
Απ. Ππυη: 881 

         Αθήνα  27/4/2010 

Ππορ  

Σςλλόγοςρ Δκπ/κών Π.Δ. 

 

Απόθαζη ηος Γ.Σ. ηηρ Γ.Ο.Δ. 

για ηο ππόγπαμμα δπάζηρ ηος κλάδος 
 

            Τν Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε, εθηηκώληαο ηελ νινκέηωπε 

επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ, θαζώο  θαη ηελ θαηάζεζε ηνπ 

αληηεθπαηδεπηηθνύ πνιπλνκνζρεδίνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ζηε Βνπιή 

αποθάζιζε: 
α. Τελ νξγάλωζε έθηαθηεο ζπλέληεπμεο ηύπνπ καδί κε ηελ ΟΛΜΔ ηελ Πέκπηε 

29/4  ζηα γξαθεία ηεο ΓΟΔ 

β. Τελ θήξπμε ηεηξάωξεο διεςκολςνηικήρ ζηάζηρ επγαζίαρ  ζηο διδακηικό 

υπάπιο ηος κάθε εκπαιδεςηικού για ηιρ 28, 29, 30 Αππιλίος και 3 Μαΐος 2010, γηα λα 

δνζεί ε δπλαηόηεηα νξγάλωζεο θαη αλάπηπμεο δξάζεωλ από ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα θαη 

ηνπο Τνπηθνύο Σπιιόγνπο 

γ. Τελ νξγάλωζε παλεθπαηδεπηηθνύ Σπιιαιεηεξίνπ ηελ Πέμπηη 29-4-2010 και 

ώπα 18.00 ζηα Πποπύλαια και ποπεία ππορ ηη Βοςλή. 
δ. Σπκκεηνρή ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο 1

εο
 Μάε ζ' όιε ηε ρώξα 

ε. Την κήπςξη 48υπηρ απεπγιακήρ κινηηοποίηζηρ ζηιρ 4 και 5 Μαΐος 2010  

Την Τπίηη 4/5 διοπγανώνοςμε πανεκπαιδεςηικά ζςλλαληηήπια ζηιρ μεγάλερ 

πόλειρ και καλούμε ζε πανελλαδικό πανεκπαιδεςηικό ζςλλαληηήπιο 12.00 ζηα 

Πποπύλαια. Καινύληαη νη Σύιινγνη ηεο πεξηθέξεηαο λα κηζζώζνπλ ιεωθνξεία γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηωλ ζπλαδέιθωλ ζην ζπιιαιεηήξην ηεο Αζήλαο.  

Την Τεηάπηη 5/5 ζςμμεηέσοςμε ζηα πανεπγαηικά ζςλλαληηήπια ζ' όλη ηη 

σώπα.  

Τελ πξώηε κέξα ηεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ζα δηνξγαλωζεί λέν παλειιαδηθό 

ζπιιαιεηήξην ζηελ Αζήλα. 

Θα εθδνζεί ελεκεξωηηθό πιηθό γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ αγωληζηηθώλ 

θηλεηνπνηήζεωλ (αθίζα θ.ιπ.) 

Τν επόκελν δηάζηεκα θαη κέρξη ζηηο 7-5-2010 έθηαθηεο Γ.Σ. ηωλ Σπιιόγωλ ηεο 

ρώξαο κε πξόηαζε γηα θιηκάθωζε ηνπ αγώλα.  

Ολομέλεια πποέδπυν ζηιρ 10-5-2010. 
            Παιεύνπκε ελάληηα ζηα αληεξγαηηθά κέηξα θαη γηα ηελ απόζπξζε ηνπ 

πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.  

           Τν Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. θαιεί όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο  λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά θαη 

καρεηηθά ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη  ζπιιαιεηήξηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηηο 

ίδηεο κέξεο ζε όιεο ηηο πόιεηο ηεο Διιάδαο.   

 

                    

ζη. Νέα 48υπη απεπγιακή κινηηοποίηζη ηιρ   ημέπερ ειζαγυγήρ και τήθιζηρ ηος 

πολςνομοζσεδίος ζηην ολομέλεια ηηρ Βοςλήρ και ζε ζςνηονιζμό με ηο επγαηικό 

κίνημα  


