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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

Συνάδελφοι,
Είναι απαραίτητο να µας γνωστοποιήσετε, το συντοµότερο δυνατό, τα
προβλήµατα που εµφανίζονται στη λειτουργία των σχολείων καθώς και προβλήµατα
που απασχολούν τους συναδέλφους.
Αναφέρουµε, ενδεικτικά, ορισµένα στοιχεία που χρειάζεται να
συγκεντρώσουµε, ώστε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε τις παρεµβάσεις µας
προς το ΥΠΕΠΘ και προς κάθε άλλη αρµόδια αρχή.
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Κενά διδακτικού προσωπικού (κατά ειδικότητα), πόσοι διορισµοί έγιναν στην
περιοχή σας και πόσα κενά για κάλυψη έστειλε η ∆ιεύθυνση Β/βάθµιας
Εκπ/σης.
Ελλείψεις σε βιβλία (να γίνεται συγκεκριµένη αναφορά σε τίτλους).
Πόσα σχολεία λειτουργούν σε διπλή βάρδια. Πόσα λειτουργούν σε
νοικιασµένα κτίρια.
Λειτουργία τµηµάτων (πόσα τµήµατα λειτουργούν: µε πάνω από 30 µαθητές,
µε 26 – 30, µε 20 - 25 µαθητές και πόσα µε κάτω από 20 µαθητές).
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
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.).
Πόσοι συνάδελφοι, στο σύνολο και κατά ειδικότητα, είναι στη διάθεση του
ΠΥΣ∆Ε
Πόσοι συνάδελφοι απασχολούνται σε περισσότερα του ενός σχολεία.
Πόσοι µόνιµοι, αναπληρωτές, ωροµίσθιοι εργάστηκαν στα ΤΕΕ της περιοχής
σας πέρυσι.
Πόσοι µαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη των ΤΕΕ της περιοχής σας.
Τι προβλήµατα δηµιουργούνται στους συναδέλφους από τη µείωση ωρών της
2ης ξένης γλώσσας στο Γυµνάσιο.
Σε πόσα Γυµνάσια λειτούργησε πέρυσι Ενισχυτική ∆ιδασκαλία. Ποιες οι
αιτίες µη λειτουργίας στα υπόλοιπα.
Πόσοι καθηγητές εργάστηκαν πέρυσι στην Π.∆.Σ.

Επίσης, είναι απαραίτητο να συµπεριλάβετε και ό,τι άλλο εσείς θεωρείτε χρήσιµο
και σκόπιµο.

Περιµένουµε οπωσδήποτε µέχρι την Πέµπτη, 15/9 τις απαντήσεις σας για όσα
από τα παραπάνω συλλέξετε (µε FAX: 210 32 27 382 ή στο e-mail της ΟΛΜΕ:
olme@otenet.gr). Ό,τι στοιχεία από αυτά που ζητούνται υπάρχουν, ήδη, στη
διάθεσή σας παρακαλούµε να τα αποστείλετε µέχρι την Τρίτη, 6/9/05,
προκειµένου να αξιοποιηθούν στη Συνέντευξη Τύπου που θα δώσει η ΟΛΜΕ
στις 7/9/05 στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να µας στείλετε, ακόµη, σχετικά υποµνήµατα ή ανακοινώσεις δικές σας.
Ο Πρόεδρος
∆. Γεώργας

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Γ. Γραµµατέας
Γρ. Καλοµοίρης

