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ΚΗΡΥΞΗ  

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ 

 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας 

Σμύρνης, εξειδικεύοντας την απόφαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, κηρύσσει 

στάση εργασίας από τις 12.00 και μέχρι το τέλος του διδακτικού ωραρίου 

του Ολοήμερου,  ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ, για να διευκολυνθούν οι 

συνάδελφοι/σσες στη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση που 

οργανώνουν τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ  και η ΑΔΕΔΥ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στο 

Καβούρι. Μπορεί να γίνει χρήση μιας έως και τεσσάρων ωρών, ανάλογα 

με το διδακτικό ωράριο του κάθε συναδέλφου/σσας, με στόχο να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση. 

Οι συνάδελφοι/σσες, δηλαδή, μπορούν να κάνουν χρήση δηλώνοντας 

από 1-4 ώρες στάση εργασίας, ανάλογα με το πρόγραμμά τους 

καλύπτοντας μέρος του διδακτικού τους ωραρίου, στο πρωινό και στο 

ολοήμερο πρόγραμμα. 

Ακολουθεί η απόφαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απαιτούμε γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με βάση το καταστατικό της, 

και όχι «συνέδριο» – παρωδία με ΜΑΤ, εισαγγελείς  

και την εποπτεία του πρωθυπουργού! 

  

Για ακόμα μια φορά, η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ επιβεβαίωσε τον αντεργατικό της ρόλο. 

Ανακοίνωσε συνέδριο παρωδία για τις 25 Φλεβάρη! 

Απαιτούμε να γίνει γνήσιο συνέδριο, με βάση το καταστατικό της ΓΣΕΕ που αφορά τόσο 

τη νομιμοποίηση των συνέδρων όσο και τη χρονική διάρκεια του συνεδρίου, 

προκειμένου να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, οι αντιπρόσωποι, να γίνει συζήτηση για τα 

ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και να αποφασίσουν με δημοκρατικές 

διαδικασίες. 

Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη! Καμιά δουλειά δεν έχει να παρεμβαίνει και να 

καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος! 

Εδώ και τώρα γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, χωρίς νόθους αντιπροσώπους, εργοδότες, 

ΜΑΤ και κρατική βία! Κανένα συνδικάτο της χώρας να μη νομιμοποιήσει συνέδρια με 

ΜΑΤ και κρατική βία! Τα συνέδρια των Συνδικάτων είναι υπόθεση των εργατών κι όχι 

των εισαγγελέων και των αφεντικών. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει διευκολυντική Στάση Εργασίας την 

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020,  από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε 

συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Καβούρι, στο ξενοδοχείο «Απόλλων» όπου 

εξαγγέλθηκε ότι θα  πραγματοποιηθεί το συνέδριο – παρωδία της ΓΣΕΕ. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 


