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Προς 

 Σρνιεία θαη Υπεξεζίεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ννκνύ Μαγλεζίαο 

 

Κοινοποίηζη 

 ΜΜΔ 

 

Θέμα: «Σπλδηθαιηζηηθή Δλεκέξσζε 7/2/2011» 

 Γενική Σσνέλεσζη Προέδρων ΔΛΜΔ. 

Τν Σάββαην 5 Φεβξνπαξίνπ, ζηελ Αζήλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο Φώξαο. 

Δθηόο ησλ άιισλ απνθαζίζηεθαλ: 

1. Σπκκεηνρή ζηελ 3σξε παλειιαδηθή ζηάζε εξγαζίαο (11 – 2 κ.κ.) 

ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηεθδηθεηηθνύ 

πιαηζίνπ θαη κε αηρκή ηα πξνβιήκαηα ζηα Δπηθνπξηθά Τακεία 

(πξαγκαηνπνίεζε - ηελ ίδηα εκέξα -ζπγθεληξώζεσλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο απεξγίαο, παξαζηάζεηο  δηακαξηπξίαο ζε 

Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θιπ.) Σημειώνεηαι όηι 

πιθανολογείηαι έκδοζη νέας απόθαζη ηοσ ΔΣ ηης ΟΛΜΕ ώζηε η 
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αιτμή ηης διεκδίκηζης να είναι η ανηίδραζη ζηις ζσγτωνεύζεις 

ζτολείων. 

2. Σπκκεηνρή ζηε 48σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 22 θαη 23 

Φιεβάξε καδί κε ηε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο.  

 

Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο, θαηόπηλ 

εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ: 

1. Αναθορικά ζηις επερτόμενες «αλλαγές» ηων μιζθοδοηικών 

μας, κέζσ ηνπ λένπ Ννκνζρέδηνπ γηα ην Μηζζνιόγην, πξόηεηλε ηελ 

άκεζε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ νξγάλσζε Γεληθώλ 

Σπλειεύζεσλ νη νπνίεο ζα ραξάμνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ αγώλα δηαθύιαμεο ησλ θεθηεκέλσλ καο. 

 

2. Αναθορικά ζηις ζσγτωνεύζεις ηων Στολείων πξόηεηλε ηε 

ζύζηαζε θνηλνύ ελαληησκέλνπ κεηώπνπ κε ηα κέιε ηεο Σρνιηθήο 

Κνηλόηεηαο θαη ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξάγκα πνπ πξνηάζεθε 

ζρεδόλ από όιεο ηηο ΔΛΜΔ. Δπηπιένλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΛΜΔ 

Μαγλεζίαο πξόηεηλε, ε ηξίσξε ζηάζε ηεο 10εο Φιεβάξε λα έρεη, 

εηδηθά γηα ηνπο θαζεγεηέο, σο αηρκή δηεθδίθεζεο ηελ αληίδξαζε ζηηο 

ζπγρσλεύζεηο.  Σεκεηώλεηαη όηη ε ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο ήηαλ ε πξώηε 

πνπ μεθίλεζε θαη ζπλερίδεη ηηο δξάζεηο ελαληίνλ ησλ ζπγρσλεύζεσλ. 

 

 

3. Αναθορικά ζηην Τετνική Δκπαίδεσζη, δήηεζε ελεκέξσζε γηα όζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή αιιά θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

ππάξρνπλ αλαθνξηθά ζηα κειινύκελα. Οη απαληήζεηο επί απηνύ δελ 

ήηαλ πνιύ μεθάζαξεο θαζόζνλ ηα πάληα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 



απόιπηε κπζηηθόηεηα (Γηαηί;;;). Δθηόο από ηα ήδε γλσζηά, θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο κηινύλ γηα εθρώξεζε δπλαηνηήησλ ίδξπζεο 

Τερλνινγηθώλ Λπθείσλ ζε άιια Υπνπξγεία (Δξγαζίαο, Υγείαο, 

θ.ιπ.), πξάγκα απαξάδεθην. Πξνβιεκαηηζκόο ππήξμε θαη γηα ηηο 

εηδηθόηεηεο νη νπνίεο ζα θαιπθζνύλ από ηα Τερλνινγηθά Λύθεηα θαη 

αθέζεθε λα ελλνεζεί όηη θάπνηεο από απηέο ζα θαιπθζνύλ από ηα 

Λύθεηα ησλ άιισλ Υπνπξγείσλ!!!. Δπίζεο αλαθέξζεθε όηη 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο όηη δε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θξίζεηο 

Γηεπζπληώλ – Υπνδηεπζπληώλ γηα ηελ ΤΔΔ κέρξη λα θαηαξγεζνύλ νη 

ΔΠΑΣ. Βεβαίσο όια απηά δελ έρνπλ θακία εγθπξόηεηα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο αδηαζηαύξσηεο πιεξνθνξίεο. Σεκεηώλεηαη όηη 

γηα ην ζέκα ηεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο, ε ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο, 

πξνγξακκαηίδεη άκεζεο δξάζεηο «πξόιεςεο ησλ δεηλώλ» γηα ηηο 

νπνίεο ζα ελεκεξσζείηε ην ζπληνκόηεξν.  

