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Εκλογές Αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια: 

Με αυξημένη δύναμη παραμένει στην πρώτη θέση η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 02/11/2016 έφεραν για μια 

ακόμη φορά και με ιδιαίτερα αυξημένη δύναμη –- τη Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) στην πρώτη θέση σε 

πανελλαδικό επίπεδο. 

 Η παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. είναι η μοναδική που είδε τη δύναμή της να αυξάνεται 

(τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και ποσοστιαία) και διατήρησε την πρώτη θέση 

στις εκλογές για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΚΥΣΠΕ) αυξάνοντας τόσο το  ποσοστό της από 20,95% (το 2014) σε 24,43% όσο και τον 

απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε από 13.537 (το 2014) σε 15.137 παρά τη φετινή σε 

σχέση με τις εκλογές του 2014 μείωση κατά 2.000 των εγκύρων ψηφοδελτίων και τη 

συμμετοχή στις φετινές εκλογές για το ΚΥΣΠΕ περισσότερων συνδυασμών. Ταυτόχρονα 

αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη παράταξη έχοντας διαφορά 3.500, περίπου, 

ψήφων και πάνω από 5% σε ποσοστό. 

 Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατέκτησε την πρώτη θέση και στα Ανώτερα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) εκλέγοντας αιρετό εκπρόσωπο σε 10 (με 7 

πρώτες θέσεις) από τα 13 ΑΠΥΣΠΕ της χώρας. 

 Τέλος, και στις εκλογές των ΠΥΣΠΕ, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατέκτησε την πρώτη θέση 

εκλέγοντας αιρετό εκπρόσωπο σε 44 (από 38 που είχε εκλέξει το 2014) από τα 58 

ΠΥΣΠΕ. Επιπρόσθετα στην Αρκαδία, την Πέλλα και την Πιερία η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εξέλεξε 

και τους δύο αιρετούς εκπροσώπους για τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Π.Ε. 



 

 

Όλοι οι υποψήφιοι αιρετοί και τα στελέχη των τοπικών Δ.Α.Κ.Ε., τα εκλεγμένα μέλη 

της Δ.Α.Κ.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, τα μέλη και το προεδρείο της Εκτελεστικής 

Γραμματείας, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 

όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους που με την ψήφο τους μας 

τίμησαν και μας ανέθεσαν ταυτόχρονα να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τον αγώνα 

για την υπεράσπιση και ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως ο αγώνας όλων μας δεν επηρεάζεται από 

τις ευκαιριακές αλλαγές προσώπων στις υπουργικές θέσεις. Θα είναι δυναμικός και 

αποφασιστικός με στόχο την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης που έχει 

καταδικάσει το ολοήμερο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο σε μαρασμό και εκφυλισμό 

και έχει οδηγήσει όλους τους εκπαιδευτικούς σε εργασιακή ανασφάλεια με ταυτόχρονη 

υποβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου τους.  

Συνεχίζουμε δυναμικά και ανυποχώρητα, ενισχυμένοι από την εμπιστοσύνη με 

την οποία μας οπλίσατε για να δώσουμε στον Έλληνα εκπαιδευτικό τη θέση που 

πραγματικά του αξίζει μέσα σε μια δημόσια εκπαίδευση αντάξια των αναγκών των 

μαθητών μας. 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αποτελέσματα για το ΚΥΣΠΕ - 2016 

Θέση Παράταξη Ψήφοι (%)   

1η 
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

15.137 24,43% 

2η 
ΔΗ.ΣΥ/Α.Κ.Ε.  

Δημοκρατική Συνεργασία - Ανεξάρτητες Κινήσεις 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

11.898 19,20% 

3η 
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση  
(Παρεμβάσεις - Κινήσεις - Συσπειρώσεις) 

8.997 14,52% 

4η 
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών  

Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. 
8.514 13,74% 

5η Ανεξάρτητη Ενωτική ΕΚ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. 4.894 7,90% 

6η Ε.Ρ.Α. Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς 4.855 7,84%   

7η Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών  3.062 4,94%   

8η Χριστιανική Εναλλακτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.  1.391 2,25% 

9η 
Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών  

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη 
1.013 1,64%   

10η Συνεχιστές του Καποδίστρια Π.Ε. 647 1,04%   

12η Εθνικιστικό Μέτωπο Εκπαιδευτικών 594 0,96%   

11η Διαφάνεια στην Εκπαίδευση – HTTP://DIAFANEIA.NET 589 0,95% 

13η Μαρξιστικό Ξεκίνημα Εκπαιδευτικών  364 0,59% 



    

 

Αριθμός Εγκύρων Ψηφοδελτίων 61.955 
  

 


