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Διακιρυξθ αρχϊν και κζςεων  
για τισ εκλογζσ ανάδειξθσ αντιπροςϊπων ΔΟΕ 

  

  ε λίγεσ θμζρεσ κα πραγματοποιθκοφν Γενικζσ υνελεφςεισ και εκλογζσ ςε όλουσ 
τουσ υλλόγουσ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. για τθν ανάδειξθ των 600 περίπου αντιπροςϊπων, οι οποίοι 
με τθ ςειρά τουσ κα ψθφίςουν ςτθν 86θ Γ.. τθσ ΔΟΕ, αφενόσ μεν τισ κζςεισ του κλάδου για όλα 
τα ηθτιματα, αφετζρου δε το νζο Διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΔΟΕ, που κα κακοδθγιςει τον 
κλάδο τθν επόμενθ διετία. 
 Η Δθμοκρατικι υνεργαςία Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. αιςκάνεται τθν ανάγκθ να επικοινωνιςει 
μαηί ςασ και τϊρα -το ζκανε με τισ ανακοινϊςεισ τθσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ 
διετίασ για όλα τα ηθτιματα που απαςχόλθςαν τον κλάδο- και να ςασ παρουςιάςει τισ αρχζσ, τισ 
κζςεισ τθσ, ενόψει αυτισ τθσ κορυφαίασ διαδικαςίασ που κα κακορίςει τισ τφχεσ του κλάδου για 
τθν επόμενθ διετία. 
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ - Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΜΑ 
 Η ΔΗ.Τ. ιδρφκθκε το 2011 και αποτελεί ςυνζχεια τθσ ΠΑΚ που λειτοφργθςε επί τριάντα 
ζτθ ςτον χϊρο των εκπαιδευτικϊν Π.Ε. και θ οποία παρά τα λάκθ και τισ αδυναμίεσ τθσ ζβαλε 
ανεξίτθλα τθ ςφραγίδα τθσ ςτισ ιςτορικότερεσ κατακτιςεισ του κλάδου μασ, όπωσ: 

 Η κατάργθςθ των Παιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν και θ ίδρυςθ των παιδαγωγικϊν τμθμάτων 
(1982) 

 Η κατάργθςθ του κεςμοφ του επικεωρθτι (1982) 

 Η ειςαγωγι των ειδικοτιτων ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (1985) 

 Σα νζα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία (1984, 2002) 

 Η κακιζρωςθ του ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου (1997) 

 Η εξίςωςθ μιςκϊν δαςκάλων-κακθγθτϊν (1997) 

 Οι μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί εκπαιδευτικϊν και θ εξάλειψθ τθσ ανεργίασ ςτον χϊρο των 
δαςκάλων 

 Η κακιζρωςθ των ςχολείων ΕΑΕΠ και θ δθμιουργία 15.000 κζςεων ειδικοτιτων ςτθν Π.Ε. 
(2010) 

 Η κακιζρωςθ -μετά τθ μεγάλθ απεργία του 2006- του ενόσ ζτουσ υποχρεωτικισ 
προςχολικισ αγωγισ 

 Η μοριοδότθςθ των αποςπάςεων (2010) και θ κατάργθςθ του πελατειακοφ κράτουσ 
 
 Σο Πανελλαδικό υμβοφλιο τθσ ΠΑΚ/ΠΕ το 2011 με ομόφωνθ ενυπόγραφθ απόφαςι του 
που κοινοποιικθκε ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και ςτα ΜΜΕ, διαχϊριςε πλιρωσ τθ 
κζςθ του από τισ μνθμονιακζσ πολιτικζσ που αςκοφςε θ τότε κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ και 
προχϊρθςε ςε υνζδριο μζςα από το οποίο ιδρφκθκε θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, θ μεγάλθ 
Δθμοκρατικι Προοδευτικι Παράταξθ ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν τθσ Π.Ε. 



 τθν παράταξι μασ ζχουν κζςθ όλοι οι δθμοκράτεσ-προοδευτικοί εκπαιδευτικοί που 
ςζβονται τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ανεξαρτιτωσ κομματικισ τοποκζτθςθσ, που 
αγωνίηονται για μια εκπαίδευςθ ςτθν υπθρεςία του λαοφ και του τόπου. 
 
ΣΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΗΜΕΡΑ - ΓΙΑ ΣΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΕ 
 τθ ςθμερινι ςυγκυρία, όπου οι αςκοφμενεσ επί επτά χρόνια μνθμονιακζσ πολιτικζσ, όλων 
των κυβερνιςεων και τθσ ςθμερινισ ΤΡΙΖΑΝΕΛ, ζχουν ςαρϊςει όλεσ ςχεδόν τισ κατακτιςεισ των 
προθγοφμενων δεκαετιϊν, αγωνιηόμαςτε και διεκδικοφμε: 

 Μιςκοφσ και ςυντάξεισ αξιοπρζπειασ 

 Πλιρθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ 

 Μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για να καλυφκοφν όλα τα οργανικά κενά 

 Ίδια - ίςα δικαιϊματα μόνιμων κι αναπλθρωτϊν ςυναδζλφων 

 τιριξθ και επζκταςθ των κεςμϊν του ολοιμερου νθπιαγωγείου και δθμοτικοφ, που θ 
ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑΝΕΛ ζχει κατεδαφίςει με τθν πολιτικι τθσ 

 Αναβάκμιςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. Μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτθν ειδικι αγωγι και 
προςλιψεισ αναπλθρωτϊν, με πρόταξθ του βαςικοφ πτυχίου 

 Ενιαία 14χρονθ δθμόςια, δωρεάν, υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά 

 Οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε όλα τα ςχολεία  

 Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 
 

ΓΙΑΣΙ ΖΗΣΟΤΜΕ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ Α,ΣΗΝ ΨΗΦΟ Α 
 Η Δθμοκρατικι υνεργαςία εκπαιδευτικϊν Π.Ε. πιςτεφει ακράδαντα πωσ οι εκπαιδευτικοί 
τθσ Π.Ε. μποροφμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να ανατρζψουμε τθ ςθμερινι ηοφερι πραγματικότθτα για τον 
κλάδο μασ, αλλά και για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ πατρίδασ μασ. Να βάλουμε ζνα φρζνο ςτο 
ςάρωμα των κατακτιςεϊν μασ. Για να γίνει όμωσ αυτό, χρειάηεται να γίνει αλλαγι των 
ςθμερινϊν ςυςχετιςμϊν που υπάρχουν ςτθν Ομοςπονδία. 
 Ζθτοφμε τθν ψιφο ςου: 

 Για να αποκτιςει ξανά θ Δ.Ο.Ε. ηωντάνια, κφροσ, αξιοπιςτία και προπαντόσ φωνι 

 Για να αποκτιςει θ Ομοςπονδία κζςεισ τεκμθριωμζνεσ, ςοβαρζσ και υπεφκυνεσ που να 
πείκουν και τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, αλλά πρωτίςτωσ τθν κοινωνία 

 Για να οργανϊςει και να δϊςει θ Δ.Ο.Ε. δυναμικοφσ αγϊνεσ με πίςτθ κι αυτοπεποίκθςθ, 
όπωσ ζκανε το 1997 και το 2006, που κα ζχουν κετικά αποτελζςματα για τον κλάδο 

 Για να ςταματιςει επιτζλουσ ο άκρατοσ παραταξιακόσ λαϊκιςμόσ που υιοκετεί όλα τα 
αιτιματα, για να μθν χακεί καμιά ψιφοσ, και λζει ΟΧΙ ςτα πάντα. 
 

 Η Δθμοκρατικι υνεργαςία, ςτθ διετία που πζραςε, τοποκετικθκε για όλα τα ηθτιματα 
που απαςχόλθςαν τον κλάδο ξεκάκαρα και χωρίσ μιςόλογα, ςτθρίηοντασ τα δίκαια αιτιματα των 
ςυναδζλφων, μόνιμων κι αναπλθρωτϊν, χωρίσ να υπολογίςει το οποιοδιποτε κόςτοσ. 
 Με αυτζσ τισ κζςεισ και τισ ςκζψεισ ηθτοφμε τθν ψιφο ςασ. Για να αλλάξουμε τθ Δ.Ο.Ε. και 
με προτάςεισ, ιδζεσ, τεκμθριωμζνεσ κζςεισ, ρεαλιςτικό ςχεδιαςμό, κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ και 
αγωνιςτικι δράςθ να δθμιουργιςουμε ζνα νζο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ το οποίο 
κα είναι αντάξιο των προςδοκιϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


