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Πξνγξακκαηηζκόο – Γξάζεηο - Δθδειώζεηο ζπιιόγνπ 

 
1) Αηκνδνζία ζπιιόγνπ 

 

Η αηκνδνζία ηνπ ζπιιόγνπ  ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ Σεηάξηε 2 Οθηωβξίνπ, ζην 

7
ν
 Γ.. Γάθλεο 09.00-13.00. 

 

2) Κηλεηνπνίεζε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. γηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

 

πκκεηνρή ζπιιόγνπ ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ.,  (ζηάζη επγαζίαρ 11π.μ. - 2μ.μ.) ηελ 

Σεηάξηε 2 Οθηωβξίνπ θαη ζηε ζπγθέληξωζε δηακαξηπξίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 

θνηλνύ κε ην Ε.Κ.Α. θαη άιια ζωκαηεία, ζηηο 11.00, ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, ελάληηα ζην 

«αλαπηπμηαθό λνκνζρέδην» ηωλ αληεξγαηηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηα εξγαζηαθά θαη ηνλ 

ζπλδηθαιηζηηθό λόκν. 

 

3) πγθέληξωζε δηακαξηπξίαο Γ .Ο.Δ. – Ο.Λ.Μ.Δ. 

 

πκκεηνρή ζπιιόγνπ ζηε ζπγθέληξωζε δηακαξηπξίαο Γ.Ο.Δ. – Ο.Λ.Μ.Δ., ηελ 

Παξαζθεπή 4 Οθηωβξίνπ ζηηο 13:00, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (με κήπςξη 3ωπηρ 

διεςκολςνηικήρ ζηάζηρ επγαζίαρ από ηη Δ.Ο.Ε. ηιρ ηπειρ ηελεςηαίερ ώπερ ηος ππωινού κύκλος – 

ηπειρ ππώηερ ηος απογεςμαηινού) γηα ηελ αλαηξνπή ηωλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο θαη ππνβάζκηζεο 

ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, πξνηάζζνληαο θαη δηεθδηθώληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ αηηεκάηωλ 

καο. 

 

4) Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπιιόγνπ 

 

Σελ Σεηάξηε 9 Οθηωβξίνπ θαη ώξα 18.00 ζα πξαγκαηνπνηεζεί Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ζην 7
ν
 Δεκνηηθό ρνιείν Δάθλεο (Εζληθήο Αληίζηαζεο θαη Αξηζηνηέινπο) κε ζέκα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: Δηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. πξνο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηωλ 

πιιόγωλ γηα ην πξόγξακκα δξάζεο ηνπ θιάδνπ. 

 

5) πλάληεζε κε Γήκαξρν Γάθλεο – Τκεηηνύ 

 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο, γηα ην 

ζρνιηθό έηνο 2019-2020, ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ έρεη δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηε λέα δεκνηηθή 

αξρή ηνπ Δήκνπ Δάθλεο-Τκεηηνύ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε δεηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ην 

θηηξηαθό ηωλ λεπηαγωγείωλ. 
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6) Δθδήιωζε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. γηα ην αζθαιηζηηθό 

 

Η Α.Γ.Δ.Γ.Τ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλωληθό Πνιύθεληξν, πξαγκαηνπνηεί εθδήιωζε κε 

ζέκα: «Δμειίμεηο ζην αζθαιηζηηθό δήηεκα», ηελ Πέκπηε 10 Οθηωβξίνπ θαη ώξα: 17.00, ζην 

μελνδνρείν «ΣΘΣΑΝΘΑ», Παλεπηζηεκίνπ 52, Αζήλα.  

Θα αθνινπζήζεη δηάινγνο θαη ζα γίλνπλ εξωηήζεηο – ηνπνζεηήζεηο. 

 

7) Α΄ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη εθινγή λένπ Γ.. ζπιιόγνπ 

 

Η Α΄ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ε εθινγή λένπ Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, 

ηελ Σεηάξηε 27 Ννεκβξίνπ, ζην 7
ν
 Γ.. Γάθλεο. 

 

8) Θεαηξηθή παξάζηαζε γηα παηδηά εθπαηδεπηηθώλ ζπιιόγνπ 

 

Σα παηδηά  ηωλ εθπαηδεπηηθώλ , κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ, δωξεάλ, ηελ Κπξηαθή 8 Γεθεκβξίνπ θαη ώξα 11.30, ηε 

ζεαηξηθή παξάζηαζε  «ΟΛΙΒΔΡ ΣΟΤΙΣ» ζην «ΘΔΑΣΡΟΝ» ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ 

«Διιεληθόο Κόζκνο», ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ, Πεηξαηώο 254, Σαύξνο. 

Σηκή εηζηηεξίνπ γηα ηηο/ηνπο ζπλνδνύο , εθόζνλ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηελ παξάζηαζε, 10€. 

 

9) Θεαηξηθή παξάζηαζε γηα εθπαηδεπηηθνύο ζπιιόγνπ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ , ηελ 

Παξαζθεπή 17 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 20.00, ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «ΚΙ ΑΠΟ 

ΜΤΡΝΗ…ΑΛΟΝΙΚΗ» ζην «ΘΔΑΣΡΟΝ» ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ «Διιεληθόο 

Κόζκνο», ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ, Πεηξαηώο 254, Σαύξνο. 

Σηκή εηζηηεξίνπ 15€. 

 

Τ.Γ. Θα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά ελεκεξωηηθά.  

 

 

        Γηα ην Δ.. 

 

 

 

   Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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