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Τίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι, 

ημ εςάοςη 5 Μξεμβοίξσ 2014 εκλέγξσμε ςξσπ αιοεςξύπ εκποξρώπξσπ μαπ ρςα 

Σπηοεριακά Ρσμβξύλια. Ξ αιοεςόπ εκποόρχπόπ μαπ ποέπει μα απξςελεί ςημ ΔΓΓΣΖΡΖ 

για μια Δσμαμική, Αμςικειμεμική, Θρόςιμη και Δίκαιη Δκποξρώπηρη όλχμ ςχμ 

ρσμαδέλτχμ.  

Ζ πξοεία ςχμ σπξφητίχμ ςηπ Δημξκοαςικήπ Αμενάοςηςηπ Ιίμηρηπ Δκπαιδεσςικώμ ΟΔ 

Ιέοκσοαπ πξσ εκλέυςηκαμ ρςη θέρη ςξσ αιοεςξύ εκποξρώπξσ ρςα Σπηοεριακά 

Ρσμβξύλια απέδεινε πχπ ρςιπ ώοεπ ςηπ εσθύμηπ, ακξλξσθήθηκε ξ δύρκξλξπ δοόμξπ 

ςηπ αλήθειαπ, ςηπ ανιξποέπειαπ, ςηπ διατάμειαπ, ςηπ εμόςηςαπ και πχπ ξι σπξρυέρειπ 

μαπ για ίρη εκποξρώπηρη όλχμ ςηοήθηκαμ ρςξ έπακοξ. Οοόθερή μαπ είμαι μα 

ρσμευίρξσμε μαζί για εκπαιδεσςικξύπ ανιξποεπείπ, εμεογξύπ και πάμχ απ’ όλα 

εμχμέμξσπ. 

Τίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι,  

Ρςιπ δύρκξλεπ μέοεπ πξσ διαμύξσμε, είμαι υοέξπ μαπ ατ’ εμόπ μα δώρξσμε τχμή ρςημ 

Δμόςηςα και ςημ Αγχμιρςικόςηςα πξσ ποερβεύει η ΔΑΙΔ/ΟΔ ΙΔΠΙΣΠΑΡ και ατ’ εςέοξσ 

μα δημιξσογήρξσμε μέα δεδξμέμα, μέα ήθη, μέα ποξξπςική για έμα αμενάοςηςξ 

διεκδικηςικό ρσμδικαλιρμό υχοίπ διαυχοιρςικέπ γοαμμέπ. 

Ζ  ΔΑΙΔ/ΟΔ ΙΔΠΙΣΠΑΡ λειςξύογηρε, λειςξσογεί και θα ρσμευίρει μα λειςξσογεί και ρςξ 

μέλλξμ υχοίπ διαυχοιρςικέπ γοαμμέπ αμάμερα ρςξσπ ρσμαδέλτξσπ. Λξμαδικό μαπ 

ποόςαγμα η ποξάρπιρη ςχμ δικαιχμάςχμ όλχμ ςχμ ρσμαδέλτχμ. Διαυοξμικά δίμξσμε 

ςξ αγχμιρςικό μαπ παοόμ ρςιπ μάυεπ καςά ςχμ αμςιεογαςικώμ και αμςιεκπαιδεσςικώμ 

πξλιςικώμ και δερμεσόμαρςε όςι θα ρσμευίρξσμε μα αγχμιζόμαρςε αρςαμάςηςα, όπξιξ 

κι αμ είμαι ςξ κόρςξπ, για μα δημιξσογηθξύμ όλεπ εκείμεπ ξι ποξϋπξθέρειπ πξσ θα 

εγγσώμςαι έμα καλύςεοξ αύοιξ για όλεπ και όλξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςηπ 

Οοχςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ. 

ΑΓΩΜΘΕΞΛΑΡΔ ΡΞ ΟΚΔΣΠΞ ΩΜ ΡΣΜΑΔΔΚΤΩΜ ΓΘΑ: αμαμόοτχρη ςξσ μξμξθεςικξύ 

πλαιρίξσ ςηπ ανιξλόγηρηπ, ςχμ μεςαθέρεχμ και όλχμ ςχμ απξρπάρεχμ, 

αμαμξοιξδόςηρη ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ ρε δικαιόςεοη βάρη, αλλαγή ςξσ 

στιρςάμεμξσ πειθαουικξύ δικαίξσ και επαματξοά ςχμ αιοεςώμ ρςα Οειθαουικά 

Ρσμβξύλια, δσμαςόςηςα ρσμσπηοέςηρηπ αμαπληοχςώμ, μόμιμξσπ διξοιρμξύπ άμερα 

και ρςη Γεμική και ρςημ Διδική Αγχγή με βάρη ςημ ποξϋπηοερία ςχμ εκπαιδεσςικώμ, 

αμαγμώοιρη και δικαίχρη ςξσ έογξσ ςχμ εκπαιδεσςικώμ. 

Ρςιπ 5 Μξέμβοη φητίζξσμε ςξσπ σπξφήτιξσπ ςηπ ΔΑΙΔ/ΟΔ Ιέοκσοαπ για 

μα έυξσμε αιοεςό, γμήριξ εκποόρχπό μαπ, πξσ πιρςεύει ρςιπ αουέπ ςηπ 

ιρξμξμίαπ και ςηπ ρσλλξγικόςηςαπ, πξσ θα εμώμει ςη τχμή ςξσ με ςη 

τχμή μαπ, πξσ θα κάμει κάθε δίκαιξ και μόμιμξ αίςημά μαπ και δική ςξσ σπόθερη, πξσ 

θα ςξμ εμπιρςεσόμαρςε υχοίπ εναοςήρειπ και σπξυοεώρειπ. 



