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υναδζλφιςςεσ - ςυνάδελφοι, 

Εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κζρκυρασ, ςε λίγεσ μζρεσ κα κλθκοφμε να 

εκλζξουμε  αυτοφσ που κα μασ εκπροςωπιςουν ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια. Θ παρουςία αιρετϊν 

εκπροςϊπων ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια αποτελεί κορυφαία κατάκτθςθ του κλάδου, αφοφ δίνει 

τθ δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ να παρίςτανται ενεργά, δια των αντιπροςϊπων τουσ, ςτα 

όργανα λιψθσ των αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ. 

Θ παράταξθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κζρκυρασ ζχει μια μακροχρόνια παρουςία ςτα υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια και οι αιρετοί τθσ ζχουν πρόταγμά τουσ τον ζλεγχο τθσ διοίκθςθσ και  τθν εφαρμογι 

τθσ νομιμότθτασ. 

Οι αιρετοί  τθσ  Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κζρκυρασ πιςτεφουν και εφαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ ιςονομίασ και τθσ 

ςυλλογικότθτασ κάνοντασ κάκε δίκαιο και νόμιμο αίτθμα, δικι τουσ υπόκεςθ.  Ζργο τουσ είναι θ 

ςυμπαράςταςθ, θ ενθμζρωςθ και θ εκπροςϊπθςθ όλων των ςυναδζλφων και ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ.  

Θ πορεία των εκπροςϊπων μασ ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια ζχει αποδείξει πωσ οι αιρετοί τθσ   
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κζρκυρασ ακολουκοφν το δρόμο τθσ υπευκυνότθτασ, τθσ αλικειασ, τθσ 
αξιοκρατίασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ ενότθτασ και τθσ ιςότιμθσ αντιμετϊπιςθσ όλων των 
ςυναδζλφων. 
 
Οι εκπρόςωποί μασ δίνουν κακθμερινά τον αγϊνα ϊςτε το υνδικαλιςτικό Κίνθμα των 
εκπαιδευτικϊν, ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ λιτότθτασ, τθσ υποβάκμιςθσ τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ, του περιοριςμοφ των εργαςιακϊν, αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων, 
ν' αποκτιςει αξία, κφροσ, ακτινοβολία, αξιοπιςτία και κυρίωσ αποτελεςματικότθτα. 
 
Πιςτεφοντασ ότι ωσ αιρετοί εκπρόςωποί ςασ ςτο Π.Τ..Π.Ε. και το Α.Π.Τ..Π.Ε. 
ανταποκρικικαμε ςτο ρόλο και τθν αποςτολι μασ κι ότι με το λόγο, τθ ςτάςθ, τθ ςυμπεριφορά και 
τισ ενζργειζσ μασ τιμιςαμε τθν ψιφο και τθν εμπιςτοςφνθ ςασ, ηθτοφμε και ςτισ εκλογζσ που κα 
γίνουν τθν Σετάρτθ 2 Νοεμβρίου 2016, για τθν ανάδειξθ αιρετϊν, τθ ςτιριξθ και τθν ψιφο ςασ, για 
να μασ δϊςετε τθ δυνατότθτα να υπθρετιςουμε, εντόσ του ςυμβουλίου, το ςφνολο των 
εκπαιδευτικϊν, φροντίηοντασ για τον ζλεγχο τθσ διοίκθςθσ και τθν εφαρμογι τθσ νομιμότθτασ  με 
αποφαςιςτικότθτα, ςυνζπεια και ευαιςκθςία, περιφρουρϊντασ τθν αξιοπρζπεια και τθν 
προςωπικότθτα κάκε ςυναδζλφου.  
 

 
τον αγϊνα τθσ, για μια καλφτερθ μοίρα του μακθτι και του εκπαιδευτικοφ, θ ΔΑΚΕ Π.Ε. 

ΚΕΡΚΤΡΑ ςασ καλεί να ςτθρίξετε τουσ υποψθφίουσ τθσ ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια ςτισ 

εκλογζσ τθσ Σετάρτθσ  2 Νοεμβρίου 2016. 

 



τθρίηουμε Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ 

 ςυνεχίηουμε  μαηί… 

 

ΓΙΑ ΣΟ Π.Τ..Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΓΑΣΕΡΑΣΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΔΑΚΑΛΟ 13o ΔΘΜ. Χ. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΗΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΘΜ. Χ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

ΘΕΟΧΑΡΘ ΘΩΜΑ ΔΑΚΑΛΟ ΔΘΜ. Χ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

ΙΕΡΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΑΚΑΛΟ ΔΘΜ. Χ. ΠΕΣΡΙΣΘ 

ΚΑΣΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΔΑΚΑΛΑ ΔΘΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

ΚΟΤΡΘ ΔΩΡΑ  ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΘ ΔΘΜ. Χ. ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΛΙΑΚΟΤ-ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΣΙΝΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΘΜ. Χ. ΚΑΡΟΤΑΔΩΝ 

ΜΑΓΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΑΚΑΛΟ ΔΘΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

ΜΑΜΑΛΟΤ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΘΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ 

ΜΟΤΗΑΚΙΣΘ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΑΚΑΛΑ ΔΘΜ. Χ. ΑΤΛΙΩΣΩΝ 

ΜΠΑΡΟΤΞΘ ΑΝΑΣΑΙΑ (ΝΑΙΑ) ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΘ 4ο ΔΘΜ. Χ. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΜΠΕΡΜΠΕΘ ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΑΛΑ 2ο Χ. Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

ΝΣΑΣΘ ΜΑΡΙΑ  ΚΑΘ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΘ, 5ο, 7ο, 12ο 

ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ      ΚΑΘ. ΓΑΛΛΙΚΘ 1ο,2ο,4ο Δ. . ΛΕΤΚΙΜΜΘ,ΜΕΛΙΣΕΙΕΩΝ,ΜΠΕΝΙΣΩΝ 

ΠΑΠΑΣΗΘΜΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΔΑΚΑΛΟ                       1ο Χ. Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

ΠΑΣΕΗΑ ΜΟΤΗΑΚΙΣΘ ΠΕΡΙΣΕΡΑ ΝΘΠΙΑΓΩΓΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ 

ΡΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΑΚΑΛΟ ΔΘΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 

   

   

ΓΙΑ ΣΟ Α.Π.Τ..Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΓΑΣΕΡΑΣΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΔΑΚΑΛΟ 13o ΔΘΜ. Χ. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΜΑΓΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΑΚΑΛΟ ΔΘΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

 
 

ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Ε. 
ΝΣΑΣΘ ΜΑΡΙΑ  ΚΑΘ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΘ, 5ο, 7ο, 12ο 

 

τισ 2 Νοεμβρίου ψθφίηουμε  Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ 

Τπεραςπιηόμαςτε το Δθμόςιο Δθμοτικό χολείο και Νθπιαγωγείο! 

τθρίηουμε τον εκπαιδευτικό!  

τθν Κζρκυρα και ςτα Ιόνια Νθςιά. 


