
ΕΛΜΕ Φλώρινας  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ              ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2006 
 
1. Για το θέμα των 176€, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, που σας στέλνουμε με το 

ίδιο e-mail σαν συνημμένο. 
2. Επισκεφτήκαμε τα δύο ΤΕΕ-ΕΠΑΛ της Φλώρινας και το 3ο ΓΕ.Λ. και πρόκειται 

άμεσα να επισκεφτούμε σαν Δ.Σ. τα σχολεία Λεχόβου, Βαρυκού και Αετού.  
3. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει φύλαξη των σχολικών κτιρίων κυρίως κατά την 

νύχτα και θα απευθυνθούμε γι αυτό στην αρμόδια δημοτική επιτροπή. 
4. Θα γίνει σύντομα συνάντηση του Δ.Σ. με τους νέους συναδέλφους. Θα ανακοινωθεί. 
5. Τον Ιούνιο στην Αθήνα έγινε σύσκεψη ΕΛΜΕ και άλλων εκπ/κων φορέων για την 

ΤΕΕ στην Ελλάδα. Η ΕΛΜΕ εκπροσωπήθηκε από τους συναδέλφους Αγνή Πούλιου 
και Γιάννη Τζώτζη. Για τα πορίσματα της συνάντησης και γενικά για το ζήτημα της 
ΤΕΕ η ΕΛΜΕ θα ενημερώσει και θα διοργανώσει Ημερίδα το επόμενο διάστημα. 

  
6. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο Δ/θμιας Εκπ/σης 

Φλώρινας κ. Σίπκα Αντ., στις 13/9/2006.  Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν 
τον κλάδο: 

 
Α. Για τα ζητήματα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: θέσαμε τα ζητήματα της καθυστέρησης της 
ίδρυσης του ΕΠΑΛ, της έγκαιρης ίδρυσης των ΕΠΑΣ, της λειτουργίας ενός ή δύο 
ΕΠΑΛ στη Φλώρινα, της κατάργησης ή συγχώνευσης του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ, όπως 
αυτά προέκυψαν από την  τελευταία Υπουργική Απόφαση περί μετατροπής τους από 
ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ, της αναγκαιότητας προβολής του νέου τύπου σχολείου ακόμα και 
τώρα από την Διεύθυνση, γραφεία ΣΕΠ κλπ., το θέμα των οργανικών θέσεων και 
του χώρου στέγασης της ΕΠΑΣ. Τονίσαμε το λάθος του Υπουργείου να επιτρέψει να 
εγγραφούν μαθητές στον ΟΑΕΔ, σαν Α΄ τάξη ΤΕΕ ΟΑΕΔ, φέτος, σε αντίθεση με το 
νόμο που απαιτεί όλοι απόφοιτοι Γυμνασίων να εγγράφονται στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ ή 
ΓΕΛ.   
Ο κ. Σίπκας παραδέχτηκε την καθυστέρηση και τα λάθη που αναφέραμε και του 
ζητήσαμε να μην γίνει το ίδιο και του χρόνου. Είπε ότι πράγματι πρέπει να 
προβληθεί το νέο σχολείο. 
Για τις οργανικές είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας συνάδελφος των ΤΕΕ, και 
ότι όταν κατασταλάξουν οι μετακινήσεις μαθητών, κυρίως την επόμενη χρονιά, θα 
δούμε το θέμα και σε ποιο (ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ) σχολείο θα αποκτήσουν οργανική θέση 
μετά από αίτησή τους.  
Για το ΕΠΑΛ είπε ότι με βάση την σημερινή ζήτηση αλλά και λόγω  της δομής του 
(ΚΥΚΛΟΙ, ΤΟΜΕΙΣ κλπ) προκρίνει την δημιουργία ενός ΕΠΑΛ και μιας ΕΠΑΣ. Σ 
αυτό το σημείο ζητήσαμε για την αποφυγή συγκρούσεων και άλλων φαινομένων να 
γίνει συγχώνευση των δυο ΕΠΑΛ και ελεύθερα κατόπιν να επιλέξουν όσοι 
συνάδελφοι το επιθυμούν οργανική στο ΕΠΑΛ ή στην ΕΠΑΣ. 
Για το θέμα του χώρου της ΕΠΑΣ αναγνώρισε την σοβαρότητα του και είπε ότι θα 
λυθεί ή με την μετακίνηση της Σχολής Καλών Τεχνών ή με την αλλαγή της ροής του 
μαθητικού πληθυσμού μεταξύ των διαφόρων τύπων σχολείων. 



Β. Για το θέμα του 3ου ΓΕΛ μας ανακοίνωσε τα μέτρα που πήρε και είχαν μια μικρή 
έστω απόδοση (μεταφορά αποφοίτων Γυμνασίων Βεύης και Υδρούσας, αν και το 2ο 
με καθυστέρηση) καθώς και την τεράστια δυσκολία που προκύπτει με τους μαθητές 
της πόλης και τα τους τρόπους που βρίσκουν οι γονείς τους να αλλάζουν τα στοιχεία 
διαμονής . 
 Ζητήσαμε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του σχολείου σε σταθερές βάσεις –
καθηγητές έγκαιρα τοποθετημένοι (αυτό φέτος εξασφαλίστηκε είπε) και ένας ικανός 
αριθμός  μεταξύ 135 και 150 μαθητών.  
Γ. Για τα κενά καθηγητών που υπάρχουν και τα βιβλία. Μας απάντησε ότι 
σήμερα 13/9/2006 λείπουν συνολικά περί τους 35 εκπαιδευτικούς (16 φιλόλογοι 
στην Γ περιφέρεια π.χ.) και ότι εντός της εβδομάδας θα καλυφθούν τα κενά από 
αποσπάσεις και αναπληρωτές. Επίσης σε κάποιες ειδικότητες παρατηρείται 
πλεόνασμα. Η διανομή των βιβλίων βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο με μικρές 
ελλείψεις.  
Δ. Για το Μουσικό Γυμνάσιο Αμυνταίου ζητήσαμε Γραμματειακή υποστήριξη 
λόγω της φύσης του γυμνασίου άμεση και υποσχέθηκε να το δει αμέσως. Επίσης την 
γρήγορη στελέχωση του με καθηγητές γενικής και μουσικής παιδείας. 
Ε. Για το θέμα της φύλαξης των σχολικών κτιρίων συμφωνεί με μας και μας 
παρέπεμψε στην δημοτική επιτροπή. 
ΣΤ. Τέλος θέσαμε και τα ζητήματα της απαιτούμενης ακτινογραφίας κάθε χρόνο 
των αναπληρωτών και της θεώρησης των βιβλιαρίων του Αμυνταίου και Φιλώτα 
στην Πτολεμαϊδα, και είχαμε θετική απάντηση.   

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

ΤΟ Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 


