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ΨΗΦΙΜΑ
ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΝΣΙΘΓΣΟ ΣΙ
ΓΜΦΤΛΓ ΣΑΤΣΟΣΗΣΓ
Ο Δήμανπμξ θαη ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ ημο Δήμμο Κμνηκζίςκ θαηά ηε
ζοκεδνίαζε ηεξ 1εξ Μανηίμο 2017 εθθνάδμκηαξ ηε ζοκηνηπηηθή πιεημρεθία
ηεξ θμηκςκίαξ ζοδήηεζακ ημ ζέμα πμο έπεη δεμημονγεζεί με ηεκ εγθύθιημ ημο
Υπμονγείμο Παηδείαξ γηα ηεκ ζεμαηηθή εβδμμάδα γηα «έμθοιεξ ηαοηόηεηεξ»
ζηα γομκάζηα ηεξ πώναξ.
Σηε ζοκεδνίαζε πανεονίζθμκημ θαη εθπνόζςπμη θμνέςκ θαη θονίςξ
ζοιιόγςκ γμκέςκ θαη θαζεγεηώκ, μη μπμίμη θαηέζεζακ θείμεκμ ακηίζεζεξ
ζηεκ εγθύθιημ, ημ μπμίμ πνμζοπμγνάθμοκ ζύιιμγμη γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ,
ζύιιμγμη πμιοηέθκςκ θαη ηνηηέθκςκ , ζύιιμγμξ ζεμιόγςκ θαζεγεηώκ , θ.ά.
θαη ακέπηολακ ηηξ απόρεηξ ημοξ.
Τμ Δεμμηηθό Σομβμύιημ θαη’ ανπήκ ζέβεηαη απμιύηςξ ηεκ δηαθμνεηηθόηεηα
είηε ζνεζθεοηηθή, είηε θοιεηηθή είηε ζελμοαιηθή ή μπμηαδήπμηε άιιε
δηαθμνεηηθόηεηα.
Δεκ θαηακμεί όμςξ ηεκ εζηίαζε ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ γηα δηαμόνθςζε
ζπέζεςκ ηςκ πνμέθεβςκ μαζεηώκ με ημ ΣΩΜΑ ημοξ, ηεκ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ
ημοξ θαη ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΧΗ ημοξ θαη εκ γέκεη με ημκ εαοηό ημοξ, θαζώξ
επίζεξ με ημοξ ζοκμμειίθμοξ ημοξ αιιά θαη ημκ εονύηενμ θμηκςκηθό πενίγονμ.

Οη οπμεκόηεηεξ όπςξ «βημιμγηθό θαη θμηκςκηθό θύιιμ», «απμδμμώκηαξ ηα
έμθοια ζηενεόηοπα» «μμμθμβία θαη ηνακζθμβία ζηεκ θμηκςκία θαη ζημ
ζπμιείμ» θηι, πένακ ηεξ εζηθήξ απαλίαξ ημοξ θαη ηεξ πνμθακμύξ ακηίζεζήξ
ημοξ πνμξ ηηξ ΕιιεκμΦνηζηηακηθέξ Αλίεξ θαη Ανπέξ, είκαη ζοκάμα κμμηθά
αζηήνηπηεξ θαη έθδεια ακηίζεηεξ πνμξ ηηξ επηηαγέξ ηεξ ΕΣΔΑ, ημο
Σοκηάγμαημξ θαη ηεξ εηδηθήξ εθπαηδεοηηθήξ κμμμζεζίαξ.
Τμ ΙΕΠ θαη ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ επηπεηνμύκ κα ζοζηάδμοκ ηα δηθαηώμαηα
ηςκ πμιιώκ γηα ηηξ επηζομίεξ ηςκ μιίγςκ, όζμ θάπμημη ζα αληώκμοκ ηεκ
οπμηαγή ηεξ πιεημρεθίαξ ζηα ζέις θαη ηηξ «μνέλεηξ» ηςκ μιίγςκ. Η επηβμιή
όμςξ ηςκ μιίγςκ ζημοξ πμιιμύξ δεκ είκαη Δεμμθναηία.
Πανάιιεια ε πνμβμιή ηαηκηώκ, ηα ζεαηνηθά δνώμεκα, μη εηθαζηηθέξ
δναζηενηόηεηεξ , ηα βηςμαηηθά ενγαζηήνηα πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ εγθύθιημ
γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ ζεμαηηθήξ εβδμμάδμξ δεμημονγεί έηη πεναηηένς
πνμβιήμαηα θαη εκηζπύεη ηα επηπεηνήμαηα γηα ηεκ απόζονζε ηεξ εγθοθιίμο.
Τέιμξ ε ζομμεημπή εθπνμζώπςκ θμνέςκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ εγθύθιημ
(Με Κοβενκεηηθώκ Ονγακώζεςκ ΜΚΟ), δηάθμνςκ ζοιιόγςκ
Πένακ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη ζεζμώκ, επηηείκμοκ ημ πνόβιεμα
θαη δεμημονγεζμύκ ζμβανά πνμβιήμαηα ζημοξ μαζεηέξ, ημοξ γμκείξ θαη ημοξ
εθπαηδεοηηθμύξ πμο είκαη μη μόκμη ανμόδημη ζεζμμί ζηεκ εθπαίδεοζε.
Γηα όιμοξ ημοξ πημ πάκς ιόγμοξ Τμ Δεμμηηθό Σομβμύιημ δεηά ηεκ
θαηάνγεζε , ακάθιεζε ή απόζονζε ηεξ εγθοθιίμο.
Σηεκ έθδμζε ημο πανόκημξ ρεθίζμαημξ μεημρήθηζακ μη δύμ δεμμηηθμί
ζύμβμοιμη ηεξ πανάηαλεξ «Πνςημβμοιία Πμιηηώκ».
Τμ πανόκ ζα ζηαιεί ζημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, ζηεκ Δ/κζε Δεοηενμβάζμηαξ
Εθπαίδεοζεξ Κμνηκζίαξ, ηα πμιηηηθά θόμμαηα , ηεκ Ιενά Μεηνόπμιε
Κμνηκζίαξ, ηεκ ΟΛΜΕ, ηεκ ΕΛΜΕ Κμνηκζίαξ θαη ζε όιμοξ ημοξ ημπηθμύξ
Σοιιόγμοξ Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ, Καζεγεηώκ, Θεμιόγςκ θιπ πμο οπέβαιακ
ημ ζπεηηθό αίηεμα ζημ Δήμμ Κμνηκζίςκ.
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