
 

 
Την Τρίτη 8/10/2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ, με προτεινόμενα από την ΑΚΕ θέματα: 

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών β’ φάση – ενημέρωση αναπληρωτών 
2. Λειτουργία ΔΣ 

Παρόντες: Απ. Μουμτσάκης, Ν. Αξιμιώτης (ΔΗΣΥ) , Κ. Λαζαρίδου, (ΔΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ)  , Δ. Καρακεχαγιόγλου (Εν.Εκπ.), Ειρ. 
Ασβεστά (ΑΚΕ), Αν. Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ). 
Απόντες: Θ.Τζεράκης (ΔΗΣΥ). 
 
Συγκεκριμένα : 

 Τοποθετήσεις αναπληρωτών β’ φάση: Ζητήσαμε από τους δύο αιρετούς αναλυτική ενημέρωση για τα κενά , που 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας. Δυστυχώς κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να μας δώσει τον ακριβή 
αριθμό των κενών ανά ειδικότητα και δεν ήταν σε θέση να μας απαντήσει με σαφήνεια πόσα και ποια ολοήμερα Δ.Σ. και 
νηπιαγωγεία της περιοχής μας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών. Όπως μας 
ενημέρωσε 3 ημέρες μετά, στις 11/10, ο αιρετός Αλ. Ιωσηφίδης, τα κενά πλέον έχουν ως εξής: 

ΠΕ70 4 
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ΠΕ71 Τ.Ε. 1 

ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 13 

ΠΕ61 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1 

Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση και των δύο αιρετών να αποσιωπήσουν κατά την α’φάση τα πραγματικά κενά σε 
συγκεκριμένες ειδικότητες, συνεπικουρώντας στην πρακτική της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας , η οποία έδωσε επιλεκτικά 
ορισμένα από τα κενά, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των αναπληρωτών ειδικής αγωγής. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση της ΔΟΕ σχετικά με τα λειτουργικά κενά, για την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 
τους αιρετούς, και όπου το ΠΥΣΠΕ Καβάλας εμφανίζονταν να έχει 0 κενά σε τμήματα ένταξης και μόλις 5 κενά στην 
παράλληλη στήριξη, την ώρα που υπήρχαν 9 τμήματα ένταξης, που δεν είχαν στελεχωθεί και μετά τις τοποθετήσεις β΄φάσης 
εμφανίζονται 14 κενά σε παράλληλη στήριξη. Η άποψη, που εκφράστηκε από τους δύο αιρετούς αλλά και το μέλος του ΔΣ 
Δ. Καρακεχαγιόγλου, πως ορθά έπραξε η Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας, αντιβαίνει ξεκάθαρα στο πάγιο αίτημα του κλάδου, όπως 
αυτό εκφράζεται και από την απόφαση αρ.83/6-9-2019 της ΔΟΕ, να δίνονται όλα τα κενά σε όλες τις ειδικότητες από την 
α΄φάση, και αποδεικνύει πως γνώριζαν εξαρχής την ύπαρξη επιπλέον κενών. Η επικοινωνιακή προσπάθεια του Υπουργείου 
να πείσει για την «κανονικότητα» στη λειτουργία των σχολείων, δυστυχώς φαίνεται πως βρίσκει πρόθυμους αρωγούς στις 
τάξεις και των συνδικαλιστών. Απαιτούμε οι δύο αιρετοί να δημοσιοποιήσουν άμεσα τα πραγματικά κενά, που υπήρχαν με 
την έναρξη του σχολικού έτους, τον αριθμό των αναπληρωτών, που προσελήφθησαν ανά ειδικότητα σε α’ και β’ φάση, 
καθώς και τα εναπομείναντα κενά. 

 Ενημέρωση αναπληρωτών. Ζητήσαμε να σταλεί, όπως και την προηγούμενη χρονιά, στα  σχολεία ενημερωτικό, που 
αφορά στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών και ενημερωτικό σχετικά με τη διαδικασία 
εγγραφής στο Σύλλογο.  Επιπλέον ζητήσαμε να μας κοινοποιηθεί λίστα με τους αναπληρωτές, που έχουν προσληφθεί στο 
ΠΥΣΠΕ Καβάλας, και να ενημερωθούμε από τον ταμία πόσοι είναι συνολικά και πόσοι έχουν μέχρι στιγμής τακτοποιηθεί 
οικονομικά. Δυστυχώς ο ταμίας Δ. Καρακεχαγιόγλου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τίποτα από τα παραπάνω, καθώς δεν 
είχε φροντίσει να έχει στη διάθεση του ΔΣ σχετική λίστα. Όπως φαίνεται το ενδιαφέρον ορισμένων για την εγγραφή 
αναπληρωτών σχετίζεται μόνο με τις χρονιές, που υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες. Τέλος επισημάναμε πως το ΔΣ θα 
πρέπει άμεσα να κάνει τις σχετικές επαφές, ώστε οι συνάδελφοι μόνιμοι και αναπληρωτές να έχουν από τις ακτοπλοϊκές 
εταιρίες και το ΚΤΕΛ Καβάλας εκπτώσεις στις μετακινήσεις τους, αλλά και να ενημερωθούν όλοι για την κάρτα μέλους και τις 
εκπτώσεις σε καταστήματα της περιοχής, ο αριθμός των οποίων θα πρέπει να  γίνει προσπάθεια από όλα τα μέλη του ΔΣ, 
για να αυξηθεί. 

