
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 

 

Αγαπηςή,-έ ρσμάδελτε, 
 

Ρςιπ 3 Θξσμίξσ 2015, καλείραι μα επιλένειπ ςξσπ αμςιποξρόπξσπ ρξσ για ςημ 84η Γεμική 
Ρσμέλεσρη ςξσ Ιλάδξσ, πξσ με ςη ρειοά ςξσπ θα εκλένξσμ ςξ μέξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ 
Δ.Ξ.Δ. και θα ρε εκποξρχπξϋμ ςημ επϊμεμη διεςία ρςιπ Γεμικέπ Ρσμελεϋρειπ ςηπ Ξμξρπξμδίαπ 
μαπ. 

Ιαλείραι μα απξταρίρειπ για ςξ ςι είδξσπ εκποξρόπηρη θα έυειπ ρςξ ρσμδικάςξ, χπ 
δεσςεοξβάθμιξ ϊογαμξ, αλλά και ςι παοξσρία θα έυει ασςϊ απέμαμςι ρςιπ ποξκλήρειπ ςξσ 
ρήμεοα. 

Ζ Δημξκοαςική Αμενάοςηςη Κίμηρη Δκπαιδεσςικώμ Ποωςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ 
διαυοξμικά σπηοεςεί ςξ ρσλλξγικό ρσμτέοξμ ςξσ κλάδξσ με μπξϋρξσλα ςιπ ρςαθεοέπ θέρειπ 
και ςιπ διαυοξμικέπ αουέπ και ανίεπ. 

Ζ Δημξκοαςική Αμενάοςηςη Κίμηρη Δκπαιδεσςικώμ Ποωςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ 
βοίρκεςαι πάμςξςε ρςημ ποόςη γοαμμή ςχμ αγόμχμ απαλλαγμέμη από τιλξκσβεομηςικά ή 
αμςικσβεομηςικά ρύμδοξμα, έυξμςαπ χπ μξμαδικϊ ποϊςαγμα ςημ σπεοάρπιρη ςχμ 
δικαιχμάςχμ και ςηπ ανιξποέπειαπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ. 

Ζ Δημξκοαςική Αμενάοςηςη Κίμηρη Δκπαιδεσςικώμ Ποωςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ δε 
υαψδεϋει ςα ασςιά ρξσ με χοαία λϊγια, δεμ χοαιξπξιεί καςαρςάρειπ ξϋςε βατςίζει ςξ κοέαπ 
φάοι για μα δικαιξλξγήρει ςα αδικαιξλϊγηςα, αμςίθεςα λέει ςα ποάγμαςα με ςξ όμξμά ςξσπ 
και απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρσμδικαλιρςικϊ ξπξοςξσμιρμϊ κάμει ςημ ασςξκοιςική ςηπ, 
επιρημαίμξμςαπ αδσμαμίεπ και ρτάλμαςα ρςεκϊμεμη πάμςα ρςξ ϋφξπ ςχμ πεοιρςάρεχμ. Ασςϊπ 
τσρικά είμαι και ξ λϊγξπ πξσ ρςαθεοά ςα ςελεσςαία δϋξ υοϊμια ηγείςαι, με ςημ φήτξ ρξσ, ςηπ 
Διδαρκαλικήπ Ξμξρπξμδίαπ Δλλάδαπ. 

Ζ Δημξκοαςική Αμενάοςηςη Κίμηρη Δκπαιδεσςικώμ Ποωςξβάθμιαπ 
Δκπαίδεσρηπ έυει θέρειπ για ϊλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξμ κλάδξ. 

