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ΘΕΜΑ: Μέτρα   στήριξης της απεργίας 
 
 
                                           Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
     Η επιτυχία της απεργίας  της 12.12.07 και στο χώρο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι ένα µεγάλο «στοίχηµα», πρώτα απ’ όλα, για τα στελέχη µας. 
Κατά συνέπεια, το σύνολο των µελών των ∆.Σ. των 86 ΕΛΜΕ της χώρας, οφείλουν  
να εργασθούν σκληρά και συστηµατικά γι’ αυτή την επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, σας 
υπενθυµίζουµε, ενδεικτικά, οργανωτικού χαρακτήρα ενέργειές σας.  
α. Σας έχουµε στείλει τις αφίσες για την 24ωρη γενική απεργία, τις οποίες πρέπει να 
έχετε ήδη παραλάβει από την ACS – COURIER, ενώ, ήδη, έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ η ανακοίνωση προς τους συναδέλφους, µε την οποία 
καλούνται όλοι να συµµετάσχουν στην απεργία και τα συλλαλητήρια της. 
    Η ανακοίνωση - κάλεσµα έχει αναπαραχθεί και το σχετικό υλικό βρίσκεται στα 
γραφεία της ΟΛΜΕ (στον 6ο όροφο), από όπου µπορούν να το παραλάβουν όσες 
ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου δεν το έχουν παραλάβει ακόµη. Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της 
περιφέρειας πρέπει να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή της και να µεριµνήσουν 
ώστε να φτάσει στα χέρια όλων των συναδέλφων. 
β. Επισηµαίνουµε ξανά ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσετε και να εντείνετε την 
προσπάθεια ενηµέρωσης των συναδέλφων σε όλα τα σχολεία της περιοχής σας 
οργανώνοντας συζητήσεις στους συλλόγους διδασκόντων και διανέµοντας το σχετικό 
υλικό (αφίσες, ανακοίνωση - κάλεσµα προς τους συναδέλφους, µπροσούρα της 
Α∆Ε∆Υ). 
γ. Οι ΕΛΜΕ των γειτονικών προς την Αθήνα περιοχών, καθώς και των γειτονικών 
προς τη Θεσσαλονίκη και προς άλλες  µεγάλες πόλεις, εφόσον δεν οργανώνεται 
κάποια µαζική εκδήλωση στη δική τους περιοχή, επιβάλλεται να συµµετάσχουν στα 
Συλλαλητήρια που θα γίνουν στις πόλεις αυτές. Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ σε συνεργασία 
µε τους αντίστοιχους διδασκαλικούς συλλόγους και τα Ν. Τµήµατα της Α∆Ε∆Υ θα 
πρέπει να µισθώσουν λεωφορεία για τη µετακίνηση των συναδέλφων.      
δ.  Με ευθύνη των ∆..Σ. των ΕΛΜΕ, προτείνουµε να αναρτηθούν σχετικά πανώ σε 
σχολεία, πλατείες και κεντρικούς δρόµους. 
ε. Για πληρέστερη ενηµέρωση της κοινής γνώµης και των συναδέλφων πρέπει 
να αξιοποιηθούν ανάλογα τα τοπικά µέσα µαζικής επικοινωνίας, καθώς  και οι Γ.Σ. 
που πραγµατοποιούνται αυτό το διάστηµα για την ανάδειξη των νέων ∆.Σ. των 
ΕΛΜΕ.  



    -Το Συλλαλητήριο της Αθήνας, µε τη συµµετοχή και της ΟΛΜΕ, θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως, στις 12-12-07, 11 π.µ. (προσυγκέντρωση 
της ΟΛΜΕ στο Μουσείο). 
  

Τέλος, και µε αφορµή τις εκλογικές διαδικασίες  των ΕΛΜΕ αυτής της 
περιόδου, υπενθυµίζουµε τα παρακάτω:  
 Σύµφωνα µε το Νόµο 1264/82, άρθρ. 30, παρ. 4, «Κάθε υπάλληλος, από το 
διορισµό του, µπορεί να γίνει µέλος µόνο µίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωµένων και µιας οργάνωσης του χώρου 
εργασίας, αφού καταβάλει την ορισµένη από το καταστατικό συνδροµή».  
 Όπως, ήδη, έχουµε επισηµάνει τόσο οι ΕΛΜΕ, όσο και οι ΕΛΤΕΕ, είναι 
κλαδικές οργανώσεις. Άρα, δεν µπορεί ένας εκπαιδευτικός να είναι, ταυτόχρονα, 
µέλος και στις δύο. 
 Εποµένως, όσοι συµµετέχουν στις εκλογές των ΕΛΤΕΕ δεν θα µπορούν 
να ψηφίσουν και στις εκλογές των ΕΛΜΕ. 
 Με την ευκαιρία σας ενηµερώνουµε πως στο πρόσφατο συνέδριο της 
Α∆Ε∆Υ (28-30/11/07) αποκλείστηκε η συµµετοχή της «ΟΛΤΕΕ», λόγω σοβαρών 
παρατυπιών και παραβιάσεων του συνδικαλιστικού νόµου 1264/82, όπως 
διπλοψηφίες, εκλογές χωρίς δικαστικούς, απουσία καταστάσεων ψηφισάντων, κ.λπ.  
 Τονίζουµε ξανά ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι ενιαίος και οποιαδήποτε προσπάθεια συνδικαλιστικής του 
διάσπασης θα πέφτει στο κενό.  
 Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής – επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης να ενταχθούν στις ΕΛΜΕ και να ισχυροποιήσουν και µε τη δική τους 
συµµετοχή, τον αγώνα της ΟΛΜΕ για τη στήριξη και την αναβάθµιση της 
Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των γενικότερων 
αιτηµάτων του κλάδου µας.  
                 Γιατί η δύναµή µας είναι η ενότητα του κλάδου µας! 
 
 

 


