Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 26/9/2006

Ενηµερωτικό Σηµείωµα – ∆ελτίο Τύπου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των
ΕΛΜΕ την Πέµπτη 28/9/2006 ή την Παρασκευή 29/9/2006, καθώς και Γενική Συνέλευση
Προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο, 30/9/2006 στις 10 π.µ. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχ.
Βόδα 4 – 6, τηλ: 210 82 00 700).
Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σε µια περίοδο που η ένταση και η έκταση της
κυβερνητικής επίθεσης κατά του κόσµου της εκπαίδευσης και της εργασίας εκφράζονται πλέον και
µε ωµή απρόκλητη βία και καταστολή.
Η κυβέρνηση έκανε ένα ακόµη βήµα στο συνεχιζόµενο εµπαιγµό σε βάρος των
εκπαιδευτικών ανακοινώνοντας ότι θα δώσει «αύξηση» στους εκπαιδευτικούς 105 ευρώ σε 6
εξαµηνιαίες δόσεις µέσα σε 3 χρόνια, δηλ. 17,5 ευρώ µικτά η εξαµηνιαία δόση!!!
Ο αυταρχισµός και η βία είναι πάντοτε σύµφυτα µε τις αντιεκπαιδευτικές, αντιλαϊκές και
αντεργατικές πολιτικές. Γι’ αυτό η καλύτερη απάντηση στον κυβερνητικό αυταρχισµό είναι οι
αποφασιστικοί µας αγώνες, η ανάπτυξη ενός αυθεντικού πανεκπαιδευτικού απεργιακού µετώπου
και ο ευρύτερος συντονισµός µε όλα τα µαχόµενα τµήµατα των εργαζοµένων.
Η εισήγηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ επί του προγράµµατος δράσης προτείνει:
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48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση τη ∆ευτέρα 2/10/2006 και Τρίτη 3/10/2006.
Συνδιοργάνωση µε την ∆ΟΕ και τις άλλες εκπαιδευτικές οµοσπονδίες τους φοιτητές και
τα συνδικάτα δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα Πανεκπαιδευτικού - Παλλαϊκού
Συλλαλητηρίου υπεράσπισης της δηµόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού, την
Τρίτη 3/10/2006 στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Νέες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ την Πέµπτη 5/10/2006 ή την Παρασκευή
6/10/2006, καθώς και Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 7/10/2006.
Στις Γενικές Συνελεύσεις αυτές θα συζητηθεί η εισήγηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ για
συνέχιση και κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, µέχρι την ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας.

Τέλος το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα
(κήρυξη στάσης εργασίας κ.λπ.) ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των συναδέλφων στις
έκτακτες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ!
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Υ.Γ. Το πλήρες κείµενο της εισήγησης θα σταλεί αύριο Τετάρτη 27/9/06.

