
   Ο.Λ.Μ.Ε.       
Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 

FAX: 210 33 11 338    

www.olme.gr       

e-mail: olme@otenet.gr     Αθήνα, 23/1/2014 

 

        ΠΡΟΣ: 

        τις ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 

 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας για τα σχολεία που 

ανήκουν στο Νομό Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, 27/1/14 (11 π.μ. – 2 μ.μ. και από 5 

μ.μ. – 8 μ.μ.) προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 

κινητοποίηση που οργανώνουν οι ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ακολουθεί το σχετικό αίτημα της ΕΛΜΕ) 
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Ε ΄ ΕΛΜΕ – Θ  

 
Λειτουργικός αποκλεισμός του συγκροτήματος ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ  Ευκλείδη 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος δράσης και δραστηριοτήτων της ΟΛΜΕ 
έχουμε αποφασίσει και σας καλούμε να στηρίξετε και να οργανώσουμε με τη συμμετοχή 
και της ΟΛΜΕ την παρακάτω απόφαση της Ε΄ ΕΛΜΕ. Η πρόταση για Λειτουργικό 
αποκλεισμό  του συγκροτήματος ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Ευκλείδη έχει κατατεθεί από το 
Συντονιστικό των καθηγητών σε διαθεσιμότητα και είναι και απόφαση και άλλων ΕΛΜΕ 
της Θεσσαλονίκης.  

Δευτέρα 27/1: Λειτουργικός αποκλεισμός του συγκροτήματος ΕΠΑΛ του Ευκλείδη με 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ομιλίες, συνελεύσεις, συνεντεύξεις, συναυλίες κ.ά. με 
αιχμή την προβολή και διεκδίκηση των βασικών αιτημάτων του κλάδου ενάντια στις 
απολύσεις – διαθεσιμότητες. Προσκαλούνται να συμμετέχουν γονείς, μαθητές και 
σωματεία.  

Οι συνελεύσεις  των ΕΛΜΕ για τη συμμετοχή των συναδέλφων κηρύσσουν τρίωρες 
διευκολυντικές στάσεις εργασίας από τις 8.00 - 11.00 π.μ. για τον πρωινό κύκλο 
μαθημάτων και από τις 2.00 – 5.00 μ.μ. για τον απογευματινό κύκλο μαθημάτων, 
αντίστοιχα και η ΟΛΜΕ από τις  11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και από τις  5.00 – 8.00 μ.μ. Η ΟΛΜΕ 
κηρύσσει τις διευκολυντικές στάσεις εργασίας για τις ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης και για όσες 
άλλες θα πάρουν μέρος στο λειτουργικό αποκλεισμό του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ  και 
ΕΠΑΣ στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο πρόεδρος                                            Η γραμματέας 
 

Ζαγανίδης Χρήστος                                Παπαδοπούλου Φωτεινή 
 

 

 


