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 Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας
 ΜΜΕ
Θέμα: « Εκλογές και Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕ Μαγνησίας – Ημερομηνίες »
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
όπως γνωρίζετε, φέτος θα διεξαχθούν ταυτόχρονα εκλογές:
 Για την ανάδειξη αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Μαγνησίας στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και
 Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την
επόμενη συνδικαλιστική διετία.
Πριν τις εκλογές θα διεξαχθεί η εκλογική απολογιστική Γενική Συνέλευση του κλάδου μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με κύριο γνώμονα την αποφυγή απωλειών
διδακτικών ωρών και τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν
τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στις εκλογικές διαδικασίες, όρισε τις ακόλουθες
ημερομηνίες για την πραγματοποίησή τους:
Γενική Συνέλευση την Τρίτη 28 Μαΐου στις 9:00πμ στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Σε περίπτωση
μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου την ίδια ώρα. Σε περίπτωση
κατά την οποία δε θα υπάρξει και τότε απαρτία,
η Γενική Συνέλευση του κλάδου μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 9:00πμ
στο Εργατικό Κέντρο Βόλου.
Την ημέρα εκείνη (11/06/2013) θα χορηγηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Μαγνησίας η προβλεπόμενη από το νόμο συνδικαλιστική άδεια.
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Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, και για την ανάδειξη
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη
13 Ιουνίου από τις 10:00 μέχρι και τις 19:00 στο Καρτάλειο Διδακτήριο (Πολυμέρη με
Κασσαβέτη) στο Βόλο, για τους εκπαιδευτικούς της χερσαίας Μαγνησίας.
Για τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα
Γενικά Λύκεια Σκιάθου και Σκοπέλου από τις 10:00 ως τις 13:00 την ίδια μέρα. Στους
εκπαιδευτικούς της Αλοννήσου, οι οποίοι θα μετακινηθούν στη Σκόπελο για να
συμμετάσχουν στις εκλογές, θα χορηγηθούν οδοιπορικά έξοδα τα οποία θα βαρύνουν το
ταμείο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι
και ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών, εκείνη τη μέρα, θα διευκολυνθούν από το
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να βρίσκονται στο Εκλογικό κέντρο από τις
9:00.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, έγκαιρα , θα σας ενημερώσει με περισσότερες πληροφορίες για
την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης

Δημήτριος Στεργιούλας
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