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Συνάδελφοι,  

Σο Γ ηηρ ΟΛΜΔ ζςνεδπίαζε έκηακηα σθερ Γεςηέπα, 8/1 για να εξεηάζει ηη 

διαμοπθούμενη καηάζηαζη ενότει ηηρ τήθιζηρ ζηην Βοςλή ηυν πποαπαιηούμενυν 

για να κλείζει η 3
η
 αξιολόγηζη.  

Μέσπι ηο ηέλορ ηηρ ζςνεδπίαζηρ δεν είσε δοθεί ζηη δημοζιόηηηα ηο πλήπερ πακέηο 

ηυν πποηεινόμενυν μέηπυν. Μεηά από αςηό και με δεδομένη ηην τήθιζη μέηπυν πος 

πλήηηοςν ηη δημόζια εκπαίδεςζη (ςποσπευηική 30υπη παπαμονή ζηα ζσολεία, 

κπιηήπια ζςγσυνεύζευν, αναμοπιοδόηηζη ζσολ. Μονάδυν) ηο Γ ηηρ ΟΛΜΔ 

αποθάζιζε ηο κάηυθι απεπγιακό ππόγπαμμα:  

 

 Σπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο ηελ Τεηάξηε 10/1 θαη ώξα 13.30 διαμαπηςπόμενοι 

για ηα δςζμενή μέηπα πος επισειπείηαι να επιβληθούν ζηο σώπο ηηρ 

εκπαίδεςζηρ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο πξνθεξύζζεηαη 

2σξε δηεπθνιπληηθή ζηάζε εξγαζίαο (από 12 κεζεκέξη έσο 14.00 θαη από 

14.00 έσο 16.00). 

 Σπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηα Πξσηνδηθεία/Δηξελνδηθεία ηεο 

ρώξαο ηελ Τεηάξηε 10/1 θαη ώξα 15.30 ζςμμεηέσονηαρ ζηη διαμαπηςπία 

ενάνηια ζηοςρ πλειζηηπιαζμούρ ηηρ 1
ηρ

 καηοικίαρ. 

 3σξε ζηάζε εξγαζίαο ηηο 3 πξστλέο ώξεο (από 8.00 π.κ. έσο 11.00 

π.κ.) εκέξα ςήθηζεο ησλ κέηξσλ. Η 3σξε ζηάζε εξγαζίαο ζπκπιεξώλεη 

ηελ 3σξε ζηάζε εξγαζίαο ηεο ΑΓΔΓΥ γηα ηελ ίδηα κέξα θαη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ν θιάδνο πξαγκαηνπνηεί 24σξε απεξγία δηακαξηπξόκελνο γηα ηελ 

ςήθηζε ησλ πξναπαηηνύκελσλ γηα ηελ 3
ε
 αμηνιόγεζε.  

 Σπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ηεο ΑΓΔΓΥ ελάληηα 

ζηα ςεθηδόκελα κέηξα ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηηο 12.30 ην κεζεκέξη 

θαη πνξεία πξνο ηε Βνπιή.  

 ΓΣ ησλ ΔΛΜΔ από ηελ Πέκπηε 11/1 έσο ηελ Παξαζθεπή 19/1 για 

εκηίμηζη ηηρ καηάζηαζηρ και ΓΣ Πξνέδξσλ ην Σάββαην 20/1 ζηην Αθήνα 

ζηη λογική ηος επόμενος βήμαηορ.  

 

Τν ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ απνθάζηζε λα κεηαθέξεη ηε ΓΣ ησλ Πξνέδξσλ ην 

Σάββαην 20/1. 

Καλούμε ηα Γ ηυν ΔΛΜΔ να ενηαηικοποιήζοςν ηιρ πποζπάθειέρ ηοςρ έηζι 

ώζηε να γνυζηοποιηθεί ηο αγυνιζηικό ππόγπαμμα ηηρ Ομοζπονδίαρ και να επιηεςσθεί 

η μεγαλύηεπη δςναηή ζςμμεηοσή ζηην επικείμενη απεπγιακή κινηηοποίηζη.  
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