 
Δμδεικςικά ποξςάρρξσμε: 

 Αϋνηρη ςχμ δαπαμόμ για ςημ παιδεία ρςξ 5% ςξσ Α.Δ.Ο. 
 Ξικξμξμική αμαβάθμιρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ με θέρπιρη μέξσ Λιρθξλξγίξσ. 
 Λϊμιμξσπ και μαζικξϋπ διξοιρμξϋπ για κάλσφη ϊλχμ ςχμ λειςξσογικόμ και ξογαμικόμ 

αμαγκόμ ρε εκπαιδεσςικξϋπ. 
 Ολήοη και δίκαιη αμαγμόοιρη ςηπ ποξωπηοερίαπ ςχμ αμαπληοχςόμ. 
 Ηερμξθέςηρη μξοίχμ για ϊλεπ ςιπ απξρπάρειπ. Ηερμξθέςηρη ςηπ ρσμσπηοέςηρηπ ςχμ 

εκπαιδεσςικόμ και έμςανή ςξσπ ρε ειδική καςηγξοία για ςιπ απξρπάρειπ. 
 Αλλαγή ςξσ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ μεςαθέρεχμ και απξρπάρεχμ. Αμαμξοιξδϊςηρη με 

εμιαίξ και δίκαιξ ςοϊπξ ςχμ δσρμεμόμ ρσμθηκόμ ςχμ ρυξλικόμ Λξμάδχμ. 
 Ξσριαρςική και πξλσεπίπεδη επιμϊοτχρη ϊλχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, με ςασςϊυοξμη 

αμαβάθμιρη ςηπ μεςεκπαίδεσρηπ χπ ποξπ ςξ επίπεδξ ρπξσδόμ και χπ ποξπ ςξ 
υξοηγξϋμεμξ ςίςλξ. 

 Δίκαιη λϋρη ρςξ θέμα ςχμ σπξυοεχςικόμ μεςαςάνεχμ. 
 Ηερμξθέςηρη ςξσ χοαοίξσ ςχμ Μηπιαγχγόμ ρςξ πλαίριξ ςξσ εμιαίξσ διδακςικξϋ 

χοαοίξσ ρςημ Ο.Δ. 
 Ηερμξθέςηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ 15 μαθηςόμ/ςμήμα ρςξ Μηπιαγχγείξ. 
 Ολήοη καςάογηρη ςξσ στιρςάμεμξσ μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ ςηπ ανιξλϊγηρηπ. Λπξοξϋμε 

μα απξδευςξϋμε μία ανιξλϊγηρη-απξςίμηρη πξσ δε θα έυει ςιμχοηςικϊ υαοακςήοα και 
καμία ρυέρη με βαθμξλξγική και ξικξμξμική ενέλινη, με ρςϊυξ ςη βελςίχρη και 
αμαβάθμιρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ έογξσ, ςημ εμίρυσρη, αμαςοξτξδϊςηρη, εμθάοοσμρη και 



 

ρςήοινη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ, με ρημαίμξμςα οϊλξ ρςξσπ Ρσλλϊγξσπ Διδαρκϊμςχμ. Ζ 
ανιξλϊγηρη και η απξςίμηρη είμαι παιδαγχγική διαδικαρία. Δεμ ςξ 
λέει καμία Οαοάςανη, καμέμα Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, αλλά ξι αουέπ 
ςηπ Οαιδαγχγικήπ. 

 
Απαιςξύμε από ςημ εκάρςξςε κσβέομηρη:  
 
 Οοξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ θεμάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςη Δημϊρια Οαιδεία με ρξβαοόςηςα, 

ποξγοαμμαςιρμό και όυι με ποόυειοεπ επεμβάρειπ ϊπχπ γίμεςαι ςόοα με ςημ επιλξγή 
ρςελευόμ, αλλά και με διάλξγξ με ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα. 

 εβαρμό ρςξσπ αμθοώπξσπ πξσ σπηοεςξύμ με ςημ ιδιόςηςα ςξσ αμαπληοωςή ρςιπ 
ερυαςιέπ ςηπ παςοίδαπ, δίμξμςαπ ςξσπ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ μϊμιμξσ εκπαιδεσςικξϋ.  

