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ΘΕΜΑ: Συνάντηση Προέδρων Δ.Σ. ΕΛΜΕ – Αιρετών του κλάδου 
 
 
Αγαπητοί / -ές Συνάδελφοι,  
 

Υλοποιώντας τις αποφάσεις της Μετασυνεδριακής Γ.Σ. του κλάδου, το Δ.Σ. της 
ΟΛΜΕ αποφάσισε: 
 

1. Συνάντηση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της Νοτίου Ελλάδος (Πελοπόννησος, 
Στερεά Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου και Κρήτη) και των Αιρετών 
των αντίστοιχων περιοχών στην Αθήνα στις 9/9/2010 στις 10.30 π.μ. 
(Ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 56, τηλ: 210 3326200). 
 

2. Συνάντηση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία, 
Θράκη, Ήπειρος και Θεσσαλία) και των Αιρετών των αντίστοιχων περιοχών 
στην Θεσσαλονίκη στις 11/9/2010 στις 11 π.μ. (Γραφεία ΕΔΟΘ: Προξ. 
Κορομηλά 51, περιοχή Λευκού Πύργου, 4ος όροφος). 

 
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Προέδρου της ΕΛΜΕ αντικαθίσταται  

από μέλος του οικείου Δ.Σ.  
Τα έξοδα μετάβασης των Προέδρων των ΕΛΜΕ και των Αιρετών βαρύνουν τις  

οικείες ΕΛΜΕ.  
Ειδικά για τους Αιρετούς που προέρχονται από νησιωτικές περιοχές (Νησιά 

Αιγαίου, Νησιά Ιονίου και Κρήτη) καλύπτονται έξοδα μετάβασης από την ΟΛΜΕ 
μέχρι του ποσού των 200 €.  

 
Η συνάντηση γίνεται προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα που 

απασχολούν τις τοπικές ΕΛΜΕ, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Γι’ 
αυτό οι συνάδελφοι (Πρόεδροι, Αιρετοί), πρέπει να έχουν καταγραμμένες απαντήσεις 
στα κάτωθι ερωτήματα: 
 

• Αριθμός λειτουργικών κενών κατά κλάδο και ειδικότητα που επιβάλλεται 
να καλυφθούν άμεσα. 

• Ελλείψεις σε βιβλία (να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε τάξη και 
τίτλους). 

• Πόσα σχολεία λειτουργούν σε διπλή / τριπλή βάρδια. Πόσα λειτουργούν 
σε νοικιασμένα κτίρια. Πόσα σχολεία είναι ακατάλληλα. Πόσα σχολεία πρέπει να 
κατασκευαστούν από τον ΟΣΚ.  

• Πόσα τμήματα λειτουργούν με 26 – 30 μαθητές. 
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• Αναλυτικά, οι οικονομικές εκκρεμότητες του ΥΠΕΠΘ προς τους 
συναδέλφους (για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, για υπερωρίες, σε 
ωρομισθίους, για ενισχυτική διδασκαλία, για πρόσθετη διδακτική στήριξη, για 
οδοιπορικά – μετακινήσεις, για επιμορφωτές και επιμορφούμενους σε διάφορα 
σεμινάρια κ.λπ.) 

• Πόσοι συνάδελφοι, στο σύνολο και κατά ειδικότητα, είναι στη διάθεση 
του ΠΥΣΔΕ χωρίς ωράριο. 

• Καταβλήθηκαν οδοιπορικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε 
συναδέλφους που διατέθηκαν σε 2ο σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου ή 
παρουσιάστηκαν προβλήματα από τους οικείους Παρέδρους; 
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