
 
Την Τρίτη 14/02/2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ, με προτεινόμενα από την ΑΚΕ θέματα: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 
2. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 
3. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

 ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΠΟ 7/12 ΕΩΣ 31/12) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ . 
4. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.(ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 
5. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. 
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. 
 

Παρόντες ήταν: Απ. Μουμτσάκης, Νίκος Αξιμιώτης, Ηλ. Παππάς (ΔΗΣΥ), Στ. Κεχαγιάς,, Δ. Καρακεχαγιόγλου (ΔΑΚΕ) , Ειρ. 
Ασβεστά (ΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ), Αν. Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ).  
Απόντες ήταν: Δ. Δημοσθενίδης (ΔΑΚΕ).  
Συγκεκριμένα για τα θέματα που συζητήθηκαν: 

• Αιτήματα για οικονομική βοήθεια και αιμοπετάλια από άλλους Συλλόγους

• 

 : Αποφασίστηκε τα σχετικά αιτήματα να 
διαβιβάζονται άμεσα στα μέλη του Συλλόγου μέσω των σχολείων. 
Παραίτηση εκπροσώπου ΔΑΚΕ κ. Δ. Δημοσθενίδη

• 

 : Ο Πρόεδρος διάβασε στα μέλη του ΔΣ την επιστολή 
παραίτησης για «προσωπικούς λόγους», που στο μεγαλύτερο μέρος της καταφέρονταν με υβριστικούς 
χαρακτηρισμούς ονομαστικά εναντίον της εκπροσώπου της ΑΚΕ και εναντίον των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
του αναπληρωτή νυν γραμματέα κ. Αξιμιώτη, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τις «εξαιρετικές» δικές 
του υπηρεσίες προς το Σύλλογο. Τοποθετηθήκαμε πως δεν μπορεί το ΔΣ να υποχρεώσει κανέναν να παραμείνει 
χωρίς τη θέλησή του, αλλά ωστόσο τονίσαμε πως δεν εκτέθηκαν σοβαροί λόγοι για την απόφαση παραίτησης, 
που να προέκυψαν μετά την εκλογή και ως εκ τούτου θεωρούμε τη συγκεκριμένη στάση προειλημμένη απόφαση, 
που εξυπηρετεί μικροπαραταξιακούς ψηφοθηρικούς σχεδιασμούς. Αναφορικά με το κείμενο παραίτησης ζητήσαμε 
αντίγραφο μετά την πρωτοκόλληση του, διότι προκύπτουν θέματα επί προσωπικού. 
Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

• 

 : Μετά από ενστάσεις του εκπροσώπου της 
ΔΑΚΕ κ. Δ. Καρακεχαγιόγλου σχετικά με συγκεκριμένα πρακτικά, τοποθετηθήκαμε πως ο γραμματέας θα πρέπει 
να έχει την ευθύνη για την καταγραφή των συνεδριάσεων, που άλλωστε πλέον ηχογραφούνται, και αν υπάρχουν 
αντιρρήσεις να υπογράφονται με επιφύλαξη από όλους τους παρόντες.  
Πρόταση αποβολής μέλους του Δ.Σ. με βάση το άρθρο 9

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε απουσία των εκπροσώπων της ΔΑΚΕ και συζητήθηκαν τα εξής: 

 (ΔΑΚΕ): Ο κ. Στ. Κεχαγιάς διάβασε την επιστολή με την 
οποία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 9 , που αφορά σε διαδικασία αποβολής μέλους, για την εκπρόσωπο 
της ΑΚΕ, προς τα μέλη του Δ.Σ.. Ζητήσαμε να τοποθετηθούμε επ’ αυτής και παρόλο που έγινε προσπάθεια από 
τους εκπροσώπους της ΔΑΚΕ να μας αφαιρεθεί ο λόγος, τελικά καταφέραμε να εκφράσουμε την άποψή μας μέσα 
σε κλίμα συνεχών διακοπών, απειλών και υβριστικών εκφράσεων περί «επαγγελματιών συνδικαλιστών» και 
«διαλυμένης παράταξης». Ζητήσαμε να διευκρινιστεί αν πρόκειται για προσωπική πρόταση ή πρόταση της 
παράταξης της ΔΑΚΕ, μια και φέρει το λογότυπό της. Η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για πρόταση της ΔΑΚΕ.. Σε 
ερώτησή μας γιατί στρέφεται αποκλειστικά στην εκπρόσωπο για ανακοίνωση που φέρει το λογότυπο της ΑΚΕ η 
απάντηση ήταν ένας ορυμαγδός από προσωπικές προσβολές, απειλές και προσπάθεια απαξίωσης της 
παράταξης και των μελών της. Καταθέσαμε για τα πρακτικά κείμενο απάντηση της ΑΚΕ, το οποίο οι εκπρόσωποι 
της ΔΑΚΕ απαξίωσαν να ακούσουν, μια και αποχώρησαν ωρυόμενοι χωρίς να επιτρέψουν σε κανένα μέλος να 
τοποθετηθεί. Στο θέμα θα επανέλθουμε με αίτημά μας για παραχώρηση από το ΔΣ αντιγράφου του 
ηχογραφημένου αποσπάσματος, διότι προκύπτουν θέματα επί προσωπικού.. 

• Προτάσεις για τη λειτουργία ΔΣ

• 

  (ΕΡΑ): Κατατέθηκαν από τον κ. Αν. Τσαβδαρίδη σειρά από προτάσεις για την 
λειτουργία του ΔΣ, που υπερψηφίστηκαν καθώς θεωρείται πως κινούνται στην κατεύθυνση της εποικοδομητικής 
συνεργασίας των μελών. 
Ψήφισμα ΣΕΠΕ Λήμνου για εκπαιδευτικούς νησιωτικών περιοχών

• 

 (ΑΣΕ) : Τοποθετηθήκαμε θετικά επί του 
ψηφίσματος, που τελικά υπερψηφίστηκε. 
Συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ  (ΑΣΕ): Τοποθετηθήκαμε θετικά θεωρώντας πως η κινητοποίηση είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Το κείμενο καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



Τέλος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης την Δευτέρα 20/2 με βάση και την σχετική 
απόφαση της ΔΟΕ το προηγούμενο διάστημα. 

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

Ειρήνη Ασβεστά 