 

4. Αναθορικά ζηην επερτόμενη εγκύκλιο για ηη μοριοδόηηζη ηων 

αποζπάζεων: Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο πξόηεηλε: Η 

λεζησηηθή πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο, λα απνηειεί δηαθνξεηηθή 

κεηαζεηηθή πεξηθέξεηα από ηελ ππόινηπε Μαγλεζίαο (ζα λα 

πξόθεηηαη γηα άιιν ΠΥΣΓΔ). Απηό ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα 

ππνπξγηθώλ απνζπάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηα γλσζηά ζε όινπο καο πξνβιήκαηα κε ηηο 

απνζπάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ λεζηώλ καο. Αναθορικά ζηην ίδια 

εγκύκλιο πξόηεηλε, ζηηο απνζπάζεηο από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ, λα 

πξνεγείηαη ε ζπλππεξέηεζε κε ζύδπγν εθπαηδεπηηθό ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ή θαη άιιεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο), 

από ζπλππεξεηήζεηο ζπδύγσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε άιια 

ππνπξγεία (π.ρ. ζύδπγνη ζηξαηησηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, 



ζύδπγνη δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ). Οη πξνηάζεηο ζα θνηλνπνηεζεί 

εγγξάθσο ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηα νπνία δεζκεύηεθαλ 

(πξνθνξηθά) όηη «ζα πνιεκήζνπλ» γη απηέο. 

 

 

5. Αναθορικά ζηις μεηακινήζεις εκπαιδεσηικών ζε άλλοσς νομούς 

και περιθέρειες τωρίς ηη θέληζή ηοσς, ηνλίζηεθε όηη ε 

ππαλαρώξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ απνηειεί κελ κία λίθε αιιά δε 

ζεκαίλεη όηη πεηύρακε θάηη κόληκν θαζόζνλ ε λνκνζεζία ησλ 

κεηαθηλήζεσλ πθίζηαηαη θαη «αλακέλνληαη πνιιά» ην Σεπηέκβξην. 

Πάλησο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πνιινί νκηιεηέο απέδσζαλ ηηο 

δάθλεο απηήο ηεο (έζησ θαη πξόζθαηξεο) λίθεο ζηηο ΔΛΜΔ 

Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο. Οη ζπληνληζκέλεο θηλεηνπνηήζεηο ησλ δύν 

ΔΛΜΔ απέηξεςαλ ηα ρεηξόηεξα, έδσζαλ ζηελ Υπνπξγό έλα δείγκα 

γηα όζα ζα ζπλέβαηλαλ αλ δελ απνζύξνληαλ ε εγθύθιηνο θη αθόκε 

έδεημαλ, ηόζν ζην ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ όζν θαη ζηηο άιιεο ΔΛΜΔ, κία 

θαίξηα θαη άθξσο απνηειεζκαηηθή δξάζε ζηα πιαίζηα ηνπ αγώλα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θεθηεκέλσλ καο. 

 

6. Αναθορικά ζηην αναμοριοδόηηζη ηων Στολείων πξόηεηλε λα κε 

πξαγκαηνπνηεζεί θακία αιιαγή ζηα Σρνιεία ηεο Μαγλεζίαο. 

 

 

7. Αναθορικά ζηις εργαζίες οργάνωζης ηοσ 9οσ Δκπαιδεσηικού 

Σσνεδρίοσ ηης ΟΛΜΔ ζηο Βόλο, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΛΜΔ αλέθεξε 

όηη ζπλερίδνληαη κε ακείσην ξπζκό. 

 

 



 Προγραμμαηιζμένες Γράζεις ηης ΔΛΜΔ Μαγνηζίας.  

1. Αναθορικά ζηις κινηηοποιήζεις ποσ αποθαζίζηηκαν. Η ΔΛΜΔ 

Μαγλεζίαο ζπκκεηέρεη ζε όιεο (θαη ζηηο 10 Φιεβάξε θαη ζηηο 22&23 

Φιεβάξε). 

2. Αναθορικά ζηις Σσγτωνεύζεις Στολείων ην ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ 

Μαγλεζίαο ζα απαηηήζεη από ηα Γεκνηηθά Σπκβνύιηα ησλ Γήκσλ 

ηνπ Ννκνύ λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ΔΛΜΔ ελαληίνλ θάζε 

ζπγρώλεπζεο. Μεηά από ηελ επηηπρεκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληη-

Πεξηθεξεηάξρε, ζήκεξα ζηηο 12 ζα ζπλαληεζεί κε ην Γήκαξρν 

Βόινπ, ηελ Τεηάξηε κε ηε Γήκαξρν Φεξώλ θαη ηελ Πέκπηε κε ην 

Γήκαξρν Αικπξνύ. Αληίζηνηρεο επαθέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη 

κε ηηο κεηνςεθνύζεο δπλάκεηο ζηα Γεκνηηθά Σπκβνύιηα. Οη επαθέο 

κε ηνπο άιινπο Γήκνπο ζα ζπλερηζηνύλ ηελ εξρόκελε εβδνκάδα. 

Δπίζεο, εληόο ηεο εβδνκάδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε κε 

ηνπο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο ηεο Μαγλεζίαο κε ζθνπό ηε 

ζπκπαξάηαμή ηνπο ζηνλ αγώλα καο γηα απνηξνπή θάζε 

ζπγρώλεπζεο. 

 

3. Αναθορικά ζηην οργάνωζη ηοσ 9οσ Δκπαιδεσηικού Σσνέδριοσ 

ηης ΟΛΜΔ, απηή ηελ εβδνκάδα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλαληήζεηο 

νξγάλσζεο ησλ παξάπιεπξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

4. Σήκεξα ζηηο 19:00 ζα ζπλεδξηάζεη ην ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ Μαγλεζίαο, ζηα 

γξαθεία ηεο ΔΛΜΔ, Αλησλνπνύινπ 66, κε ζέκαηα: Δλεκέξσζε γηα 

ηε Σπλέιεπζε Πξνέδξσλ, Απνινγηζκόο θαη Οξγάλσζε Γξάζεσλ, 

Τερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, 9ν Δθπαηδεπηηθό Σπλέδξην. 



 

 
 


