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

Αθήνα, 2/2/06
-

ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Όπως σας είναι γνωστό, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ψήφισε και σας έστειλε τη νέα
εισήγησή του για τις Γ.Σ. που θα ακολουθήσουν.
Η εισήγηση είναι συνέχεια της απόφασης της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
(21/10/05), εκτιµά τις εξελίξεις του τελευταίου τριµήνου, επικεντρώνει σε
συγκεκριµένα αιτήµατα, συστηµατοποιεί, κατά το δυνατόν, τη δράση µας και
επιχειρεί να κρατήσει τα εκπαιδευτικά ζητήµατα στο προσκήνιο.
Ταυτόχρονα, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις
κοινωνικές συµµαχίες, απευθυνόµενο καταρχάς στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές
Οµοσπονδίες, στους µαθητές, στους γονείς, καθώς και σε όλους τους τοπικούς
µαζικούς φορείς.
Όλα τα µέλη των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ οφείλουν, ανεξάρτητα από το βαθµό
συµφωνίας τους µε την εισήγηση, να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια και να σταθούν
στο ύψος των αναγκών και των περιστάσεων ώστε να πραγµατοποιηθούν, µεταξύ
άλλων και τα παρακάτω.
Να διοργανώσουµε περιφερειακά συλλαλητήρια στις έδρες των περιφερειών
µας. Θα πρέπει ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ η οποία εδρεύει στην περιφέρεια, να αναλάβει
το ρόλο του συντονιστή.
Να αρχίσουµε, σε επίπεδο νοµού, ανιχνευτικές προσπάθειες µε στόχο τη
διοργάνωση ηµερίδων µε στοχευµένη θεµατολογία στο χρονικό διάστηµα 15
Φλεβάρη – 15 Μάρτη τουλάχιστον. Τα µέλη των ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ
θα αναλάβουν εισηγήσεις σε αυτές τις ηµερίδες. Επίσης, έχουµε καταγράψει ονόµατα
πανεπιστηµιακών και διανοουµένων που θα µπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την
προσπάθεια. Η επιλογή της θεµατολογίας να διαµορφωθεί από το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ σε
συνεργασία µε την ΟΛΜΕ. Για τον καλύτερο µεταξύ µας συντονισµό και για
καλύτερα αποτελέσµατα της κοινής προσπάθειάς µας το ∆.Σ. ΟΛΜΕ προχώρησε σε
καταµερισµό ευθύνης των µελών του τον οποίο και σας κοινοποιούµε.
Σας στέλνουµε επίσης συνοδευτικά κείµενα για την υποβοήθηση της ζύµωσης
στα σχολεία, τα οποία παρακαλούµε να τα αξιοποιήσετε. Συγκεκριµένα σας
στέλνουµε:
1.
Αναλυτική εκτίµηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για τον Κρατικό
Προϋπολογισµό του 2006 (2/12/05)
2.
Πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για το θεσµικό πλαίσιο επιλογής στελεχών
της εκπαίδευσης (7/3/05)

3.

Το φυλλάδιο µε τις θέσεις και τις παρεµβάσεις της ΟΛΜΕ για την Τ.Ε.Ε.
από το 1997 µέχρι σήµερα (Γενάρης 2006)
4.
Τεκµηρίωση των αιτηµάτων αιχµής του κλάδου µας (έκδοση του ∆.Σ. του
ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ)
Κάνουµε, επίσης, έκκληση να προσδιορίσετε τις ηµεροµηνίες σύγκλησης των
Γ.Σ. στο διάστηµα από ∆ευτέρα, 6/2/06 έως και Παρασκευή (10/2/06), ώστε τα µέλη
του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να µπορέσουν να παρακολουθήσουν περισσότερες Συνελεύσεις
και να επισκεφθούν περισσότερα σχολεία (ενηµερώστε µας µέχρι τις 3/2/06 για την
ηµεροµηνία της Γ.Σ. της ΕΛΜΕ σας).
Σας στέλνουµε δέµατα µε µεγάλο αριθµό αντιτύπων της εισήγησης, για να
δοθούν στους συναδέλφους. Τα δέµατα θα τα παραλάβετε από τις αποθήκες των
ΚΤΕΛ από αύριο 3/2/06 για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου και µε
Interpost Courier (210 6743300) για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Χρειάζεται ευρύτατη κινητοποίηση όλων µας. Επιβάλλεται όλα τα µέλη του
∆.Σ. της ΕΛΜΕ και όσοι ενεργοποιούνται γύρω από κάθε συλλογικότητα να πάρουν
την ευθύνη στους ώµους τους.
Προχωρούµε µε τη βαθιά πεποίθηση ότι µπορούµε να φέρουµε την
εκπαίδευση στο προσκήνιο και να επιβάλουµε λύσεις στα προβλήµατα που
ταλανίζουν τον κλάδο µας.

