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Φίλεσ και φίλοι ςυνάδελφοι, οι μάςκεσ ζπεςαν και «θ πρϊτθ φορά αριςτερά» γυμνι από φτιαςίδια και 

ζχοντασ απολζςει το επαναςτατικό τθσ προςωπείο, βαδίηει τον δρόμο που οδθγεί τθν εκπαίδευςθ και το ςφνολο 

τθσ κοινωνίασ ςτθν απόγνωςθ και τθν απελπιςία.  

Μετά τον ςφαγιαςμό των ςυντάξεων και των λαϊκϊν ειςοδθμάτων με τον, πρόςφατα, ψθφιςμζνο 

αντιαςφαλιςτικό - φορομπθχτικό νόμο, θ κυβζρνθςθ εξαπολφει πρωτόγνωρθ φοροεπιδρομι με τθν αφξθςθ του 

ςυντελεςτι ΦΠΑ ςτο 24%,  που φζρνει ανατιμιςεισ ςε μια ςειρά δεκάδων αγακϊν και υπθρεςιϊν, αλλά και με τισ 

νζεσ αυξιςεισ ςτα καφςιμα εξακλιϊνοντάσ μασ ακόμθ περιςςότερο. Επιπλζον, πάνω από τα κεφάλια του ελλθνικοφ 

λαοφ κρζμεται και ο αυτόματοσ «κόφτθσ» μιςκϊν, ςυντάξεων, κοινωνικϊν και αναπτυξιακϊν δαπανϊν 

δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ ακφρωςθσ τθσ δθμοκρατίασ και τθ λαϊκισ κυριαρχίασ ςτθ χϊρα μασ, μιασ και πλζον κα 

παρακάμπτεται θ Βουλι. 

Ειδικότερα, ςτον πολφπακο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ κυβζρνθςθ ςυνεπικουροφμενθ από τισ ςυνδικαλιςτικζσ 

δυνάμεισ που τθ ςτθρίηουν με τθ ςιωπι τουσ, μετά τισ παλινωδίεσ, τα «ιξεισ - αφιξεισ» και τισ μεγαλόςτομεσ 

εξαγγελίεσ για 20.000 διοριςμοφσ, κατεδαφίηει ό,τι ζχει απομείνει. Με μια ςειρά νομοκετθμάτων, εν μζςω ενόσ 

προςχθματικοφ εκνικοφ διαλόγου ςτον οποίο ο κλάδοσ των εκπαιδευτικϊν δεν μπόρεςε ποτζ να πάρει ουςιαςτικά  

μζροσ, κατάφερε να γκρεμίςει μία προσ μία τισ κατακτιςεισ τόςο του κλάδου όςο και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ: 

Ειδικι Αγωγι, Ολοιμερο χολείο, Νθπιαγωγεία κυςιάηονται ςτο βωμό τθσ όποιασ μνθμονικισ εξοικονόμθςθσ. 

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ ςτζκεται ενάντια ςε κάκε προςπάκεια, του υπουργοφ και των κολαοφηων του, που ωσ  

ςτόχο ζχει τθ διάλυςθ τθσ παιδείασ.  

Οι κζςεισ και ο αγωνιςτικόσ παλμόσ τθσ ΔΑΚΕ Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ δε μεταβάλλονται ανάλογα με το ποιοσ αςκεί 

τθν κυβερνθτικι εξουςία, αλλά διακρίνονται για τθ ςυνζπεια και τθ ςυνζχειά τουσ. Για το λόγο αυτό ςτεκόμαςτε 

απζναντι ςε ό,τι καταςτρζφει το μζλλον του Δθμόςιου χολείου όπωσ: 

 Η ρφκμιςθ για τθν Ειδικι Αγωγι που ςτθν ουςία ''καταργεί'' τα τμιματα ζνταξθσ (Σ.Ε), αφοφ αλλάηει το 

χαρακτιρα τουσ και τα μετατρζπει κάτι ανάμεςα ςε Σ.Ε. και παράλλθλθ ςτιριξθ, με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ 

εκπαιδευτικϊν. 

 Η ρφκμιςθ για το νζο τφπο Ολοιμερου χολείου, που καταργεί τα ΕΑΕΠ, μειϊνει τον αρικμό των ωρϊν 

διδαςκαλίασ, καταργεί τθν πρωινι ηϊνθ και κζτει ωσ βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο 

Ολοιμερο χολείο να εργάηονται και οι δφο γονείσ. Μζτρα που ζχουν ωσ κεντρικό ςτόχο τθ με κάκε τρόπο 

εξοικονόμθςθ εκπαιδευτικϊν, αδιαφορϊντασ για τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ χιλιάδων μακθτϊν. 

 Η ρφκμιςθ για τθ λειτουργία των Νθπιαγωγείων που προβλζπει αφξθςθ του ελάχιςτου αρικμοφ των νθπίων 

από 7 ςτα 14 ανά τμιμα. Μια ρφκμιςθ που, αν εφαρμοςτεί, κα οδθγιςει ςε κφμα κατάργθςθσ εκατοντάδων 

τμθμάτων Νθπιαγωγείων, ιδιαίτερα ςτθν επαρχία. 

