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Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ (ΕΠΕΙΓΟΝ)
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,
Σας έχουµε κοινοποιήσει το υπόµνηµα του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς την ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ (19/1/07).
Η Υπουργός Παιδείας απάντησε στο υπόµνηµά µας καλώντας σε συνάντηση το
∆.Σ. της ΟΛΜΕ στις 6/2/07.
Για την καλύτερη προετοιµασία και τεκµηρίωση των αιτηµάτων που
περιλαµβάνονται στο υπόµνηµά µας, σας παρακαλούµε να µας απαντήσετε µέχρι τις
3/2/07 σε ορισµένα από τα ερωτήµατα που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό που σας
είχαµε στείλει στις 12/9/06.
Πιο συγκεκριµένα:
Προβλήµατα στη λειτουργία των ΤΕΕ-ΕΠΑΛ
• Ιδιαίτερα προβλήµατα στη λειτουργία τοµέων και ειδικοτήτων στα ΤΕΕ.
Περιπτώσεις κατάργησης ειδικοτήτων λόγω µικρού αριθµού µαθητών και λόγω
έλλειψης αιθουσών κ.λπ.
• Περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης σχολικών µονάδων
• Προβλήµατα που δηµιουργούνται από την κατάργηση σχολείων (ΤΕΕ)
• Πόσοι µαθητές φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ της περιοχής σας. Πόσοι
φοίτησαν στην Α΄ τάξη των ΤΕΕ τη σχολική χρονιά 2005 -06
Κάλυψη κενών διδακτικού προσωπικού - όχι κατάτµηση κενών µε προσλήψεις
ωροµισθίων.
Υπάρχουν κενά διδακτικού προσωπικού τώρα;
Πότε καλύφθηκαν τα κενά διδακτικού προσωπικού στην περιοχή σας;
Υπάρχουν περιπτώσεις, και ποιες συγκεκριµένα, κατάτµησης κενών και πρόσληψης
ωροµισθίων για την κάλυψή τους;
Οικονοµικές εκκρεµότητες για τους καθηγητές
Αναλυτικά, οι οικονοµικές υποχρεώσεις του ΥΠΕΠΘ προς τους συναδέλφους (για
συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, για υπερωρίες, σε ωροµισθίους, για ενισχυτική

διδασκαλία, για πρόσθετη διδακτική στήριξη, για οδοιπορικά – µετακινήσεις κ.λπ).
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη και ενισχυτική διδασκαλία
Πότε ξεκίνησε η λειτουργία τµηµάτων της Π.∆.Σ. και της ενισχυτικής διδασκαλίας
στην περιοχή σας;
Πόσα τµήµατα λειτουργούν φέτος και πόσα λειτούργησαν πέρυσι;
Ποιος ο αριθµός µαθητών που παρακολουθούν φέτος και ποιος ο αντίστοιχος
περσινός;
Τέλος, ενηµερώστε µας για όποια άλλα προβλήµατα απασχολούν την ΕΛΜΕ και για τα
οποία κρίνετε σκόπιµη την παρέµβασή µας προς την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

