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ΠΡΟΣ: 
- τα ∆.Σ. των 

ΕΛΜΕ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

 Συνάδελφοι-ισσες, 
  Όπως  ήδη γνωρίζετε, η δεύτερη  24ωρη Απεργία θα πραγµατοποιηθεί στις 
22/2/07, ηµέρα ψηφοφορίας  επί των  άρθρων του Συντάγµατος  στην ολοµέλεια της 
Βουλής. 
 Σας υπενθυµίζουµε ότι στη πρόσφατη Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ 
περιλαµβάνονται και τα εξής: 

 Για να  επιτύχουµε τον απαιτούµενο υψηλό βαθµό συσπείρωσης του κλάδου 
και για να διαµορφώσουµε όρους συγκέντρωσης δυνάµεων ευρύτερου εκπαιδευτικού 
και κοινωνικού φάσµατος, ικανών να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά, απαιτούνται, 
µεταξύ άλλων:  

- ενεργοποίηση – κινητοποίηση του δικτύου των συνδικαλιστικών στελεχών 
µας µε επικεφαλής όλα τα µέλη των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας  
- συστηµατικός συντονισµός του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ µε 
βάση συγκεκριµένο και στοχευµένο πρόγραµµα πολύµορφων δράσεων και 
παρεµβάσεων (π.χ. περιοδείες και επισκέψεις – συζητήσεις ενηµερωτικού 
χαρακτήρα στα σχολεία, ανοιχτές εκδηλώσεις µε επίκεντρο τα φλέγοντα 
προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, παραστάσεις στις 
ηγεσίες των κοµµάτων, συλλαλητήρια κ.λπ.) 
 - συνεργασία µε τους άλλους φορείς, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικούς, 
κοινωνικούς, όχι µόνο στο πεδίο των συσκέψεων και των συνεννοήσεων, αλλά 
και σ’ αυτό της κοινής δράσης και του κοινού αγώνα 
- τεκµηριωµένη και πειστική προβολή των θέσεων και διεκδικήσεών µας µέσω 
και της αξιοποίησης του κατάλληλου επικοινωνιακού σχεδιασµού. 
Με βάση τα παραπάνω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε το συντοµότερο 

δυνατόν  για τις ηµεροµηνίες που προτείνετε για την παρουσία µέλους του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ στην περιοχή σας (µέχρι και τις 21/2/07), για να επισκεφθεί µαζί  σας τα   
σχολεία, να συµµετάσχει σε εκδηλώσεις, συσκέψεις και συνεντεύξεις τύπου. 

Σας  ενηµερώνουµε ότι αποστέλλεται  σήµερα δέµα µε την απεργιακή αφίσα της 
ΟΛΜΕ . Μπορείτε να την αναζητήσετε από την ACS  ( 210-5132900) την Τρίτη 
13/2/07. 

 Επίσης, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της ΟΛΜΕ το κάλεσµα για 
συµµετοχή  στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι  απαραίτητο να προχωρήσετε 
στην αναπαραγωγή του και την αξιοποίησή του στις επισκέψεις σας στα σχολεία. 

Τέλος, έχουµε ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα µας ραδιοφωνικό σποτ,  για να το 
προωθήσετε στους ραδιοφωνικούς  σταθµούς της περιοχής σας. Μπορείτε να το 
«κατεβάσετε» από την ιστοσελίδα µας, που βρίσκεται σε µορφή  mp3. Αν 
αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβληµα, να επικοινωνήσετε  µε τη γραµµατεία της 
ΟΛΜΕ.                                                                                                                                                           

    Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


