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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

 Μετά την απόφαση της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ και με δεδομένο ότι 

δεν επιτεύχθηκε συντονισμός με τη ΔΟΕ ή άλλες Ομοσπονδίες, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

αποφάσισε την υλοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα 

Δράσης (πλην της 48ωρης απεργίας).  

 Προτάσεις για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις θα συζητηθούν στο Δ.Σ. της 

ΟΛΜΕ την Τρίτη, 12/3/13, αφού ληφθεί υπόψη και η απόφαση του Γεν. Συμβουλίου 

της ΑΔΕΔΥ που συνεδριάζει στις 8/3/2013. 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

11 – 22 Μάρτη 2013 με κεντρικό θέμα: 

«Οι επιπτώσεις των Μνημονίων στην Εκπαίδευση και η Αξιολόγηση» 

 

11 - 15/3/13:  

- Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, με προγραμματισμό από τα Δ.Σ. 

των ΕΛΜΕ. Ενημερωτική συζήτηση με βάση τα κείμενα της 

Ομοσπονδίας.  

- Συσκέψεις με τους συλλόγους γονέων σε κάθε σχολείο και ενημέρωσή 

τους 

- Συναντήσεις των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ με τις Ενώσεις, τις Ομοσπονδίες αλλά 

και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων 

- Εκδηλώσεις – συζητήσεις που διοργανώνουν οι ΕΛΜΕ με ανοικτό 

κάλεσμα σε δημόσιο χώρο με επιδίωξη να κληθούν να συμμετάσχουν 

εκπρόσωποι φορέων και σωματείων 

 19/3/13: Συναντήσεις με διευθυντές σχολείων και σχολικούς 

συμβούλους προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος τους στο πλευρό του κλάδου και 

των αποφάσεών του για το θέμα της αξιολόγησης, για να αγωνιστούμε συλλογικά 

να μην περάσει στην πράξη η αξιολόγηση. 

20/3/13: Συλλαλητήρια απογευματινά σε όλες τις πόλεις 

 21/3/13: Μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ΔΔΕ και 

Περιφερειακές ΔΠΔΕ  

 

Για όλο το 15ήμερο: 

- Τοποθέτηση πανώ στα σχολεία με συνθήματα όπως: 

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

- Οργάνωση περιοδειών από τα μέλη του ΔΣ των ΕΛΜΕ με τη συμμετοχή 

και των μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ 
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Η επιτυχία των κινητοποιήσεων εξαρτάται από την ενεργοποίηση των ΔΣ 

των ΕΛΜΕ. Προφανώς κάθε ΕΛΜΕ μπορεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμα 

και με άλλες δράσεις. 

 

Τα κείμενα που θα αξιοποιηθούν στις δράσεις αυτές είναι: 

Το πλαίσιο της τελευταίας απόφασης ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ 

(επισυνάπτεται). 

Αφίσα, επιστολή προς γονείς και μαθητές και κείμενο για τις επιπτώσεις της 

πολιτικής των μνημονίων στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση που θα 

εκδοθούν από το ΔΣ της ΟΛΜΕ τις επόμενες μέρες. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


