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Αθήνα, 14/09/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τη συγκρότηση Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής της ΟΛΜΕ
Συγκροτήθηκε χθες (13/9) η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή υπό την αιγίδα
της ΟΛΜΕ.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ
και εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ της Αττικής. Έγινε αναλυτική συζήτηση για τις
αγωνιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες της απεργίας. Η απεργιακή
επιτροπή θα βρίσκεται σε καθημερινή διαρκή λειτουργία, για όσο διάστημα
χρειαστεί.
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε το παρακάτω πρόγραμμα δράσεων για την
επόμενη εβδομάδα.
Σάββατο & Κυριακή 14 και 15/9: Ενημερώσεις – Εκδηλώσεις τοπικά.
Δευτέρα 16/9: Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις



Στην Αθήνα, στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.
Μετά την πορεία συμμετέχουμε στη σύσκεψη των συνδικ. φορέων που
βρίσκονται σε κινητοποίηση στο Πολυτεχνείο (MAX).

Τρίτη 17/9:



Καταλήψεις – διαμαρτυρίες στις Δ.Δ.Ε.
Μοτο-πορεία στο κέντρο της Αθήνας που ξεκινά στις 18.00 από την Πλατ.
Κλαυθμώνος.

Τετάρτη 18/9:



Συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ. Στην Αθήνα,
προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ στα Προπύλαια στις 11 π.μ.
Στις 20.00 συναυλία για την Παιδεία στο Πολυτεχνείο

Πέμπτη 19/9:


Με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, θα πραγματοποιηθούν οι ΓΣ των ΕΛΜΕ
για τη συνέχιση – κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων

Παρασκευή 20/9:


ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ για τη λήψη απόφασης.

Στη συνάντηση της Κεντρ.
αποφασίστηκαν επίσης, τα παρακάτω:
-

Απεργ.

Επιτροπής,

συζητήθηκαν

και

Ο τρόπος οργάνωσης των απεργιακών επιτροπών των ΕΛΜΕ και η
καθημερινή παρουσία τους έξω από τα σχολεία.
Να υπάρξει έκδοση απεργιακού φύλλου εφημερίδας
Να συνδεθεί ο αγώνας μας με τον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ
Να γίνει προσπάθεια από τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ για συλλογή ψηφισμάτων
αλληλεγγύης από όλους τους κοινωνικούς φορείς.
Να λειτουργήσει κεντρικό απεργιακό ταμείο

Τέλος,
-

Συστάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ., γραφείο τύπου από μέλη του ΚΕΜΕΤΕ
Συστάθηκε επίσης, με πρωτοβουλία συναδέλφων, ομάδα για δημιουργία
βίντεο, αφισών και άλλου ενημερωτικού και προπαγανδιστικού υλικού.

