ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Την Τρίτη 21/02/2017 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 (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) .
4. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ).
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ).
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ).
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ( ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ).

Παρόντες ήταν: Απ. Μουμτσάκης, Νίκος Αξιμιώτης, Ηλ. Παππάς (ΔΗΣΥ), Ειρ. Ασβεστά (ΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ), Αν.
Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ).
Απόντες ήταν: Στ. Κεχαγιάς,, Δ. Καρακεχαγιόγλου (ΔΑΚΕ). Για τη θέση του τρίτου εκπροσώπου δεν ενημερώθηκαν τα μέλη
του Δ.Σ.
Συγκεκριμένα για τα θέματα που συζητήθηκαν:
• Δημοτική επιτροπή Παιδείας- ορισμός εκπροσώπων Συλλόγου : Υπερψηφίστηκε ο κ. Β. Ποιμενίδης, που
αυτοπροτάθηκε, και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ως αναπληρωματική η κ. Μ. Κεσόγλου με
δεδομένο πως τα νηπιαγωγεία αποτελούν σχολικές μονάδες με διαφοροποιήσεις στις επιμέρους ανάγκες τους.
• Συνδικαλιστικά δικαιώματα αναπληρωτών (ΑΚΕ, ΑΣΕ): Συζητήθηκε το θέμα των απαράδεκτων απόψεων, που
εκφράστηκαν από τον αιρετό και εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ εκπρόσωπο στο ΔΣ κ. Δ. Δημοσθενίδη
μέσω της επιστολής του προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου, αλλά και της επιστολής παραίτησης, και αφορούν στα
συνδικαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών με τη λήξη της υπηρεσιακής τους σύμβασης. Ο κ. Αν. Τσαβδαρίδης
υποστήριξε πως οποιαδήποτε ανακοίνωση από το ΔΣ θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα στο τεταμένο
κλίμα και ως εκ τούτου δεν θα υπερψηφίσει. Τονίσαμε πως απόψεις, όπως αυτές που εκφράστηκαν από τον κ.
Δημοσθενίδη, αποτυπώνουν γενικότερες πολιτικές θέσεις περί συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων,
απαξιώνουν τους τις συναδέλφους –ισσες αναπληρωτές-τριες και συνηγορούν υπέρ διασπαστικών λογικών στα
πλαίσια των πρωτοβάθμιων σωματείων, της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ. Κατατέθηκαν σχετικά κείμενα και τελικά
αποφασίστηκε να γίνει ένας συγκερασμός σε κοινή ανακοίνωση.
• Προτάσεις ΣΕΒ για την Δημόσια Εκπαίδευση (ΑΣΕ) : Κατατέθηκε σχετικό κείμενο στο οποίο τοποθετηθήκαμε
θετικά, μια και υπήρχε συμφωνία ως προς το πολιτικό σκεπτικό.
• Λειτουργία ΔΣ : Επισημάνθηκαν προβλήματα που προκαλούνται στη λειτουργία του ΔΣ από τη συστηματική
απουσία των εκπροσώπων της ΔΑΚΕ και θέματα σχετικά με τη διαδικασία αντικατάστασης του τρίτου μέλους,,
μια και σε παραταξιακή ανακοίνωση αναφέρεται ως εκπρόσωπος ο κ. Ν. Συμεωνίδης χωρίς ωστόσο να έχουν
γίνει οι προαπαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες προς ενημέρωση των μελών.
Τέλος αποφασίστηκε η στάση εργασίας και η πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή
Διεύθυνση την Πέμπτη 23/2 με βάση και την ανάλογη κινητοποίηση της ΔΟΕ στο Υπουργείο Παιδείας.
Η εκπρόσωπος της ΑΚΕ
στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Καβάλας
Ειρήνη Ασβεστά

