
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η Δημόσια Εκπαίδευση υποβαθμίζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια λόγω του  Μνημονίων, 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών αλλά και των λαθεμένων επιλογών από τις ηγεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και των κυβερνήσεων.  

* Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα έγιναν ελάχιστοι διορισμοί. 
* Κατηγοριοποίησαν τους αναπληρωτές ανάλογα με την πρόσληψη (Κρατικού, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ) 

που δημιουργεί και αδικίες στις τοποθετήσεις τους. 
* Το Δημόσιο Σχολείο δεν διαθέτει χρήματα για να καλύψει τις άμεσες και στοιχειώδεις ανάγκες. 
* Κατήργησαν την επιμόρφωση για τους Εκπαιδευτικούς, κατήργησαν εκατοντάδες ολοήμερα 

σχολεία. 
* Δεν αναγνωρίζουν στους αναπληρωτές όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας για μισθολογική  εξέλιξη. 
* Αλλάζουν τους τύπους σχολείων με οικονομικά κριτήρια και όχι παιδαγωγικά. 
* Ο Εκπαιδευτικός ζει με μισθούς ανέχειας και εξαθλίωσης. 
 

Ποιος ο ρόλος του Συνδικάτου μέχρι σήμερα; 

Η λαίλαπα των βάρβαρων μέτρων που εφαρμόστηκαν, τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας  
έδειξαν και τις  αδυναμίες του Συνδικάτου! Ειδικά στον τρόπο με τον οποίο είχε δομηθεί και  
λειτουργούσε μέχρι σήμερα δηλαδή σε ρόλο συνδαιτημόνα-συνομιλητή του σάπιου  πολιτικού 
συστήματος. Ένα Συνδικάτο που έχει αποκοπεί από τη βάση του  εκπαιδευτικού κόσμου, που έχει 
χάσει την αξιοπιστία του και την εμπιστοσύνη των  συναδέλφων. Αυτό το συνδικάτο δεν μας 
εκφράζει και δεν το υπηρετούμε! 

Το όραμά μας για το συνδικάτο 

Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε την αναγκαιότητα συνεύρεσης και οργάνωσης όλων 
των  πραγματικών ανεξάρτητων, αδέσμευτων και ενωτικών δυνάμεων του κλάδου. Όλα τα 
πραγματικά ανεξάρτητα, αυτόνομα και αδέσμευτα τοπικά σχήματα πανελλαδικά συγκρότησαν την 
Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και ξεκινήσαμε μια  δυναμική προσπάθεια, 
χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς προκαταλήψεις.  

Προχωρήσαμε και συνεχίζουμε με όραμα την ανασυγκρότηση του συνδικάτου μας για  να 
βρούμε ξανά τη χαμένη μας Συλλογικότητα. Να νιώσουμε ξανά τι σημαίνει  Αλληλεγγύη. Να 
ξαναζωντανέψουμε τη χαμένη μας Δυναμική. Για ένα συνδικάτο  που να ενώνει κι όχι να χωρίζει. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

Ανοικτή Πρόσκληση για τις εκλογές των αιρετών του ΚΥΣΠΕ 



 

 Με τη συμμετοχή μας στην Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ: 

� Επιδιώκουμε την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας των συνδικαλιστικών ηγεσιών, 
μέσα  από το πρίσμα της Αξιοπιστίας, της Διαφάνειας, της Σύνθεσης και της Ενότητας. 

� Διαμορφώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας μέσα από την ελεύθερη συμμετοχική  
διαδικασία των συναδέλφων σε ανοικτές συνελεύσεις. 

� Παραμερίζουμε τις κομματικές παρατάξεις, καθώς εξαρτώνται άμεσα από τους 
πολιτικούς  τους φορείς και κατά συνέπεια είναι δέσμιες πολιτικών σκοπιμοτήτων. 

� Παλεύουμε για ευρύτερες συμμαχίες με τις προοδευτικές δυνάμεις κάτω από τη βάση  
κοινών αιτημάτων για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό. 

� Πιστεύουμε και Αγωνιζόμαστε για μια Ισχυρή Δημόσια Εκπαίδευση, για ένα Δημόσιο 
και  Σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο με επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό 
και με τις  κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές. 

 

 

 

 

 

Στις εκλογές των αιρετών συμμετέχουμε ΟΛΟΙ ενεργά με την ψήφο μας για να εκλέξουμε 
τους  αιρετούς μας, τους θεσμικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά  συμβούλια:    

   Στηρίζουμε τους υποψηφίους της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκ-κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
για: 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαταθήκη η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ μας ΠΟΡΕΙΑ στις ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ του κλάδου  και η 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ μας ΔΙΑΔΡΟΜΗ μέχρι σήμερα. Παλεύουμε για την ανατροπή των 
μνημονιακών πολιτικών που πλήττουν την εκπαίδευση  και ολόκληρη την κοινωνία και προχωράμε 
ΟΛΟΙ μαζί για να αλλάξουμε  το τοπίο στα υπηρεσιακά συμβούλια και στο συνδικάτο μας. 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο μας, μπορούν να μας στείλουν την 
αίτηση στο mail: aeekepe@gmail.com ή στο τηλ-Φαξ:2103312795 (για επικοινωνία στο κινητό: 
6981636188 Γιώργος Τρούλης μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ από την Α.Ε.ΕΚ.Ε.) μέχρι και την 
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου. 

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να συμβάλουν στην 
προσπάθεια που γίνεται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για να αλλάξει το συνδικαλιστικό κίνημα να 
συμμετέχουν ενεργά στις εκλογές των αιρετών με το μοναδικό οργανωμένο και ενωτικό ψηφοδέλτιο 
της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΥΕΤΙΚΩΝ Π.Ε.* 

 

� τη διασφάλιση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της 
διαφάνειας στα υπηρεσιακά συμβούλια.  

� να υπάρξει ένα τέλος στον εναγκαλισμό αυτών που μας εκπροσωπούν με την 
εκάστοτε διοίκηση και το πολιτικό σύστημα. 

� να εφαρμόζεται η νομιμότητα, οι αποφάσεις του κλάδου και των γενικών μας 
συνελεύσεων. 

� την πραγματική προάσπιση του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών. 
� να έχουμε ανθρώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια με φωνή, έτοιμοι για διεκδικήσεις  

και μάχες όποτε κι αν χρειαστεί απέναντι στις αυθαιρεσίες της διοίκησης. 



 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ____________________________________________ 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ:_________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε(Οργανικής θέσης): _______________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: ______________   ΚΙΝΗΤΟ:_______________ 
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