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ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΜΕ
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης 29-11-2011 ενημερώνει για τα παρακάτω:
1. Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων της ΕΛΜΕ από τα μέλη του ΔΣ είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ
Γώγουλος Πέτρος
6945382372
19:30-21:00
Αλεξόπουλος Βασίλειος
6978411793
ΤΡΙΤΗ 19:30-21:00 ΟΛΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Χονδραλής Ηλίας
6975852169
19:30-21:00 Παλέτσος Ευθύμιος
6977450371
Προύσαλης Δημήτρης
6945330649
ΠΕΜΠΤΗ
Αρμυριώτης Αναστάσιος
6985603359
19:30-21:00
Κανινής Ιωάννης
6977012233
Για οποιαδήποτε άλλη ώρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
2. Η ΕΛΜΕ έχει παραλάβει τις κάρτες μέλους της ΟΛΜΕ (για θέατρα, μουσεία κτλ) για το
έτος 2012. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται και είναι μέλη της ΕΛΜΕ μπορούν να πάρουν
φέρνοντας μια μικρή φωτογραφία τους.
3. Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
i. Ενημέρωση για αποφάσεις της ΟΛΜΕ που αφορούν την απόφαση του υπουργείου
για αναπλήρωση των «χαμένων» ωρών, την πληρωμή των αναπληρωτών καθώς και
αίτημα συνάντησης με την υπουργό (οικονομικές εκκρεμότητες σε εκπαιδευτικούς
και αναπληρωτές, βιβλία, ολιγομελή τμήματα, υποχρεωτικές μετακινήσεις κτλ).
ii. Απόφαση για συμμετοχή της ΕΛΜΕ στην απεργιακή κινητοποίηση την 1η
Δεκέμβρη 2011 με το συντονιστικό των πρωτοβάθμιων σωματείων, όπου
συμμετέχει και η ΕΛΜΕ (προσυγκέντρωση Πλατεία Ελευθερίας 10:30πμ).
iii. Απόφαση για διοργάνωση, μαζί με τις άλλες ΕΛΜΕ και τους ΣΕΠΕ της περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, εκδήλωσης-συζήτησης για εργασιακά (εφεδρεία κτλ) και
οικονομικά θέματα καθώς και συγκέντρωσης και πορείας σε περιφερειακό επίπεδο.
iv. Συζητήθηκε το στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων και αποφασίστηκε η
συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
v. Απόφαση για συνάντηση με τον ΔΔΕ για συζήτηση για τρέχοντα θέματα (οργανικά
κενά, αναθέσεις, αναπληρωτές, μισθολογικά-υπερωρίες, Γυμνάσιο Στυλίδας,
κτιριακό, στοιχεία σχολείων κτλ).
vi. Απόφαση για Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της ΕΛΜΕ (12/12 έως 16/12).
Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μας αποστείλουν ονόματα και στοιχεία
επικοινωνίας συναδέλφων συνδέσμων με την ΕΛΜΕ για καλύτερη επικοινωνία και
ενημέρωση. Το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστούν επισκέψεις των μελών του νέου
ΔΣ στα σχολεία του νομού.

Για το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Ν. Φθιώτιδας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Προύσαλης ∆ηµήτρης

Χονδραλής Ηλίας

