
ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

ΙΟΘΜΟ ΤΜΣΟΜΘΛΟ ΤΜΔΘΙΑΚΘΣΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΕΩΜ ΔΗΛΟΘΟΤ 
ΙΑΘ ΘΔΘΩΣΘΙΟΤ ΣΟΛΕΑ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο20/9/11 ζηα γξαθεία ηεο ΟΛΜΕ ζηελ Αζήλα, ζύζθεςε 

εθπξνζώπσλ ησλ νκνζπνλδηώλ ΟΚΛΕ, ΕΛΔΤΔΑ, ΠΟΕ-ΟΣΑ, ΟΘΕΚΕ, 

ΠΟΕΕΔΘΠ, ΟΕΜΓΕ, ΔΟΕ θαη τνπ πλτνληστηθνύ Πξωτνβάζκηωλ ωκατείωλ. 

Σπδεηήζεθαλ νη ηξόπνη ζπληνληζκνύ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη γεληθόηεξα ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ην επόκελν δηάζηεκα κε ζηόρν, ηελ 

αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο θαη ηξόηθαο πνπ δηαιύεη ηα θνηλσληθά αγαζά, 

μεζεκειηώλεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη νδεγεί ζε απνιύζεηο ζην δεκόζην, 

πεξηθόπηεη βάλαπζα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ηδησηηθνπνηεί δεκόζεηο επηρεηξήζεηο θαη 
νξγαληζκνύο θαη μεπνπιά ην δεκόζην πινύην. 

Σπκθσλήζεθε λα ζπκβάιινπλ όιεο νη πιεπξέο ζηελ παξαπέξα δηεύξπλζε ηνπ 

ζπληνληζκνύ κε αλνηθηή πξόζθιεζε ζε όιεο ηηο δηνηθήζεηο ησλ νκνζπνλδηώλ 

δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Σπκθσλήζεθε επίζεο λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε ηελ νξγάλσζε 

απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ αιιά θαη καδηθώλ δξάζεσλ αληίζηαζεο αμηνπνηώληαο 

όιεο ηηο κνξθέο (όπσο θαηαιήςεηο, ζπιιαιεηήξηα, παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο θ.ά. 

πνπ ζα πξνηαζνύλ) κε ζηόρν ηελ θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ κε έληαζε θαη 

δηάξθεηα απηήλ ηελ πεξίνδν. 

Ιαινύκε όινπο τνπο εξγαδόκελνπο λα σπκκετάσρνπλ: 

- Σην παλεθπαηδεπηηθό ζπιιαιεηήξην ηελ ΠΕΜΠΤΗ 22/9/11 ζηηο 1 κ.κ. ζηα 

Πξνπύιαηα αιιά θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο ρώξαο, 

- Σηε δηακαξηπξίεο γηα ηα λέα ραξάηζηα - θόξνπο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(Καξαγεώξγε Σεξβίαο,Σύληαγκα), ηελ Πέκπηε 22/9 ζηηο 6.30 κ.κ. θαη ηελ Κπξηαθή 
25/9 ζηηο 7 κ.κ. ζην Σύληαγκα 

Ζετάκε τελ θήξπμε 48ωξεο Απεξγίαο από τελ ΑΔΕΔΤ θαη τε ΓΕΕ στηο 4 & 

5 ή 5 & 6 Οθτώβξε κε νξγάλσζε ζπιιαιεηεξίσλ ηελ πξώηε εκέξα θαη 

ζπγθεληξώζεσλ θαη ζπλειεύζεσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηε δεύηεξε κέξα. θαζώο 

θαη άιισλ θηλεκαηηθώλ δξάζεσλ, κε πξννπηηθή ηελ θιηκάθσζε ησλ 
θηλεηνπνηήζεσλ. 

Δειώλνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην αγσληδόκελν θνηηεηηθό θίλεκα ζηνλ αγώλα γηα δεκόζηα δσξεά παηδεία ελάληηα 
ζην επηρεηξεκαηηθό Παλεπηζηήκην. 

Αλαλεώλνπκε ην ξαληεβνύ καο γηα λέα ζπλάληεζε ηε ΔΕΤΣΕΡΑ 26 /9/11 ζηηο 6 

κ.κ., θαιώληαο λα πάξνπλ κέξνο όιεο νη Οκνζπνλδίεο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ 
ηνκέα. 

 


