
 
 
Συναδέλφισσες  , συνάδελφοι 
Την Τρίτη 19 Μαρτίου  2019 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΕΠΕ 
Καβάλας με τα παρακάτω θέματα : 
 
http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7180 
 
Προτεινόμενα θέματα από την παράταξη των Ενωμένων 
Εκπαιδευτικών: 

    1. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

    2. ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΠ 

 

ΕΓΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

TA ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΗΜΟ  

 

 

http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7180


 

1.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ( ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) 

Έγινε μια πρώτη ενημέρωση για  ταμειακά ζητήματα. ( Ιανουάριος 
–Φεβρουάριος). 

Προτείναμε να μετατραπούν σε προθεσμιακές καταθέσεις  δύο 
λογαριασμοί ταμιευτηρίου του ΣΕΠΕ Καβάλας. 

Εγκρίθηκαν οδοιπορικά με απόφαση κατά πλειοψηφία του νέου ΔΣ 
που στηρίζονταν σε απόφαση  του προηγούμενου  ΔΣ για 
μεμονωμένη επίσκεψη- ενημέρωση  μέλος του ΔΣ σε σχολεία. για 
το διάστημα 3/12/2018 έως 21/1/2019.  Μειοψήφησαν οι 
παρατάξεις των Ενωμένων Εκπαιδευτικών και της ΕΡΑ. 

2. ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΠ (ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) 

 Ψήφισμα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7206#more-7206 

Το ψήφισμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με τρεις ψήφους υπέρ (1 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -2 ΔΗΣΥ) 

ΕΝ. 
ΕΚΠ.(1) 

ΔΗΣΥ (2) ΑΣΕ(1) ΑΚΕ(1) ΕΡΑ(1) ΔΑΚΕ(2) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΑΡΩΝ 

 

3.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ –ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ομόφωνο ψήφισμα στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7203 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  διευθυντές και προϊσταμένες του 
δήμου Καβάλας, 

Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς γινόμαστε αποδέκτες 
παραπόνων από εσάς σχετικά με τον τρόπο που η Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή του δήμου Καβάλας προωθεί στις σχολικές μονάδες  τα 
υλικά καθαριότητας. 

http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7206#more-7206
http://www.sylekp-kaval.gr/archives/7203


Προσπαθήσαμε πολλές φορές με τον πρόεδρο της επιτροπής, να 
βρούμε έναν κοινά αποδεκτό τρόπο. Υποσχέσεις πήραμε πολλές. 
Λύση καμία. 

Όσο λοιπόν ο πρόεδρος της επιτροπής μας αγνοεί επιδεικτικά 
θεωρώντας μας  υπαλλήλους του δήμου,  ζητούμε από εσάς να 
μην παραλαμβάνετε υλικά καθαριότητας από τα γραφεία της 
επιτροπής 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΚΕ-ΑΣΕ). 

Κατατέθηκε έγγραφο της ΑΚΕ με τις απόψεις της για το παραπάνω 
θέμα. Στη συζήτηση που ακολούθησε προσπαθήσαμε να 
συνθέσουμε , να συνδιαμορφώσουμε και να επεξεργαστούμε την 
πρόταση αλλά δε βρέθηκαν κοινά σημεία . H πρόταση 
καταψηφίστηκε από τους: Ενωμένους εκπαιδευτικούς , 
ΔΗΣΥ,ΔΑΚΕ και ΕΡΑ. 

ΕΝ. 
ΕΚΠ.(1) 

ΔΗΣΥ (2) ΑΣΕ(1) ΑΚΕ(1) ΕΡΑ(1) ΔΑΚΕ(2) 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Οι Ενωμένοι Εκπαιδευτικοί  και μετά από πρόταση μέλους του 
ΔΣ  την οποία και υποστηρίξαμε- θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει 
διάλογος με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το θέμα της 
αξιολόγησης. 

Καλούμε τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στις συναντήσεις 
που θα γίνουν σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας 
Καβάλας  για το σκοπό αυτό και θα ανακοινωθούν από το ΔΣ του 
συλλόγου μας . 

Η θέση μας: 
«Καμιά αξιολόγηση από προϊστάμενο σε υφιστάμενο και 

αντίστροφα με στόχο την χειραγώγηση και τον έλεγχο των 
συναδέλφων στην εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών  νόμων» 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

                             ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Η Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη 