Οι πειραματιςμοί ςτον τρόπο διοριςμοφ των αναπλθρωτϊν εντείνουν τθν αναςφάλεια και διαμορφϊνουν 

ζνα εφιαλτικό τοπίο, που ςε ςυνδυαςμό με τθν εμμονι τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ ςτιριξθ όλων των αντιεκπαιδευτικϊν 

ρυκμίςεων που ζχουν αποφαςιςτεί, διαλφουν τθν εκπαίδευςθ και καταδικάηουν ςε ομθρία και ανεργία χιλιάδεσ 

νζουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ είναι ςίγουρο πωσ, αν εφαρμοςτοφν, κα «εξοικονομθκοφν», -εμείσ λζμε απολυκοφν-  

πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι απαραίτθτοι για τθν λειτουργία των ςχολείων, αφοφ καλφπτουν 

πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ. Ασ αναλογιςτοφμε όλοι τισ ςυνζπειεσ!  



ε τοπικό επίπεδο, οι περικοπζσ κα δθμιουργιςουν τθ βάςθ για εκτεταμζνεσ υπεραρικμίεσ εκπαιδευτικϊν 

τον επτζμβριο, κα μθδενίςουν τισ αποςπάςεισ, κα οδθγιςουν πάνω από 100 αναπλθρωτζσ ςτθν ανεργία και 

άλλουσ αναπλθρωτζσ ςε «άλλθ γθ, ςε άλλα μζρθ»! 

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ  προτάςςει και αγωνίηεται για: 

 Άμεςθ απόςυρςθ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τα Ολοιμερα και τθσ ρφκμιςθσ για τα Νθπιαγωγεία. 

 Άμεςθ απόδοςθ οργανικϊν κζςεων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. 

 Άμεςθ πραγματοποίθςθ μόνιμων διοριςμϊν, ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι ανάγκεσ τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ. 

 Άμεςθ πραγματοποίθςθ μόνιμων διοριςμϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι. 

 Αναβάκμιςθ του Ολοιμερου χολείου.  

 Δίχρονθ υποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι. 

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

ςτθρίξετε τουσ υποψθφίουσ τθσ ςτισ εκλογζσ τθσ Πζμπτθσ 2 Ιουνίου 2016 ςτο Εργατικό Κζντρο Κζρκυρασ. 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΓΑΣΕΡΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΑΚΑΛΟ 13o ΔΗΜ. Χ. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΖΟΤΛΑ ΜΑΙΡΗ ΔΑΚΑΛΑ ΔΗΜ. Χ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΩΜΑ ΔΑΚΑΛΟ ΔΗΜ. Χ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

ΙΕΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΑΚΑΛΟ ΔΗΜ. Χ. ΠΕΣΡΙΣΗ 

ΚΑΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΑΚΑΛΑ 1ο ΔΗΜ. Χ. ΛΕΤΚΙΜΜΗ 

ΚΟΤΡΗ ΔΩΡΑ  ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜ. Χ. ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΛΙΑΚΟΤ-ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΣΙΝΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΗΜ. Χ. ΚΑΡΟΤΑΔΩΝ 

ΜΑΓΟΤΛΑ ΒΑΙΛΗ ΔΑΚΑΛΟ ΔΗΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

ΜΑΜΑΛΟΤ ΝΟΡΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΗΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 

ΜΟΤΖΑΚΙΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΑΚΑΛΑ ΔΗΜ. Χ. ΑΤΛΙΩΣΩΝ 

ΜΠΑΡΟΤΞΗ ΝΑΙΑ ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜ. Χ. ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΜΠΕΡΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΚΑΛΑ 2ο Χ. Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ  

ΝΣΑΣΗ ΜΑΙΡΗ  ΚΑΘ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 1ο, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, 5ο, 7, 12ο 

ΠΑΠΑΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΦΑΝΗ ΔΑΚΑΛΟ 2ο ΔΗΜ. Χ. ΛΕΤΚΙΜΜΗ 

ΠΑΣΕΖΑ ΜΟΤΖΑΚΙΣΗ ΠΕΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΛΙΩΣΩΝ 

ΡΩΜΑ ΘΑΝΑΗ ΔΑΚΑΛΟ ΔΗΜ. Χ. ΑΓΙΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 

ΣΖΙΑΛΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΑΚΑΛΟ ΔΗΜ. Χ. ΔΟΤΚΑΔΩΝ 

ΣΖΙΩΣΖΗ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΑΚΑΛΟ 1ο ΔΗΜ. Χ. ΛΕΤΚΙΜΜΗ 

ΦΙΛΗ ΑΡΗ  ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. ΦΤ. ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ. Χ. ΠΟΣΑΜΟΤ 
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ΛΟΤΠΑ ΑΦΡΟΔΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ 

ΜΑΣΑΣΗ ΧΡΙΣΙΝΑ ΔΑΚΑΛΑ ΔΗΜ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 

ΝΣΟΤΜΑΖΙΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ANAΠΛ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΕΙΔ. ΑΓ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΚΕΡΚΤΡΑ 
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