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ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 

1. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ είχε συνάντηση στις αρχές του Σεπτέμβρη με τον 
Προϊστάμενο Δ/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας κ. Σίπκα Αντ. Συζητήθηκαν 
θέματα που απασχολούν τον κλάδο: 
Α. Τα κενά στα σχολεία και οι ελλείψεις σε βιβλία. Απάντησε ότι με 
τους επερχόμενους διορισμούς μονίμων και κατόπιν αναπληρωτών ο 
νομός δεν θα έχει πρόβλημα διδασκόντων. Τα βιβλία για λόγους που 
αφορούν την κεντρική υπηρεσία άργησαν αλλά και τα τελευταία που 
λείπουν θα φτάσουν έγκαιρα. 
Β. Η λειτουργία του 3ου ΕΛ. Δεσμεύθηκε για την ικανοποιητική 
λειτουργία του για τη φετινή χρονιά. Καθηγητές υπάρχουν σε όλες τις 
ειδικότητες και για τους μαθητές ότι δεν θα μεταγραφεί κανένας χωρίς 
νόμιμα δικαιολογητικά. Με την λειτουργία του ΕΠΑΛ του χρόνου και 
εφ όσον υπάρξει μετακίνηση μαθητών προς το νέο σχολείο, θα δει 
ξανά το θέμα. Δεν τίθεται πάντως ζήτημα οργανικών θέσεων των 
καθηγητών του 3ου ΕΛ.  
Γ. Για την καθυστέρηση πληρωμών για την ΠΔΣ και Ενισχυτική 
διδασκαλία του 2004-5, είπε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
αφού είναι κεντρικό ζήτημα. Θα το αναφέρει φυσικά στο ΥΠΕΠΘ. 
Δ. Για την καθυστέρηση πληρωμών ωρομισθίων, οδοιπορικών, 
υπερωριών κλπ, απάντησε ότι υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης και στην 
Δ/θμια, αν και τουλάχιστον οι περισσότεροι ωρομίσθιοι έχουν 
πληρωθεί. Θα είναι άμεσης προτεραιότητας ζήτημα αμέσως μετά τους 
διορισμούς. 
Ε. Για την πρόσληψη διδασκόντων στην ΠΔΣ και Ενισχυτική, είπε ότι 
εκτός από τους μόνιμους, όπου υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε 
Διευθυντές στα σχολεία, για τους υπόλοιπους μπαίνουν κάποια 
κριτήρια προϋπηρεσίας η αν είναι πολλοί οι υποψήφιοι προσπαθούν 
να δώσουν ώρες σε όλους. 
ΣΤ. Το ζήτημα μεταφοράς μαθητών φέτος έχει ουσιαστικά λυθεί. 
Ζ. Για την χρηματοδότηση των σχολείων: τα χρήματα είναι 
συγκεκριμένα. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα βάλει 
κάποια κριτήρια (μαθητών, αιθουσών κλπ σε συνδυασμό), ώστε να 
υπάρξει λογικότερη κατανομή κονδυλίων. 

2. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα επισκεφθεί μέσα στον Σεπτέμβριο σχολεία της 
Β και Γ περιοχής Φλώρινας. Παρ όλα αυτά ζητάει από τους 
συλλόγους των σχολείων και τους συνδέσμους να συζητήσουν μεταξύ 
τους και να αποστείλουν με e-mails ή άλλο τρόπο τις απόψεις ή τα 
προβλήματα. Είχε επίσης συνάντηση στο 3ο ΕΛ με τους συναδέλφους 



του σχολείου και τον κ. Προϊστάμενο Δ/θμιας για το ζήτημα της 
λειτουργίας του σχολείου όπου επανέλαβε τις γνωστές θέσεις για την 
σωστή λειτουργία του σχολείου. 

3. Θεωρεί ότι το πρόβλημα με την έλλειψη μαθητών των ΤΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπιστεί γρήγορα με θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές. 

4. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα υποδεχθεί τους νεοδιοριζόμενους μόνιμους και 
αναπληρωτές του νομού σε απογευματινή συνάντηση που θα 
ανακοινωθεί. 

5. Η εκδρομή στην Κων/πολη δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους μικρής 
συμμετοχής των συναδέλφων. Το Δ.Σ. εξετάζει την πραγματοποίηση 
ημερήσιας εκδρομής στην Αλβανία ή στην FYROM. 

6. Kαλεί τους συνδέσμους να συγκεντρώσουν το ποσό των 11 € για το Β 
εξάμηνο του 2005, από όλους τους συναδέλφους που τώρα 
βρίσκονται στα σχολεία του νομού μας. Όσοι δεν κατέβαλαν το ίδιο 
ποσό για το Α΄ εξάμηνο θα πληρώσουν 22€. 

7. Το Δ.Σ. συναντήθηκε επίσης και πρόσφερε συμβολικό δώρο στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Φλώρινα.  

  
ΤΟ Δ.Σ. 


