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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Συνάδελφοι, -ισσες, 
 Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ σας έχει ήδη αποστείλει (από 2/2/05) την εισήγησή του προς τις 
Γ.Σ των ΕΛΜΕ, η οποία περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις του για τη σηµερινή 
κοινωνικοπολιτική και εκπαιδευτική συγκυρία, το πλαίσιο των αιτηµάτων µας καθώς 
και το πρόγραµµα δράσης. 
 Ήδη τα µέλη του ∆.Σ της ΟΛΜΕ προγραµµατίζουν για το επόµενο διάστηµα, σε 
συνεννόηση µε τους προέδρους των ΕΛΜΕ, περιφερειακές συσκέψεις µε τη συµµετοχή 
των µελών των ∆.Σ των ΕΛΜΕ, περιοδείες σε σχολεία και ανοιχτές εκδηλώσεις-
συγκεντρώσεις για τα ζητήµατα που περιλαµβάνονται στην πρόσφατη απόφαση του 
∆.Σ της ΟΛΜΕ. Πραγµατοποιήθηκε ήδη τη ∆ευτέρα 7/2/2005 σύσκεψη µε τη 
συµµετοχή των µελών των ∆.Σ των ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου. 
Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ της Περιφέρειας να πάρουν πρωτοβουλίες και 
να διοργανώσουν συλλαλητήρια την Τετάρτη 16/2/2005 σε συνεργασία µε τους 
συλλόγους εκπαιδευτικών της Α΄βάθµιας εκπαίδευσης, τους συλλόγους ∆.Ε.Π των 
ΑΕΙ και των ΤΕΙ, τους φορείς των γονέων, τα Εργατικά Κέντρα και τα 
Νοµαρχιακά τµήµατα της Α∆Ε∆Υ. 
 Είναι προφανές ότι η στάση εργασίας (τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 
3 πρώτες του απογευµατινού κύκλου) στις 16/2/05 καλύπτει τους συναδέλφους 
όλων των σχολείων της χώρας. 
 Οι ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και των γειτονικών νοµών πρέπει να 
ενηµερώσουν και να οργανώσουν την συµµετοχή όλων των συναδέλφων των σχολείων 
τους στο συλλαλητήριο που συνδιοργανώνει η ΟΛΜΕ µε την ΠΟΣ∆ΕΠ, την ΟΣΕΠ-
ΤΕΙ και την ΑΣΓΜΕ, στις 16/2/05 στις 12 το µεσηµέρι έξω από το Υπουργείο 
Παιδείας. 
Ενηµερώνουµε ότι η κοινή συνέντευξη τύπου των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών θα 
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 14/2/05 στις 12 το µεσηµέρι στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 
Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα διαµορφώσει την εισήγησή 
του για τη µορφή των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 1/3/05. Οι Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ θα πραγµατοποιηθούν από 7 µέχρι 9/3/05 και η Γ.Σ. των Προέδρων των 
ΕΛΜΕ στις 10/3/05 στις 10 π.µ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστηµίου 52, 
τηλ: 38 09 611). 
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