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Η  ΕΛΜΕ Σερρών πραγματοποίησε 
με μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με 

θέμα: «Εργασιακά, Ασφαλιστικά και Συ-
νταξιοδοτικά Ζητήματα των Εκπαιδευτι-
κών», στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξε-
νοδοχείου Elpida Resort, την Τρίτη 13 
Μαρτίου 2012 και ώρα 7:00 μ.μ. Η αίθου-
σα ήταν κατάμεστη από εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις 
εισηγήσεις των ομιλητών.  

Στην ημερίδα ομιλητές ήταν:  
1. Πεππές Δημήτριος, πρ.Πρόεδρος της 
ΟΛΜΕ και σήμερα Μέλος του Δ.Σ της ΟΛ-
ΜΕ. 
2. Ρουμπακιάς Ιωάννης, Ειδικός Γραμμα-
τέας της ΟΛΜΕ και  
3. Μπαλάγκας Ιωάννης, Ειδικός Αναλυτής 
σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέμα-
τα. 

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η Πρόε-
δρος της ΕΛΜΕ Σερρών, κ. Ελευθερία Πά-
νου ανέφερε: «Η ημερίδα προέκυψε από 
την ανάγκη των συναδέλφων εκπαιδευτι-
κών να έχουν επίσημη και πλήρη ενημέ-
ρωση γύρω από θέματα που τους απα-
σχολούν διότι οι διατάξεις για το ασφαλι-
στικό και το συνταξιοδοτικό έχουν αλλάξει 
και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι 
πολλά. Επίσης, οι συνεχείς δημόσιες ανα-

φορές στο θέμα της αξιολόγησης, των πι-
λοτικών γυμνασίων, των νόμων για το νέο 
γενικό και τεχνολογικό λύκειο δημιουργούν 
κλίμα ανασφάλειας, επομένως ήταν απα-
ραίτητη η ολοκληρωμένη ενημέρωση από 
τους συνδικαλιστές».  
Η εισήγηση του κ. Πεππέ Δημήτρη αφο-
ρούσε την εκπαιδευτική πολιτική των μειώ-
σεων και των περικοπών που εφαρμόζεται 
τα τελευταία χρόνια από το Υπ. Παιδείας. 

Η αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης 
με την κατάργηση εκπαιδευτικών θεσμών 
και δομών, η βαθμολογική και οικονομική 
καθήλωση των εκπαιδευτικών με την ε-
φαρμογή του νέου νόμου, η αύξηση του 
ωραρίου των εκπαιδευτικών, η απαράδε-
κτη κατάσταση με τον ΕΟΠΥΥ, η αξιολόγη-
ση με στόχο τις απολύσεις εκπαιδευτικών 
αποτέλεσαν τα κύρια σημεία της ομιλίας 

του.  
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Ρουμπα-
κιά,που αναφέρθηκε στην ανάγκη οι καθη-
γητές να δείχνουν εμπιστοσύνη στην ηγε-
σία που κλάδου τους καθώς και στην συ-
γκυρία που δεν είναι ιδανική για όλους 
τους εργαζόμενους και φυσικά και για τους 
καθηγητές 
Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης κ. 
Μπαλάγκας αναφέρθηκε αναλυτικά στο 

ασφαλιστικό και ανέλυσε τις συνταξιοδοτι-
κές ρυθμίσεις μέσα από την παρουσίαση 
πινάκων και παραδειγμάτων. Η εισήγησή 

του πραγματικά εντυπωσίασε το ακροατή-
ριο που παρακολουθούσε με αμείωτο το 
ενδιαφέρον. Ακολούθησε συζήτηση με 
πλήθος ερωτημάτων από τους εκπαιδευτι-
κούς.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο 
αιρετός του ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονί-
ας κ. Ρίζος Στυλιανός, ο αιρετός του ΠΥΣ-

ΔΕ Σερρών κ. Μετόκης Ιωάννης, οι αιρετοί 
του ΠΥΣΠΕ Σερρών κ. Νέλλα Μαρία και κ. 
Λασπάς Αναστάσιος καθώς και ο Πρόε-
δρος των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης κ. Στρίκας Κώστας.  

Διοργανώθηκε από την ΕΛΜΕ Σερρών-Κατάμεστη η μεγάλη αίθουσα του Ελπίδα Resort 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα με θέμα:«Εργασιακά, 
 Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ζητήματα των Εκπαιδευτικών» 

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Ιωάννης Μπαλάγκας αναφέρθηκε αναλυτικά στο ασφαλιστικό και  
ανέλυσε τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις μέσα από την παρουσίαση πινάκων και παραδειγμάτων 

Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σερρών Ελευθερία Πάνου , «ψυχή» της πετυχημένης ημερί-
δας, προσφώνησε τους καλεσμένους ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης 

Κατάμεστη η μεγάλη αίθουσα του Ελπίδα Resort  από καθηγητές –και όχι μόνο-
που παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας 

Οι τρεiς ομιλητές της ημερίδας: Ιωάννης Ρουμπακιάς,  
Δημήτρης Πεπάε και Ιωάννης Μπαλάγκας 

Άποψη από το πάνελ .Στο βήμα το μέλος του δ.σ. της ΟΛΜΕ Δημήτρης Πεπές 

Την ημερίδα παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές…Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται 
οι: Δημήτρης Λάτσιος,πρόεδρος ΕΛΤΕΕ Σερρών, Γιάννης Μετόκης, αιρετό μέλος 
στο ΠΥΣΔΕ Σερρών, Στέλιος Ρίζος, αιρετό μέλος στο Α.ΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας, κα-

θώς και  μέλη του δ.σ. της ΕΛΜΕ Σερρών  


