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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 
 Όπως ήδη γνωρίζετε η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε την 
πραγµατοποίηση, στις 3/12/05 και ώρα 12 το µεσηµέρι, Πανελλαδικού Παλλαϊκού 
Συλλαλητηρίου για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό. 

Για τη συνδιοργάνωση του συλλαλητηρίου από όλες τις εκπαιδευτικές, 
κοινωνικές, συνδικαλιστικές και φοιτητικές οργανώσεις έχουµε προγραµµατίσει 
σύσκεψη στις 18/11/05 και ώρα 19.00 (Γραφεία ΟΛΜΕ), µε βάση και την 
πρόσκληση που σας έχει κοινοποιηθεί. 
 Θεωρούµε αναγκαίο να προχωρήσετε το συντοµότερο δυνατό σε συνεδρίαση 
του ∆.Σ. της Ένωσής σας και να λάβετε όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη συµµετοχή 
των συναδέλφων/µελών σας στο συλλαλητήριο. 
 Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να µισθώσετε έγκαιρα λεωφορεία και να κάνετε 
κράτηση θέσεων σε τρένα, πλοία και οποιαδήποτε άλλα πρόσφορα µέσα για τη 
µετακίνηση των συναδέλφων. 
 Σας ενηµερώνουµε, επίσης, ότι την Τρίτη, 22/11/05 θα παραλάβετε δέµα 
µε αφίσες  (από τα ΚΤΕΛ για την ηπειρωτική Ελλάδα και από την Interpost 
Courier τηλ: 210 6743300 για τη νησιωτική) προκειµένου να τις αξιοποιήσετε 
στις περιοδείες σας στα σχολεία της περιοχής σας. Θα σας στείλουµε, ακόµη, 
ανακοίνωση – κάλεσµα προς τους συναδέλφους για να το αναπαραγάγετε και να 
το µοιράσετε σε όλους τους συναδέλφους. 
 Έχει µεγάλη σηµασία το συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιήσουµε να είναι 
µαζικό και δυναµικό, ώστε να λειτουργήσει θετικά στην κατεύθυνση προβολής και 
αποτελεσµατικής διεκδίκησης λύσεων στα προβλήµατά µας. Είναι η πρώτη φορά 
µετά από πολλά χρόνια που ο κλάδος µας πραγµατοποιεί Πανελλαδική κινητοποίηση 
και πρέπει να εκφραστεί µαζικά και δυναµικά, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή στην 
πρόσφατη απεργία, η αποφασιστικότητά µας να επιβάλουµε την ικανοποίηση των 
αιτηµάτων µας. 
 Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µπορούν να συµµετάσχουν στις περιοδείες σας 
σε σχολεία της περιοχή σας και για το σκοπό αυτό θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε, 
εφόσον το κρίνετε αναγκαίο. 
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