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Μπουντουλούλης Β. 
 

 Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε ότι στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Φλώρινας ήταν 
παρόντες 16 συνάδελφοι – έξι ήταν μέλη του Δ.Σ.  Η  Γ.Σ. πήρε απόφαση να στηρίξει την 
εισήγηση και τα αιτήματα της Εισήγησης της ΟΛΜΕ και να ψηφίσει ΛΕΥΚΟ για το 
Πρόγραμμα Δράσης, πράγμα το οποίο έκανα σαν εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Φλώρινας στη Γ.Σ. 
των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα στις 11 ΦΕΒΡ 2006.    
 Επίσης το 1ο ΤΕΕ Φλώρινας μου έδωσε γραπτές προτάσεις για το νέο νόμο για τα 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, που ανακοίνωσα και επέδωσα στη Γ.Σ. και στο Προεδρείο της ΟΛΜΕ. 
 Ακόμα στην ομιλία μου στην ΟΛΜΕ έθεσα τα θέματα της ΤΕΕ, της μονιμότητας, της 
απλής αναλογικής στις εκλογές ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ, το ζήτημα της ενεργοποίησης των 
Συλλόγων των σχολείων, των απουσιών των μαθητών, της δικαστικής προσφυγής για τα 176€, 
των μορίων αποσπάσεων ‘για τις ανάγκες της Υπηρεσίας’, των ιδιαίτερων μαθημάτων και των 
τρόπων διεκδίκησης των αιτημάτων μας –με ιδιαίτερη αναφορά στην αρνητική θέση των 
συναδέλφων κατά πλειοψηφία για απεργία στις εξετάσεις. 
 
 Η Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ κράτησε συνολικά 12 ώρες, μίλησαν όλες οι 
παρευρισκόμενες ΕΛΜΕ-περίπου 70- και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Ο διάλογος ήταν 
εποικοδομητικός. Όλοι μίλησαν για τη μικρή συμμετοχή στις διαδικασίες της βάσης και 
ελάχιστες ΕΛΜΕ είχαν μια σημαντική συμμετοχή. Σε πολλές ΕΛΜΕ πήραν απόφαση τα Δ.Σ. 
τους. Τελικά η Εισήγηση και τι Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκαν με πλειοψηφίες 38-19-7 και 
37-19-8 αντίστοιχα. Έτσι η Εισήγηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έγινε απόφαση του κλάδου. 
 
 Κάποιες από τις απαντήσεις του Δ.Σ. ΟΛΜΕ: 

ü Το νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ δεν μας δόθηκε. Με βάση το γενικό σχέδιο, λέμε όχι.  

ü Πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σύλλογοι καθηγητών 

ü Η απεργία στις εξετάσεις είναι ενδεχόμενο και πρέπει να αιωρείται..    

ü Επιδιώκουμε την πολιτική διεκδίκηση για τα 176€ αλλά δεν αποκλείουμε την 
δικαστική προσφυγή. 

ü Απορρίπτουμε έτσι όπως είναι το σχέδιο για την επιλογή στελεχών 

ü Δεν κινείται η επιμόρφωση σε  ετήσια βάση 

ü Θεωρούμε απαράδεκτο το καθεστώς των μορίων για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

ü Ζητάμε να προσλαμβάνονται από Πίνακες αναπληρωτών οι της ΠΔΣ 

ü Θέλουμε τοποθέτηση των ΕΛΜΕ για τους πολύτεκνος και τις οργανικές 
 
Σταχυολογώ και κάποια που ακούστηκαν κατά την Συνέλευση στην Αθήνα από διάφορες 
ΕΛΜΕ: 

ü Η ΟΛΜΕ εμφανίζεται να μην έχει συγκεκριμένες θέσεις για τα ΕΠΑΛ ή να μην τις 
προβάλει και έτσι κάνει απλά κριτική στο υπάρχον γενικό πλαίσιο των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ.  

ü Πρέπει να προβληθεί η άρση της μονιμότητας 

ü Το 10 βάση για ΑΕΙ δίνει πλεονέκτημα στα ιδιωτικά, αλλά μπορεί να στείλει και 
μαθητές στα ΕΠΑΛ.. 

ü Η απεργία πετυχαίνει αν έχει στόχο, αλλιώς….. 

ü Αν μας δώσουν 176€ τελειώσαμε; 


