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       τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και τους  

      Αιρετούς της χώρας (Λεκανοπέδιο,  

   Πελοπόννησος, Στερεά, νησιά Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτη) 

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Προέδρων Δ.Σ. ΕΛΜΕ – Αιρετών του κλάδου 

 

Αγαπητοί / -ές Συνάδελφοι,  

Tο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας τον προγραμματισμό του για τo Σεπτέμβρη του 

2014 καλεί σε:  

Συνάντηση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της Αττικής, της Πελοποννήσου, της 

Στερεάς Ελλάδας, των  Νησιών Αιγαίου και  Ιονίου και της Κρήτης καθώς και 

των Αιρετών των αντίστοιχων περιοχών στην Αθήνα το Σάββατο, 13/9/2014 στις 

11.00 π.μ. (Ξενοδοχείο «NOVUS», http://www.novushotel.gr/gr/location.asp, 

Καρόλου 23, σταθμός ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο», τηλ. : 211 1053000).  

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Προέδρου της ΕΛΜΕ συμμετέχει άλλο  

μέλος που ορίζει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. 

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 € με απόδειξη.  

Θα συζητήσουμε τις εξελίξεις με τα σχεδιαζόμενα νέα αντιλαϊκά μέτρα 

περικοπών και λιτότητας από κυβέρνηση και τρόϊκα, τις εξελίξεις στα εκπαιδευτικά 

και εργασιακά ζητήματα (αξιολόγηση, διαθεσιμότητες-απολύσεις, κ.λπ.), τα 

προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία με την έναρξη της νέας χρονιάς, να 

εκτιμήσουμε την κατάσταση και να ανταλλάξουμε απόψεις για το πρόγραμμα δράσης 

της Ομοσπονδίας μας, αφού έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών των 

Δ.Σ. των ΕΛΜΕ. Γι’ αυτό οι συνάδελφοι (Πρόεδροι, Αιρετοί), πρέπει να έχουν 

καταγραμμένα τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται με την έναρξη της 

χρονιάς όπως: 

• Αριθμός κενών εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα. 

• Ελλείψεις σε βιβλία. 

• Πόσα τμήματα λειτουργούν με 26 – 30 μαθητές. 

• Ανάγκες μετακίνησης μαθητών. 

• Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, πιστώσεις. 

• Πόσα σχολεία λειτουργούν σε διπλή βάρδια. Πόσα λειτουργούν σε 

νοικιασμένα κτίρια. Γενικά κτιριακά προβλήματα. 

• Οικονομικές εκκρεμότητες προς τους συναδέλφους  
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