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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η ΟΛΜΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Πραγµατοποιήθηκε στις 21 Οκτώβρη 2005  η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ 

όλης της χώρας, µετά την ολοκλήρωση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των τοπικών ενώσεων των 
καθηγητών/-τριών. 

Με πολύ µεγάλη πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του ∆Σ της 
ΟΛΜΕ τόσο ως προς το πλαίσιο των αιτηµάτων όσο και ως προς το πρόγραµµα δράσης για το 
επόµενο διάστηµα. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα δράσης που πρότεινε το ∆Σ της ΟΛΜΕ 
συγκέντρωσε το 75,3% των ψήφων των ΕΛΜΕ (335 φήφους υπέρ σε σύνολο 445 ψήφων των 
παρόντων ΕΛΜΕ). Από τις 78 ΕΛΜΕ που συµµετείχαν στη Γ.Σ. των προέδρων, 53 ΕΛΜΕ ψήφισαν 
υπέρ, 16 ΕΛΜΕ κατά και 9 ΕΛΜΕ λευκό. 

Συγκεκριµένα η απόφαση της οµοσπονδίας προβλέπει: 
1. την πραγµατοποίηση 48ωρης Απεργιακής κινητοποίησης στις 10 και 11/11/05. Η 2η 

µέρα της 48ωρης (11/11/05) θα είναι ηµέρα αγώνα για την ∆ηµόσια Εκπαίδευση και τον 
Εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα απευθυνόµαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς µε 
στόχο τη Γενική Απεργία σε όλους τους χώρους της Παιδείας το διήµερο 10 και 11 
Νοέµβρη. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοέµβρη οργανώνουµε στην Αθήνα και εκδήλωση 
– συζήτηση για τα µείζονα εκπαιδευτικά ζητήµατα µε τη συµµετοχή των κοµµάτων, 
συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων. 

2. την πραγµατοποίηση Πανελλαδικού Παλλαϊκού Συλλαλητηρίου στις 3/12/05, στις 12 
το µεσηµέρι, στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση 
και τον Εκπαιδευτικό. Την πρωτοβουλία αναλαµβάνουν όλες οι εκπαιδευτικές 
Οµοσπονδίες, ενώ ταυτόχρονα απευθυνόµαστε και σε γονείς, µαθητές, φοιτητές και στα 
συνδικάτα ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. Μετά το συλλαλητήριο θα πραγµατοποιηθεί 
µεγάλη συναυλία στο Σύνταγµα.  

3. τη συµµετοχή του κλάδου στις Πανεργατικές Πανϋπαλληλικές κινητοποιήσεις που θα 
προγραµµατιστούν το ∆εκέµβρη για τη διεκδίκηση της αύξησης των κοινωνικών 
δαπανών και των αποδοχών των εργαζοµένων.  

4. την πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. Προέδρων µέσα στο δεύτερο 
15νθήµερο του Γενάρη, για να προσδιορίσουµε την ηµεροµηνία έναρξης και τη µορφή 
των νέων απεργιακών κινητοποιήσεων µε τις οποίες θα συνεχίσουµε, θα εντείνουµε και 
θα κλιµακώσουµε τον αγώνα µας, εάν µέχρι τότε η κυβέρνηση δεν έχει δώσει 
ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας.  

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 21/10/05, στη 1 µ.µ,. διάβηµα διαµαρτυρίας στο 
ΥΠΕΠΘ µε τη συµµετοχή των προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας και των µελών των ∆.Σ. των 
ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου Αττικής.  Οι εκπρόσωποι των καθηγητών συναντήθηκαν µε τον 
υφυπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδούρο,  διατύπωσαν για µια ακόµη φορά τα αιτήµατα του κλάδου 
και απαίτησαν άµεσες λύσεις, ενηµερώνοντας  την κυβέρνηση ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
προχωρήσουν σε δυναµικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας την επίλυσή τους. 
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