
:  

 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία 

στο 5% του ΑΕΠ. 

 Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη 

εκπαίδευση με δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. 

 Άμεση κάλυψη όλων των κενών  

θέσεων εκπαιδευτικών, γενικής και 

ειδικής αγωγής με μόνιμους διορισμούς. 

Να σταματήσει η ομηρεία των 

αναπληρωτών. Κατάργηση όλων των 

ελαστικών μορφών εργασίας. 

 Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το ολοήμερο σχολείο Φίλη, 

δημοτικό και νηπιαγωγείο.   

 Μετεκπαίδευση-επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς  όλων των ειδικοτήτων 

μέσα στο ωράριό τους. Επαναλειτουργία των διδασκαλείων  

 Νέα ενιαία αναλυτικά προγράμματα και στόχοι  

 Έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για τις πάγιες και 

λειτουργικές ανάγκες τους   

 Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.  

 



 Ίσα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά  δικαιώματα για τους 

αναπληρωτές  

 Απόδοση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες της Π.Ε. 

 Αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών, 1:15 στο νηπιαγωγείο, 1:20 στο δημοτικό 

σχολείο.  

 Έξω οι Μ.Κ.Ο. από τα σχολεία. Εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων στα 

σχολεία με ευθύνη της πολιτείας. Λειτουργία τάξεων υποδοχής για όλα τα 

σχολεία.  

 Ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή στελεχών 

εκπαίδευσης 

 Άμεση παροχή όλων των ιατρικών εξετάσεων και πλήρης δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  

 Κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010 

μέχρι σήμερα 

 Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. 

 Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική 

επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου. 

        Με ενότητα και αλληλεγγύη μπορούμε να νικήσουμε 

Προτείνουμε :  

Αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  – Εκλογή μελών Δ.Σ. από τη βάση 

κατά το πρότυπο των εκλογών για τα Yπ.  Συμβούλια. 

 Θητείες για όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη – Κανείς με «συνδικαλιστική άδεια» 

πλέον των δύο θητειών (συνολικά 4 χρόνια)  



 Καθιέρωση της ποσόστωσης 

σχετικά με τη συμμετοχή στο Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε.  για γυναίκες, 

νηπιαγωγούς, αναπληρωτές, 

ειδικότητες 

 Κανένα πρώην στέλεχος 

εκπαίδευσης, κρατικό στέλεχος, 

υποψήφιος βουλευτής κτλ σε 

ψηφοδέλτιο ή σε συνδικαλιστική 

θέση  

  Ριζική αναδιάρθρωση του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ ή κατάργησή του για να πάψει το 

Ινστιτούτο  να είναι χώρος βολέματος ημετέρων  

 «Διαύγεια» στα οικονομικά της Δ.Ο.Ε. – Να αναρτώνται αναλυτικά μηνιαίως 

όλες οι αποφάσεις για οποιαδήποτε οικονομική δαπάνη της Ομοσπονδίας. 

 Μετακινήσεις μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και του ΙΠΕΜ (εσωτερικού και 

εξωτερικού) – Λογοδοσία στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (λόγοι ταξιδιού, είδος 

ταξιδιού, ποιοι και που συμμετέχουν, δημοσιοποίηση συμπερασμάτων από τη 

συνάντηση, οικονομικός απολογισμός). 

 Επανεξέταση των οικονομικών αποζημιώσεων και παροχών των μελών του 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (αντιμίσθιο, έξοδα στεγάσεως, μετακινήσεως και εγκαταστάσεως, 

έξοδα κινήσεως, εκτός έδρας, κινητής τηλεφωνίας κτλ). Όλα να αναρτώνται στη 

«Διαύγεια» της Δ.Ο.Ε. 

 Κατάργηση της ενδιάμεσης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αντικατάστασή της από Ολομέλεια 

Προέδρων με αποτέλεσμα τη μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής 

Το ψηφοδέλτιο των «Προοδευτικών Ρευμάτων Εκπαιδευτικών» συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με τις αρχές της παράταξης και γι΄  αυτό το 51% των υποψηφίων είναι 

συναδέλφισσες ενώ ταυτόχρονα  το πλαισιώνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, συνάδελφοι 

όλων των ειδικοτήτων, της ειδικής αγωγής και αναπληρωτές.  



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1) Βερέτσος  Κωνσταντίνος του Ιωάννη, δάσκαλος  

2) Βερνίκος Μιχαήλ του Στυλιανού, δάσκαλος 

3) Γαλάνης Χρήστος του Παναγιώτη, φυσικής αγωγής 

4) Γεωργόπουλος Αυγερινός του Παντελή, δάσκαλος 

5) Δελή  Στέλλα του Παντελή,  νηπιαγωγός 

6) Θεοδώρου Σοφία του Γεωργίου, δασκάλα  

7) Ιωαννίδης  Γιώργος του Ιωάννη, φυσικής αγωγής 

8) Κανελλοπούλου Χριστίνα του Βασιλείου, δασκάλα ειδικής αγωγής 

9) Καρράς Γιώργος του Βασιλείου, δάσκαλος 

10) Κελεσίδου Αθηνά του Αλέκου, δασκάλα  

11) Κορρέ Σοφία του Αντωνίου, δασκάλα 

12) Κούτρη Μαρία του Ιωάννη, δασκάλα 

13) Κυρμιζάκη Ευαγγελία του Στυλιανού, αγγλικών 

14) Μάκκα Αντιγόνη του Παναγιώτη, φυσικής αγωγής 

15) Μακεδόνας Ανδρέας του Κωνσταντίνου, πληροφορικής 

16) Μακρή  Αντιγόνη του Βασιλείου, δασκάλα 

17) Μανουσάκη Ζωή του Κωνσταντίνου, μουσικός  

18) Μαρκογιαννάκης Γεώργιος του Νικολάου, δάσκαλος  ειδικής αγωγής 

19) Μπακάλη Κατερίνα του Γεωργίου, αγγλικών 

20) Νέλλα Ιωάννα του Θωμά, δασκάλα 

21) Νικολιδάκης Παύλος του Σταύρου , δάσκαλος  

22) Παπαευθυμίου Ταρσούλα –Τάρα του Αστερίου, αναπληρώτρια Νηπιαγωγός ειδικής αγωγής 

23) Παπαϊωάννου Σταύρος του Μιλτιάδη-Γρηγόριου, δάσκαλος 

24) Πολίτη Σπυριδούλα του Ματθαίου, δασκάλα  

25) Σεχίδης  Σάββας του Παναγιώτη, δάσκαλος  ειδικής αγωγής  

26) Σαράφογλου Ασπασία του Ματθαίου, δασκάλα 

27) Σκορδιαλού Ευδοκία του Βασιλείου, δασκάλα  ειδικής αγωγής 

28) Tαουλτσίδης  Κωνσταντίνος του Βασιλείου, δάσκαλος 

29) Τσάκαλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, δάσκαλος  

30) Φερετζάκη Μαριάννα του Ιωάννη, μουσικός 

31) Τσατσαρούνος Αναστάσιος του Πουλίκου, αναπληρωτής μουσικός 


