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          Ο θεσμός των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) είναι 

μία σημαντική ιστορική  κατάκτηση των εργαζομένων (1928), ο οποίος 

μέσα από πολλές διακυμάνσεις κατάφερε να διατηρηθεί ως τις μέρες 

μας. Το νόημα της συμμετοχής των αιρετών έγκειται στην συμμετοχή 

των εκπροσώπων των εργαζομένων (δύο αιρετών) στο πενταμελές 

συμβούλιο με στόχο την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και 

τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων της διορισμένης διοίκησης, δηλ. 

των εκπροσώπων του κράτους. 

 Έτσι  θα ‘πρεπε να είναι. Είναι; 

Η κυβέρνηση,  έχει κάθε λόγο να πετάξει έξω από τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και λίγο - 

λίγο αφαιρεί αρμοδιότητες απ’ αυτά (το έχει πράξει, ήδη, στα 

Πειθαρχικά Συμβούλια και στις τοποθετήσεις αναπληρωτών) Απ’ την 

άλλη,    σε πολλές των περιπτώσεων  οι αιρετοί εκπρόσωποί μας 

ενσωματώθηκαν στη λογική της διοίκησης και ούτε λίγο ούτε πολύ 

άσκησαν συνδιοίκηση  δίχως να προστατέψουν τον κλάδο από τις 

αυθαιρεσίες της διοίκησης. Ή, ακόμα χειρότερα, χρησιμοποίησαν τη 

θέση ως  ψηφοθηρικό μηχανισμό για τη διαιώνιση της προσωπικής ή 

παραταξιακής τους  καριέρας. 

 Η Αριστερή Ενωτική Δράση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και οι 

υποψήφιοι της, δεν υπόσχονται ρουσφέτια και βολέματα.  Ήμασταν 

και θα είμαστε απέναντι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική  της 

κυβέρνησης για να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και για να 

κατοχυρώνουμε τις κατακτήσεις μας και 

 ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ: 

1. Να αναδεικνύουν τα προβλήματα που συσσωρεύει η κυβερνητική 

πολιτική 

2. Να  ελέγχουν , να καταγγέλλουν και να αποκαλύπτουν τις 

αυθαίρετες-παράνομες ενέργειες, πελατειακές σχέσεις και αδιαφανείς 

διαδικασίες και να συμβάλουν στην κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων για 

όλους 

3. Να βρίσκονται δίπλα σε όσους συναδέλφους υφίστανται αδικίες, 

διώξεις, αυθαιρεσίες 

4. Να εφαρμόζουν και να υλοποιούν τις αποφάσεις του Συλλόγου 

και των Γ. Συνελεύσεων  

5. Να ενημερώνουν  τους συναδέλφους για κάθε στάση, θέση και 

ενέργειά τους 

6. Να μην συμμετέχουν με κανέναν τρόπο σε καμιά διαδικασία 

αξιολόγησης, αντίθετα μαζί με τους συλλόγους και το κίνημα να 

μπλοκάρουν κάθε τέτοια πράξη. 

 

ΔΕΝ αλλάζουμε, ΔΕΝ συναλλασσόμαστε, ΔΕΝ υποτασσόμαστε. 



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το ψηφοδέλτιο μας για το ΠΥΣΠΕ Καβάλας 
 

Αγγίσταλη Σοφία  1ο Νηπ/γείο   Χρυσούπολης 

Δάνογλου Στυλιανός  Δημ.Σχολείο Πρίνου 

Θεοδοσίου Στρατονίκη ( Νίκη)  22ο Νηπ. Καβάλας 

Καμπάκος Δημήτρης  5ο Δημ. Σχολείο Χρυσούπολης 

Κεσόγλου  Μαριάνθη (Μαριάννα) 8ο Νηπ. Καβάλας 

Κεσόγλου Μιχάλης   Δημ. Σχολείο Ζυγού 

Λάζος  Φώτης        9ο Δημ. Σχολείο Καβάλας 

Λειβαδίτης Οδυσσέας   Δημ. Σχολείο Γραβούνας 

Τσαβδαρίδης Ανέστης  1ο Δημ. Σχολείο Ν. Περάμου 

 
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο για το ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ της 
Ενωτικής Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας 
 

ΕΝΩΤΙΚΗ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

                                  εκπαιδευτικό ΜΕΤΩΠΟ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

Γκαλιδούλης Τριαντάφυλλος Ξάνθης 
Γκάτζογλου Μελπομένη Ροδόπης 
Θεοφιλόπουλος Διονύσης Ξάνθης 
Καλομπρατσίδης Γεώργιος Έβρου  
Καρβούνης Δημήτριος Δράμας 
Κεσόγλου Μαριάννα Καβάλας 
Κιορπέ Αναστασία Ξάνθης 
Λειβαδίτης  Οδυσσέας  Καβάλας 
Μαυρογένη  Σουζάνα Έβρου  
Τσατσαρίδου Θεώνη Ξάνθης 
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος Ξάνθης 
Χούντα Ιωάννα Δράμας 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ 

                                  Κεσόγλου Μιχάλης            Δάσκαλος 

                                  Κυριακόγλου Ευαγγελία   Νηπιαγωγός 

                                  Λάζος Φώτης                 Δάσκαλος 


