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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, 

Στις 7 Νοεμβρίου 2012 εκλέγουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια. Με την ψήφο μας επιβραβεύουμε αυτούς που αποδεδειγμένα ακολουθούν 

το δύσκολο δρόμο της Υπευθυνότητας, της Αλήθειας, της Αξιοκρατίας, της 

Διαφάνειας, της Ενότητας, της Σύνθεσης και της Ίσης Αντιμετώπισης όλων των 

συναδέλφων. 

Οι υποψήφιοι της ΔΑΚΕ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αποτελούν την ΕΓΓΥΗΣΗ για μια Δυναμική, 

Αντικειμενική, Ισότιμη και Δίκαιη Εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων. 

Η πορεία των υποψηφίων της ΔΑΚΕ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που εκλέχτηκαν στη θέση του 

αιρετού εκπροσώπου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια απέδειξε πως οι υποσχέσεις μας για 

ίση εκπροσώπηση όλων τηρήθηκαν στο έπακρο.  

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,  

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, είναι χρέος μας αφ’ ενός να δώσουμε φωνή στην 

Ενότητα και την Αγωνιστικότητα που πρεσβεύει η ΔΑΚΕ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και αφ’ ετέρου 

να στηλιτεύσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους που, χύνοντας 

κροκοδείλια δάκρυα στους ώμους των συναδέλφων, τους οδηγούν στην 

οπισθοδρόμηση, την παρακμή και την άρνηση. Είναι καιρός να δημιουργηθούν νέα 

δεδομένα, νέα ήθη, νέα προοπτική για ένα ανεξάρτητο διεκδικητικό συνδικαλισμό χωρίς 

διαχωριστικές γραμμές. 

Η  ΔΑΚΕ/ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ λειτούργησε, λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο 

μέλλον χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους συναδέλφους. Μοναδικό μας 

πρόταγμα η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Διαχρονικά δίνουμε 

το αγωνιστικό μας παρόν στις μάχες κατά των αντιεργατικών και αντιεκπαιδευτικών 

πολιτικών. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ: δικαιότερες αποσπάσεις και 

μεταθέσεις, αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων σε δικαιότερη βάση, την 

κατάργηση της διετούς παραμονής στην οργανική θέση, κατάργηση του διετούς 

αποκλεισμού των αναπληρωτών μετά από άρνηση διορισμού, επαναφορά των 

αιρετών στα Πειθαρχικά Συμβούλια, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών 

και μετά την 30/6/2010, δυνατότητα συνυπηρέτησης αναπληρωτών, περισσότερους 

διορισμούς, αναγνώριση και δικαίωση του έργου των εκπαιδευτικών. 

Στις 7 Νοέμβρη ψηφίζουμε τους υποψήφιους της ΔΑΚΕ/ΠΕ Κέρκυρας για 

να έχουμε αιρετό, γνήσιο εκπρόσωπό μας, που πιστεύει στις αρχές της 

ισονομίας και της συλλογικότητας, που θα ενώνει τη φωνή του με τη 

φωνή μας, που θα κάνει κάθε δίκαιο και νόμιμο αίτημά μας και δική του υπόθεση, που 

θα τον εμπιστευόμαστε χωρίς εξαρτήσεις και υποχρεώσεις. 



Για εμάς, οι αιρετοί εκπρόσωποί μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα 

πρέπει να είναι το μάτι και η φωνή κάθε εκπαιδευτικού, αυτοί που θα 

ενημερώνουν διαρκώς, αυτοί που θα διευκολύνουν εξηγώντας, αυτοί που 

θα λογοδοτούν στο Σύλλογο, αυτοί που θα εκπροσωπούν ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους. 

Για εμάς, οι αιρετοί εκπρόσωποί μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, πρέπει 

να αγωνίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια και ευαισθησία, 

σεβόμενοι αλλά και περιφρουρώντας την αξιοπρέπεια και την 

προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, για την ουσιαστική αναβάθμιση της 

δημόσιας εκπαίδευσης. 

Στις 7 Νοεμβρίου λέμε ΝΑΙ στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΟ, στην επιχειρηματολογία, στη σύνθεση 

απόψεων, στη συναδελφικότητα.  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(μεταξύ 18 υποψηφίων επιλέγουμε έως και 2) 

 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ     ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    ΝΗΠ. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     13Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 ΔΙΒΑΝΕ ΜΑΡΙΑ      Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 
 ΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ      ΣΧ. Κ. ΑΓΡΟΥ 
 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ     Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 
 ΙΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δ.Σ. ΠΕΤΡΙΤΗ 
 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     2Ο ΣΧ. Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 ΚΩΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ      ΣΧ. Κ. ΑΓΡΟΥ 
 ΛΙΑΣΚΟΥ-ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΙΝΑ   Δ.Σ. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
 ΜΑΜΑΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ     Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     Δ.Σ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ 
 ΜΠΕΡΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ      Δ.Σ. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ   4Ο Δ.Σ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
 ΠΑΤΕΖΑ-ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ   ΝΗΠ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ 
 ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ 
 ΡΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(μεταξύ 6 υποψηφίων επιλέγουμε έως και 2) 

 ΙΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δ.Σ. ΠΕΤΡΙΤΗ 
 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ 
(μεταξύ 102 υποψηφίων επιλέγουμε έως και 2) 

 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     13Ο Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών 
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αξιόπιστη, δυναμική και αποτελεσματική εκπροσώπηση! 

Υψηλή αίσθηση ευθύνης! 


