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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Σχετικά µε τις αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ που πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα το Σάββατο, 8 Φεβρ. 2003, σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Εγκρίθηκαν ο οικονοµικός απολογισµός της ΟΛΜΕ για τη διαχειριστική περίοδο 2001 – 2002 
καθώς και ο οικονοµικός προϋπολογισµός της ΟΛΜΕ για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, 2002 
– 2003. 

2. Υπερψηφίστηκε η πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για την εγγραφή ως µέλους της Οµοσπονδίας 
µας της νεοσυσταθείσας ΕΛΜΕ Θήρας (άρθρ. 5 παρ. 3 Κατ.). Το νέο µέλος της ΟΛΜΕ είναι το 91ο
και προέρχεται από την ΕΛΜΕ Νοτίων Κυκλάδων (από τις 91 Ενώσεις – µέλη µας οι 5 έχουν έδρα 
τη Γερµανία). 

3. Υπερψηφίστηκε χωρίς τροποποιήσεις ή προσθήκες η εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε ό,τι 
αφορά στο πλαίσιο, σκεπτικό και αιτήµατα. Ειδικότερα, ΥΠΕΡ:40, ΚΑΤΑ:32, ΠΑΡΩΝ:1 
(απουσίαζαν εκπρόσωποι 13 ΕΛΜΕ). 

4. Στο πρόγραµµα δράσης, δεν υπερψηφίστηκε η πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για 24ωρη 
απεργιακή κινητοποίηση του Κλάδου στις 21 Φεβρ. 2003, επειδή δε συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από το Καταστατικό µας (άρθ. 36 παρ. 9) πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των 
εκπροσώπων των ΕΛΜΕ που έλαβαν µέρος στη Γ.Σ. 

Επίσης, δεν υπερψηφίστηκε για τον ίδιο λόγο πρόταση για πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής 
κινητοποίησης του Κλάδου στις 28 Φεβρ. 2003. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα των δύο ψηφοφοριών ήταν τα εξής: 

α. Πρόταση ∆.Σ. ΟΛΜΕ, ΥΠΕΡ: 168, ΚΑΤΑ: 172, ΛΕΥΚΟ: 5, ΠΑΡΩΝ: 1 

β. Πρόταση εκπροσώπων ΕΛΜΕ, ΥΠΕΡ: 141, ΚΑΤΑ: 157, ΛΕΥΚΟ: 33, ΠΑΡΩΝ: 8 
(απουσίαζαν εκπρόσωποι 15 ΕΛΜΕ). 

Συνάδελφοι,
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Ενόψει του αντιπολεµικού συλλαλητηρίου της 15ης Φεβρουαρίου 2003 και  

του συλλαλητηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2003 σας υπενθυµίζουµε ότι το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει 
αποφασίσει τη συµµετοχή µας µαζί µε τις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες (ΠΟΣ∆ΕΠ, ∆ΟΕ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
καθώς και άλλους κοινωνικούς φορείς. Θα σας αποσταλεί η κοινή διακήρυξη για το συλλαλητήριο
της 15ης /2/2003.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, επίσης, για να διευκολύνει όλους να συµµετάσχουν στο συλλαλητήριο της
28ης /2/2003 έχει κηρύξει, ήδη, τρίωρη στάση εργασίας (τρεις τελευταίες ώρες του πρωϊνού 
κύκλου και τρεις πρώτες του απογευµατινού). Είναι αυτονόητο ότι και τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ θα 
διευκολύνουν µε δικές τους αντίστοιχες αποφάσεις τη µετακίνηση των συναδέλφων από την
περιφέρεια, προκειµένου να συµµετάσχουν και αυτοί στο συλλαλητήριο. 

  

  

  

  

  

  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος 
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