 Λειτουργία ΔΣ. Επισημάναμε συγκεκριμένες αρρυθμίες και παραλείψεις, που σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται σε αντίθεση 
με το καταστατικό του Συλλόγου. Συγκεκριμένα:  
 Αναφορικά με τα καθήκοντα του γραμματέα αναφερθήκαμε στην μεγάλη καθυστέρηση (ολόκληρων μηνών) με την οποία 

έρχονται προς υπογραφή τα πρακτικά των συνεδριάσεων , που έχουν προηγηθεί. Όπως είχαμε επισημάνει από την 
ημέρα συγκρότησης του ΔΣ θα υπογράφουμε πρακτικό, μόνο όταν αφορά σε προηγούμενη συνεδρίαση. Η ολιγοήμερη 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 



καθυστέρηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με σχετική ανοχή, ωστόσο το να καλούμαστε τον Οκτώβρη να υπογράψουμε 
πρακτικά Μαϊου αποτελεί αδυναμία τέλεσης καθηκόντων. Επίσης θεωρούμε πως τα στοιχεία επικοινωνίας , που 
διαθέτει ο Σύλλογος, όσον αφορά τα ΜΜΕ και τους φορείς, πρέπει οπωσδήποτε να επικαιροποιηθούν. Τέλος ζητήσαμε 
να γνωστοποιείται άμεσα σε όλα τα μέλη του ΔΣ η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Συλλόγου. 

 Αναφορικά με τα καθήκοντα του ταμία επισημάναμε πως από την ημέρα συγκρότησης του ΔΣ δεν έγινε έγκριση 
μηνιαίων εξόδων σε συνεδρίαση, ούτε και κατατέθηκαν για έλεγχο στο ΔΣ παραστατικά, ώστε να υπογραφούν 
Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ). Δυστυχώς, όπως διαπιστώσαμε πίνακας εξόδων ενσωματώθηκε εκ των 
υστέρων σε πρακτικό συνεδρίασης παρελθόντων μηνών, όπου ουδέποτε εγκρίθηκε. Δεν έχει κατατεθεί από τον ταμία 
οικονομικός απολογισμός Α εξαμήνου 2019 και δεν έχει εγκριθεί από το ΔΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο 
προβλεπόμενος από το καταστατικό έλεγχος από την ελεγκτική επιτροπή. Το καλοκαίρι υπήρχε αμέλεια αναφορικά με 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του Συλλόγου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο Σύλλογος να καταθέσει εκπρόθεσμα 
φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018. Ο λογιστής με ενημέρωσε ως απελθούσα ταμία, με τη σειρά μου 
ενημέρωσα τον Πρόεδρο και ευτυχώς κατατέθηκε εγκαίρως, μια και ο ταμίας δεν ανταποκρίνονταν στις προσπάθειες 
μας να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία προεργασία σχετικά με τις εγγραφές των 
αναπληρωτών, που προσελήφθησαν. Για τη μία και μοναδική εκδήλωση του Συλλόγου δεν υπήρχε καμία ενημέρωση 
στους συναδέλφους σχετικά με το κόστος, όπως έχει αποφασιστεί από το ΔΣ (και μάλιστα μετά από δική του πρόταση) 
να γίνεται. Φαίνεται πως η εμμονή του στη «διαφάνεια» και την «ενημέρωση όλων» αφορούσε μόνο σε προεκλογικά 
τεχνάσματα, καθώς μήνες μετά διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση ούτε καν για τα μέλη του ΔΣ. Με 
βάση τα παραπάνω ζητήσαμε από τον Πρόεδρο άμεσα να κατατεθεί ο απολογισμός Α΄εξαμήνου 2019 στην επόμενη 
συνεδρίαση και αυτή να πραγματοποιηθεί από κοινού με την ελεγκτική επιτροπή. 

  
 

Η εκπρόσωπος της ΑΚΕ  
στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Καβάλας 

Ειρήνη Ασβεστά 
 
 
 
 
 
 
 
 


