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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι/ -ισσες, 
 Σας στέλνουµε ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης  του κλάδου µας 
σηµείωµα µε ενδεικτικές ενέργειες τις οποίες µπορείτε να πραγµατοποιήσετε για την 
καλύτερη ενηµέρωση των συναδέλφων και των τοπικών κοινωνιών. 
 Ο πίνακας δεν έχει αξιολογική σειρά ούτε φυσικά εξαντλείται στα όσα 
προτείνουµε. Ωστόσο, είναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι 
δυνατότητες του ∆.Σ. κάθε ΕΛΜΕ, για να υπάρξει ουσιαστική κινητικότητα 
στην περιοχή σας.  
 Ειδικότερα: 

1. Ενηµέρωση των σχολείων από τα µέλη του ∆.Σ. και τα µέλη της 
Απεργιακής Επιτροπής.  

2. Εγγραφή στο σωµατείο των νεοδιόριστων, όσων µετατέθηκαν και 
µετατίθενται, κ.λπ. 

3. Συνέντευξη τύπου µε βάση τα τοπικά προβλήµατα και την απόφαση του 
κλάδου για τα αιτήµατα και το πρόγραµµα δράσης . 

4. ∆ιακίνηση του υλικού της ΟΛΜΕ στα σχολεία 
5. Επικοινωνία µε τις γειτονικές ΕΛΜΕ. 
6. Καταγραφή προβληµάτων (κενά, οικονοµικές εκκρεµότητες, κ.λπ.) και 

αποστολή των απαντήσεών σας στο ερωτηµατολόγιο που σας στείλαµε 
στις 2/9/05. 

7. Ενηµέρωση των τοπικών µαζικών φορέων (Σύλλογοι Γονέων - ∆ασκάλων, 
Τοπ. Αυτοδιοίκηση, σωµατεία περιοχής – 15µελή µαθητών – 
σπουδαστικοί σύλλογοι) 

8. Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο. Να στέλνονται στα Μ.Μ.Ε. οι 
ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ για όλα τα ζητήµατα 

9. Κατάλληλη προσέγγιση των νέων συναδέλφων 
10. Να δοθεί στα σχολεία ξανά η ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ (www.olme.gr) στο 

διαδίκτυο.  
11.  Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών συγκεντρώσεων στα ΤΕΕ για την 

παρουσίαση της ειδικής επιστολής της ΟΛΜΕ προς τους συναδέλφους της 
Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί  το συντοµότερο δυνατό 
συγκέντρωση µε τη συµµετοχή  των µελών του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ και όλων των 
συναδέλφων που µπορούν και θέλουν να συµµετάσχουν στα κλιµάκια ενηµέρωσης 
και στις άλλες δραστηριότητες της ΕΛΜΕ, ενόψει της απεργίας. 
 Παρακαλούµε, τέλος, να µας ενηµερώσετε για το αν κρίνετε αναγκαίο να 
συµµετέχει και µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στις ενηµερωτικές συγκεντρώσεις σε 
σχολεία της περιοχής σας. Σε αυτή  τη περίπτωση να µας ενηµερώσετε  έγκαιρα και 
για την ηµεροµηνία  που προτείνετε για την παρουσία µέλους του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

 
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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