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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΣΗ ΟΛΜΕ
Τν Γ.Σ ηεο ΟΛΜΔ ραηξεηίδεη ηηο ρηιηάδεο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ηελ Παξαζθεπή, 02 Μαξηίνπ 2018,
δηεθδηθώληαο κόληκνπο δηνξηζκνύο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη λα βάιεη
ηέινο ζην απαξάδεθην θαζεζηώο ησλ «κνλίκσλ» αλαπιεξσηώλ.
Σηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο ηελ Τεηάξηε,
07 Μαξηίνπ κεηαμύ ηνπ Γ.Σ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, δελ πξνέθπςε θακία ζεηηθή εμέιημε, αλαθνξηθά κε ην αίηεκα γηα άκεζνπο
καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.
Τν Γ.Σ ηεο ΟΛΜΔ πξνρσξά ζην ζρεδηαζκό ησλ επόκελσλ αγσληζηηθώλ
θηλεηνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα αλαδεηθλύεη ην θιέγνλ δήηεκα ησλ
κόληκσλ δηνξηζκώλ θαη λα αζθήζεη ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
ηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο.
Σπγθεθξηκέλα:

Κεξύζζεη ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο ηελ Παξαζθεπή, 16 Μαξηίνπ 2018 γηα ηηο
ηξεηο ηειεπηαίεο ώξεο ηνπ σξαξίνπ (11.00-14.00) θαη θαιεί ηελ ΑΓΔΓΥ λα θεξύμεη
ηξίσξε δηεπθνιπληηθή ζηάζε εξγαζίαο γηα ηηο ηξεηο πξώηεο ώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
(08.00-11.00). Αλάινγεο ζηάζεηο θεξύζζνληαη γηα ηελ απνγεπκαηηλήθαη εζπεξηλή
βάξδηααπό ηηο 14.00 έσο ηηο 17.00 γηα ηα απνγεπκαηηλά θαη από ηηο 18.00 έσο ηηο
21.00 γηα ηα εζπεξηλά

Πξαγκαηνπνηεί ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο ηελ
Παξαζθεπή, 16 Μαξηίνπ 2018 θαη ώξα 13:00 θαη ζηε Θεζζαινλίθε ηελ ίδηα εκέξα
θαη ώξαζην Άγαικα Βεληδέινπ

Σηηο ππόινηπεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγεο
ζπγθεληξώζεηο ζηηο έδξεο ησλ ΠΓΔ ή ΓΓΔ

Γηα ηε ζηήξημε ηνπ απεξγηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ
ζπλαδέιθσλ ζπγθαινύληαη ΓΣ ησλ ΔΛΜΔ ζην δηάζηεκα από 12-15 Μαξηίνπ 2018

Θα δεηήζεη άκεζα ζπλάληεζε κε ηα θόκκαηα ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ηα ελεκεξώζεη γηα ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα
πξνγξακκαηίζεη εηδηθή ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην ζέκα ησλ δηνξηζκώλ ζηελ
εθπαίδεπζε

Πξαγκαηνπνηεί εκεξίδα ηελ Πέκπηε, 22 Μαξηίνπ 2018 ζην Ηξάθιεην κε ζέκα
ηνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ησλ αλαπιεξσηώλ

Σε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ(ETUCE) θαη
ηε ΓΟΔ ζρεδηάδεη θαη πξαγκαηνπνηεί παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ζηα Όξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαγγέιινληαο ηελ πνιηηηθή ησλ «Θεζκώλ» πνπ ζέηνπλ
εκπόδηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κόληκσλ δηνξηζκώλ ζηελ Δθπαίδεπζε

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, κνλίκνπο θαη αλαπιεξσηέο λα ζηεξίμνπλ
ην απεξγηαθό πξόγξακκα θαη ηηο δξάζεηο ηεο ΟΛΜΔ. Μόλν κε ηε δπλακηθή δξάζε
ησλ ζπλαδέιθσλ ζα απνηξαπεί ε πνιηηηθή ησλ πεξηθνπώλ ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε.

