
ΕΛΜΕ Φλώρινας  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 

 
1. Ο Χορός της ΕΛΜΕ θα γίνει την Παρασκευή στις 17 Φεβρουαρίου στο Λύγκος.  
2. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ είχε συνάντηση τον Ιανουάριο 2006 με τον Προϊστάμενο 
Δ/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας κ. Σίπκα Αντ. Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν 
τον κλάδο: 
Α. Για τα ζητήματα ΕΠΑΛ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: δεν υπάρχει 
ενημέρωση επίσημη και αναμένονται άμεσα τα νέα νομοσχέδια. 
Β.   Για την καθυστέρηση πληρωμών για την ΠΔΣ του 2004-5, είπε ότι είναι 
κεντρικό ζήτημα. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΠΔΣ με ορισμό Γραμματέα 
ανά Διεύθυνση.  
Γ. Για την καθυστέρηση πληρωμών Ενισχυτικής, ωρομισθίων, οδοιπορικών, 
υπερωριών κλπ. : μετά από επικοινωνία με το Υπ. Οικονομικών είπε ότι έχουν μπει 
σε όλους τους ΚΑΕ χρήματα εκτός του 516 (υπερωρίες και αποζημιώσεις μονίμων 
κα αναπληρωτών), όπου και ανήκουν τα παραπάνω.  Τουλάχιστον οι περισσότεροι 
ωρομίσθιοι έχουν πληρωθεί.  
Δ.  Είναι θετικός στην πρόταση του 1ου Ε.Λ. Φλώρινας να στεγασθεί στο κτίριό του, 
το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).  
Ε.  Για το ποιες εκπαιδευτικές άδειες εγκρίνονται: υπεύθυνοι για τα κριτήρια και 
την επιλογή είναι το ΑΠΥΣΔΕ Δ. Μακεδονίας, δηλαδή και οι Αιρετοί μας στο 
ΑΠΥΣΔΕ.  
ΣΤ.  Είναι θετικός και εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας στην Διεύθυνση, ώστε όλα τα οικονομικά να υπολογίζονται από τη 
Διεύθυνση, με την προϋπόθεση τα δικαιολογητικά και ο υπολογισμός των ωρών 
κλπ., να έρχονται έτοιμα από τα σχολεία. Πρέπει πάντως να στελεχωθεί με 
συναδέλφους ειδικότητας Πληροφορικής και Οικονομίας, δηλαδή θα πρέπει κάποιοι 
συνάδελφοι να προθυμοποιηθούν. 
Ζ.  Η στήριξη της λειτουργίας του 3ου Ε.Λ. παραμένει στόχος της Διεύθυνσης. Τα 
μέτρα θα ανακοινωθούν σε κατάλληλο χρόνο. 

3. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα οργανώσει μαζική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ σε λίγο. Θα σας 
ανακοινώσουμε το χρονικό διάστημα. Πάντως σήμερα στο Νοσοκομείο ΔΕΝ 
υπάρχουν φιάλες με αίμα.  

4. Η συνδρομή από το νέο έτος λόγω αύξησης από ΟΛΜΕ θα είναι 12€ για κάθε 
εξάμηνο. Πρέπει όμως οι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές 11€ από το 2005 να 
τακτοποιηθούν. 

5. Το Δ.Σ. σκοπεύει να οργανώσει ένα Πολιτιστικό Διήμερο με συμμετοχή μαθητών 
και μαθητριών σχολείων του νομού, με την συνεργασία της Υπεύθυνης 
Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης κ. Τραϊανοπούλου Μαρίας. 

6. Θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το τι ισχύει σήμερα για τις συντάξεις από το 
Δ.Σ. με τη βοήθεια των κ. Σερίδη Τ. και Θεοδωρόπουλου Κ.  

7. Για το θέμα της προσφυγής για τα 176€, κάρτες και είσοδο σε Αρχαιολογικούς 
χώρους, έχουμε ήδη στείλει e-mails  στα σχολεία. 

 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, για όσα προβλήματα υπάρχουν στα σχολεία και σε συναδέλφους, 
ενημερώστε μας, μέσω e-mail  ή τηλεφωνικά.  

ΤΟ Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 