 Οσριαρςική ρςήοινη ρςξμ εκπαιδεσςικό πξσ δίμει ςξμ καθημεοιμϊ αγόμα για ςημ 
αμαβάθμιρη ςξσ Δημϊριξσ Ρυξλείξσ με τιλϊςιμξ, μεοάκι και θέληρη, καλϋπςξμςαπ εκ 
ςχμ ποαγμάςχμ ςιπ αδσμαμίεπ ςχμ κσβεομήρεχμ. 

 

 
 

ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ο.Δ. ΚΑΙ ΣΟ Ν.Σ. Α.Δ.Δ.Δ.Τ. 
 

  ΓΑΡΔΠΑΞΡ ΔΖΛΖΠΖΡ     13Ξ Δ.Ρ. ΙΔΠΙΣΠΑΡ 
  ΕΞΣΚΑ ΛΑΘΠΖ      Δ.Ρ. ΚΘΑΟΑΔΩΜ 
  ΗΔΞΥΑΠΖΡ ΗΩΛΑΡ     Δ.Ρ. ΚΘΑΟΑΔΩΜ 
  ΘΡΔΠΖΡ ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ     Δ.Ρ. ΟΔΠΘΖ 
  ΙΑΡΖ ΒΑΡΘΚΘΙΖ      1ξ Δ.Ρ. ΚΔΣΙΘΛΛΖΡ 
  ΚΘΑΡΙΞΣ-ΛΟΑΙΞΚΑ ΛΑΠΘΔΘΜΑ      Δ.Ρ. ΙΑΠΞΣΡΑΔΩΜ 
  ΛΑΓΞΣΚΑΡ ΒΑΡΘΚΖΡ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΛΑΗΑΘΞΣ 
  ΛΑΛΑΚΞΣ ΔΚΔΩΜΞΠΑ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΘΩΑΜΜΖ  
  ΛΞΣΕΑΙΘΖ ΟΑΠΑΡΙΔΣΖ     Δ.Ρ. ΑΣΚΘΩΩΜ 
  ΛΟΑΠΞΣΝΖ ΜΑΡΘΑ      Δ.Ρ. ΙΞΜΞΙΑΚΘΞΣ 
  ΛΟΔΠΛΟΔΖ ΛΑΠΘΑ      2ξ ΡΥ.Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
  ΜΑΡΖ ΛΑΠΘΑ        5ξ, 12ξ, Ο.ΟΞΚΖΡ, ΟΞΑΛΞΣ, ΒΘΠΞΣ 
  ΟΑΟΑΒΚΑΡΞΟΞΣΚΞΡ ΤΑΜΖΡ    2Ξ Δ.Ρ. ΚΔΣΙΘΛΛΖΡ 
  ΟΑΟΑΕΖΛΞΡ ΔΖΛΖΠΖΡ    2ξ ΡΥ.Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 

 ΟΑΔΕΑ-ΛΞΣΕΑΙΘΖ ΟΔΠΘ    ΜΖΟ. ΑΣΚΘΩΩΜ 
  ΠΑΛΛΞΡ ΜΘΙΞΡ      Δ.Ρ. ΚΑΙΩΜΩΜ 
  ΠΩΛΑΡ ΗΑΜΑΡΖΡ      Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΛΑΠΙΞΣ 

ΕΘΑΚΑΡ ΔΖΛΖΠΖΡ                                            1ξ ΡΥ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 

 

Σςαθεοά δίπλα ρςξμ κάθε ρσμάδελτξ!  

ΥΠΕΥΘΥΝΑ με ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΗΘΟΣ! 
 

Με ξδηγό ςημ αμάγκη ςηπ σπεοάρπιρηπ ςωμ δικαιωμάςωμ ςξσ εκπαιδεσςικξύ 
και ςηπ ρςήοινηπ ςξσ έογξσ ςξσ, με θέρειπ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ 

ρύγυοξμεπ ποξκλήρειπ και ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσ Έλλημα Εκπαιδεσςικξύ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 


