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                                                          ΠΡΟΣ:  

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της  

 χώρας 

                                                      

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, συµφώνησε  µε το ∆.Σ. της ∆ΟΕ ότι επιβάλλεται να προχωρή-
σει η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών καθώς και ο συντονισµός µε 
τους άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Στο πλαίσιο των αποφάσεων, που έχουν λάβει οι δυο Οµοσπονδίες για την παραπέ-

ρα πορεία,  αποφασίστηκε η από κοινού διοργάνωση µέχρι τις 15 Μαρτίου εκδηλώσεων 

και συλλαλητηρίων στις παρακάτω πόλεις της χώρας : 

 

Πόλη                Προτεινόµενη ηµεροµηνία 

1. Κοζάνη     21/2 

2. Καβάλα             22/2         

3. Βόλος         24/2 

4. Γιάννενα        1/3  

5. Πάτρα           3/3 

6. Ρέθυµνο        8/3 

7. Θεσσαλονίκη        9/3 ή 10/3         

8. Αθήνα                              15/3 

 

Τα ∆.Σ. των Ε.Λ.Μ.Ε. των παραπάνω περιοχών  µαζί µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ  των 

γειτονικών νοµών, καλούνται να συνεργαστούν στην κατεύθυνση της διοργάνωσης των 

παραπάνω εκδηλώσεων και συλλαλητηρίων. Είναι αναγκαίο µέχρι το Σάββατο 11/2/06 νά-

χει οριστικοποιηθεί η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των συλλαλητηρίων. 

Είναι σκόπιµο το αµέσως επόµενο διάστηµα µε πρωτοβουλία των ∆.Σ. των  ΕΛΜΕ 

να οργανωθούν ευρύτερες συσκέψεις µε συµµετοχή των συλλόγων µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ 

και ΤΕΙ, των ενώσεων και συλλόγων γονέων, των φοιτητικών συλλόγων, των Εργατικών 

Κέντρων και των σωµατείων, των Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ, των φορέων της 

http://www.olme.gr/


Αυτοδιοίκησης της περιοχής κλπ. Αντικείµενο αυτών των συσκέψεων πρέπει νάναι ο συ-

ντονισµός δράσης για τα τοπικά και γενικότερα ζητήµατα της εκπαίδευσης και η συµµετο-

χή – στήριξη των συλλαλητηρίων από όλους τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φο-

ρείς.  

Θα σας ενηµερώσουµε προσεχώς για τα κοινά κλιµάκια µελών των  ∆.Σ. της ΟΛ-

ΜΕ  και της ∆ΟΕ, τα οποία θα παρευρεθούν σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις εκπαιδευτι-

κών σε σχολικά συγκροτήµατα και στις συνεντεύξεις τύπου και όποιες άλλες εκδηλώσεις –

συσκέψεις πραγµατοποιηθούν. 
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