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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε βάση την εξουσιοδότηση της πρόσφατης Γ.Σ. των
ΕΛΜΕ αποφάσισε την πραγµατοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας στις
10/1/07.
Την ηµέρα αυτή συζητείται στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής το άρθρο 16
του Συντάγµατος. Την ίδια µέρα θα πραγµατοποιηθούν Πανεκπαιδευτικά
Συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προχωρά ήδη στην έκδοση αφίσας και καλέσµατος για
συµµετοχή στις κινητοποιήσεις. Το υλικό αυτό θα σας σταλεί έγκαιρα για την
ενηµέρωση των συναδέλφων.
Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης του κλάδου πρέπει να οργανώσετε τη
συµµετοχή των µελών σας στα Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης.
Τα ∆.Σ. της ∆ΟΕ και της ΠΟΣ∆ΕΠ έχουν, ήδη, πάρει αντίστοιχες αποφάσεις,
συνεπώς µπορείτε να απευθυνθείτε στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α/βάθµιας και
στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων για να κλείσετε από κοινού
λεωφορεία ή όποιο άλλο µέσον για τη µετακίνηση των συναδέλφων.
Τέλος, σας υπενθυµίζουµε τις παρακάτω αποφάσεις της Γ.Σ. των Προέδρων
των ΕΛΜΕ, που πρέπει να υλοποιηθούν µε τη δική σας πρωτοβουλία:
• Είναι αναγκαίο να συγκροτηθούν «επιτροπές αγώνα κατά της αντιδραστικής
συνταγµατικής αναθεώρησης» µε την πλαισίωση των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ σε
όλες τις πόλεις της χώρας. Πρέπει να επιδιωχθεί οι Επιτροπές αυτές να
διευρυνθούν άµεσα µε τη συµµετοχή των Συλλόγων των εκπαιδευτικών της
Α/βάθµιας Εκπ/σης, των Συλλόγων µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, των
φοιτητικών συλλόγων και επιτροπών, των εργατικών σωµατείων, των
συλλόγων και ενώσεων γονέων, των Εργατικών Κέντρων και Νοµαρχιακών
Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ, αλλά και όλων των τοπικών συλλογικοτήτων, που θα
συµφωνήσουν για την αναγκαιότητα της απόκρουσης της αντιδραστικής
νεοφιλελεύθερης αναθεώρησης του Συντάγµατος.
• Όλο το επόµενο διάστηµα συνδιοργανώνουµε µε τους άλλους εκπαιδευτικούς
φορείς πολύµορφες ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, ανοιχτές
συζητήσεις και συγκεντρώσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της
χώρας µε το σύνολο των αιτηµάτων µας.

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

