
1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.ekpaideutikareumata.gr 

proodeutikareumata@gmail.com 

www.facebook.com/reumata 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Με αφορμή τις εκλογές, στις 2 Νοέμβρη 2016,   για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας κοινοποιούμε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες 

του κάθε συμβουλίου  ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ). 
 
 

 

www.ekpaideutikareumata.gr 

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) 

http://www.ekpaideutikareumata.gr/
http://www.ekpaideutikareumata.gr/


2 
 

 
Σύνθεση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 

 
Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και 

πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αποτελείται από 
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και 
αποτελείται από:  
α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. 
β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική 
θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ 
των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν 
δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών 
 
 
Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ 
Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 
 

 Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων. 

 Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων. 

 Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας 
διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

 Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. 

 Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. 

 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας 
με αμοιβή. 

 Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

 Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών. 

 Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση 
υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, 
καθώς επίσης και την μετάθεση για βελτίωση θέσης. 
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 Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης 
εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, 
καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες 
διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας 
σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

 Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού. 

 Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

 Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής 
υπηρεσίας. 

 Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
40Α΄). 

 Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης 
των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων 
γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς 
και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά 
τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών 
συμβουλίων. 

 Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή 
των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 
διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή 
απόλυσης. 

 Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων 
των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
των υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. 

 Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και 
προτείνουν την τοποθέτησή τους. 

 Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).  

 Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΠΕ. 
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Σύνθεση Ανώτερου  Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) 
 
Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό 
συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής 
διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από: 
α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής 
εκπαίδευσης, 
γ) έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄». 
 
 
Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ 
 
Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

 Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης. 

 Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας  περιφερειακής διεύθυνσης. 

 Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που 
λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.  

 Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.  

 Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. 
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 Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην 
περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης. 

 Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά 
σχολεία. 

 Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των 
πειραματικών δημοτικών σχολείων.  

 Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά 
συμβούλια. 

 Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών 
διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.  

 Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων 
εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές 
υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης. 

 Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των 
διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊσταμένων γραφείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών 
υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. 

 Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ. 

 Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον 
αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την 
επαναφορά στα καθήκοντά τους. 

 Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων 
εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους. 

 Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους των 
προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. 

 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους. 

 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

 Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.  
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Σύνθεση Κεντρικού  Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) 
 
Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί πενταμελές 
κεντρικό υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
χώρας, που αποτελείται από: 
α) τρεις διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους διευθυντές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και  
β) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αναπληρώνονται από ισάριθμους αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών. 
Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΚΥΣΠΕ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχείο α΄ 
τακτικών μελών.  
 
 
 
Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ 
Το ΚΥΣΠE έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
κατά τακτικών ή αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών 
συμβουλίων. 

 Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών 
διευθυντών εκπαίδευσης. 

 Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 α) Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες 
μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μεταθέσεις στα πειραματικά 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 β) Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα. 

 Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία 
του εξωτερικού. 
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 Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό. 

 Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών. 

 Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά τους, από νομό σε άλλο 
νομό. 

 Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι. 

 Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ. 

 Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και 
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και του 
κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. 

 Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου. 

 Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον 
αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού 
συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους. 

 Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων 
τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠYΣΠE. 

 

  
Σχετικά:  

1) Π.Δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» ( Α΄1 ).  

 
2) Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργική Απόφαση « Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των 

Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ 
), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών »  

 

Προοδευτικά  Ρεύματα Εκπαιδευτικών 

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη 