Για εμάπ, ξι αιοεςξί εκποόρχπξί μαπ ρςα Σπηοεριακά Ρσμβξύλια, θα 

ποέπει μα είμαι ςξ μάςι και η τχμή κάθε εκπαιδεσςικξύ, ασςξί πξσ θα 

εμημεοώμξσμ διαοκώπ, ασςξί πξσ θα διεσκξλύμξσμ ενηγώμςαπ, ασςξί πξσ 

θα λξγξδξςξύμ ρςξ Ρύλλξγξ, ασςξί πξσ θα εκποξρχπξύμ ΞΚΞΣΡ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ. 

Για εμάπ, ξι αιοεςξί εκποόρχπξί μαπ ρςα Σπηοεριακά Ρσμβξύλια, ποέπει 

μα αγχμίζξμςαι με απξταριρςικόςηςα, ρσμέπεια και εσαιρθηρία, 

ρεβόμεμξι αλλά και πεοιτοξσοώμςαπ ςημ ανιξποέπεια και ςημ 

ποξρχπικόςηςα ςξσ κάθε εκπαιδεσςικξύ, για ςημ ξσριαρςική αμαβάθμιρη ςηπ δημόριαπ 

εκπαίδεσρηπ. 

Ρςιπ 5 Μξεμβοίξσ λέμε ΜΑΘ ρςξμ ΣΟΔΣΗΣΜΞ ΚΞΓΞ, ρςημ επιυειοημαςξλξγία, ρςη 

ρύμθερη απόφεχμ, ρςη ρσμαδελτικόςηςα.  

 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΤΠΕ ΚΕΡΚΤΡΑ 
(μεςανύ 19 σπξφητίχμ επιλέγξσμε έχπ και 2) 

 ΓΑΡΔΠΑΞΡ ΔΖΛΖΠΖΡ     13Ξ Δ.Ρ. ΙΔΠΙΣΠΑΡ 
 ΔΘΒΑΜΔ ΛΑΠΘΑ      Δ.Ρ. ΓΘΑΜΜΑΔΩΜ 
 ΕΞΣΚΑ ΛΑΠΘΑ      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 ΒΑΡΘΚΔΘΞΡ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΛΑΗΑΘΞΣ 
 ΛΑΛΑΚΞΣ ΔΚΔΩΜΞΠΑ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΘΩΑΜΜΖ 
 ΛΑΑΖ ΥΠΘΡΘΜΑ      Δ.Ρ. ΓΘΑΜΜΑΔΩΜ 
 ΛΞΣΕΑΙΘΖ ΟΑΠΑΡΙΔΣΖ     Δ.Ρ. ΑΣΚΘΩΩΜ 
 ΛΟΑΠΞΣΝΖ ΑΜΑΡΑΡΘΑ     Δ.Ρ. ΙΞΜΞΙΑΚΘΞΣ 
 ΛΟΔΠΛΟΔΖ ΛΑΠΘΑ      2ξ ΡΥ.Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 ΜΑΡΖ ΛΑΠΘΑ    5ξ, 12ξ, Ο.ΟΞΚΖΡ, ΟΞΑΛΞΣ, ΒΘΠΞΣ 
 ΟΑΟΑΒΚΑΡΞΟΞΣΚΞΡ ΑΠΘΡΞΤΑΜΖΡ   2Ξ Δ.Ρ. ΚΔΣΙΘΛΛΖΡ 
 ΟΑΟΑΕΖΛΞΡ ΔΖΛΖΠΘΞΡ    2ξ ΡΥ.Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 ΟΑΔΕΑ-ΛΞΣΕΑΙΘΖ ΟΔΠΘΡΔΠΑ   ΜΖΟ. ΑΣΚΘΩΩΜ 
 ΠΑΛΛΞΡ ΜΘΙΞΚΑΞΡ     Δ.Ρ. ΚΑΙΩΜΩΜ 
 ΠΩΛΑΡ ΑΗΑΜΑΡΘΞΡ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΛΑΠΙΞΣ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΠΤΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
(μεςανύ 5 σπξφητίχμ επιλέγξσμε έχπ και 2) 

(Από Ιέοκσοα) 

 ΗΔΞΥΑΠΖΡ ΗΩΛΑΡ     Δ.Ρ. ΚΘΑΟΑΔΩΜ 
 ΛΑΓΞΣΚΑΡ ΒΑΡΘΚΔΘΞΡ     Δ.Ρ. ΑΓΘΞΣ ΛΑΗΑΘΞΣ 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΤΠΕ 
(μεςανύ 73 σπξφητίχμ επιλέγξσμε έχπ και 2) 

 (Από Ιέοκσοα) 

 ΛΟΔΠΛΟΔΖ ΛΑΠΘΑ      2ξ ΡΥ.Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 

Δημοκπαηική Ανεξάπηηηη Κίνηζη Εκπαιδεςηικών 
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σταθερά δίπλα στομ κάθε συμάδελφο!  

ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ! 


