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        ΠΡΟΣ: 
       - τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

 Συνάδελφοι,  
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας υπενθυµίζει ότι ενόψει των νέων Γ.Σ. των ΕΛΜΕ 
πρέπει να αξιοποιήσετε τα παρακάτω υλικά: 
 

1. Την εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς τις ΕΛΜΕ (5/4/06) 
2. Την αφίσα, σχέδιο της οποίας σας στέλνουµε στο FAX και έχει ήδη 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ. Το δέµα µε τις αφίσες για τα 
σχολεία της περιοχής σας θα το παραλάβετε από Πέµπτη, 13/4/06 ως 
εξής: α) για τη νησιωτική Ελλάδα µε την υπηρεσία Door to door των 
ΕΛΤΑ και β) για την ηπειρωτική Ελλάδα από τα τοπικά ΚΤΕΛ. 

3. Την απόφαση της πρόσφατης Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ (28/3/06). 
 

Επίσης, σας υπενθυµίζουµε να µας ενηµερώσετε (τηλεφωνικά ή µε FAX) για 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. της ΕΛΜΕ σας, ώστε να προγραµµατίσουµε την 
παρουσία µέλους του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

Είναι αυτονόητο ότι τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ πρέπει να ενηµερώσουν  
τους συναδέλφους των σχολείων της ευθύνης τους για τις εξελίξεις και τη νέα 
εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε στόχο να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 
συµµετοχή στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ. Στις περιοδείες σας στα σχολεία µπορούν να 
συµµετάσχουν και µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αρκεί να µας ενηµερώσετε έγκαιρα για 
τον προγραµµατισµό σας.  
 Παρακαλούµε να αξιοποιήσετε όλα τα παραπάνω υλικά στην κατεύθυνση της 
ενηµέρωσης των ΜΜΕ. 
 Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προχωρεί µαζί µε τις άλλες εκπαιδευτικές 
οµοσπονδίες και τους φοιτητικούς συλλόγους στην προετοιµασία του 
Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου, που έχει προγραµµατιστεί για τις 10/5/06, στις 
12 το µεσηµέρι, στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθήνας. 
 Για την προπαγάνδιση του συλλαλητηρίου ήδη ετοιµάζεται σχετική αφίσα, 
που θα την παραλάβετε πριν από την Πρωτοµαγιά.  
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