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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για τον αγώνα των φοιτητών και εκπαιδευτικών 

  
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα στα γραφεία της Α.∆.Ε.∆.Υ.  σύσκεψη  

της Α.∆.Ε.∆.Υ. και των Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών (ΠΟΣ∆ΕΠ, 
ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, Οµοσπονδία Εργαζοµένων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.) µε αντικείµενο 
τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας, το συντονισµό και την ανάπτυξη 
συλλογικών, ευρύτερων πρωτοβουλιών, για τη χρηµατοδότηση και 
αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας. 

Σήµερα επίσης, το Προεδρείο της Α.∆.Ε.∆.Υ. είχε συνάντηση µε 
επιτροπή φοιτητών. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µε αιχµή τον προωθούµενο από την Κυβέρνηση νόµο 
πλαίσιο, το νόµο για την τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση, τη 
συνταγµατική αναθεώρηση και την προωθούµενη ιδιωτικοποίηση στην 
παιδεία, την πολιτική προσαρµογής στα δεδοµένα της αγοράς και του 
νεοφιλελευθερισµού, προχωρά στην παραπέρα οργάνωση και το 
συντονισµό της συµµετοχής του δηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος στους 
αγώνες των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, µε στόχο τη διεύρυνσή τους. 

Προς την κατεύθυνση αυτή: 
1. Οι Εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες καθώς και το σύνολο των 

Οµοσπονδιών – Μελών της Α.∆.Ε.∆.Υ., των Νοµαρχιακών 
Τµηµάτων, συνεχίζουν και ενδυναµώνουν την πολύµορφη 
παρέµβαση και αγωνιστική τους στάση για τα θέµατα της 
εκπαίδευσης και της παιδείας, που εδώ και ένα (1) περίπου 
χρόνο επιχειρούν να αναδείξουν ως πεδίο ευρύτερης 
κοινωνικής διεκδίκησης και δυναµικής. 

2. Στη σύσκεψη, µετά και την εισήγηση των εκπροσώπων των 
Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών αποφασίστηκε η κήρυξη 
24ωρης απεργίας  στις 22 Ιουνίου από την Α.∆.Ε.∆.Υ.                         
Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής οι Οµοσπονδίες και τα 
Νοµαρχιακά Τµήµατα πρέπει να διασφαλίσουν µε τον 



καλύτερο τρόπο τη µαζική συµµετοχή των εργαζοµένων  στο 
∆ηµόσιο στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Αθήνας, την 
Πέµπτη 22 Ιουνίου και ώρα 12 το µεσηµέρι στα 
Προπύλαια.  

3. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. πέρα από την άµεση δηµόσια παρέµβαση 
(συνέντευξη τύπου την ηµέρα των επεισοδίων) καταδίκης των 
βίαιων και κατασταλτικών µεθόδων σε βάρος του αγώνα των 
φοιτητών, στις 21 Ιουνίου θα υποστηρίξει και µε νοµική 
εκπροσώπηση, παράσταση, τους φοιτητές που διώκονται. 

4. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. την ερχόµενη ∆ευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 12 
το µεσηµέρι στα γραφεία της θα έχει σύσκεψη 
Οµοσπονδιών για την οργάνωση του πανελλαδικού 
συλλαλητηρίου. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µε απόλυτο σεβασµό στην αυτοτέλεια και αυτονοµία 
του φοιτητικού κινήµατος, των Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών, των 
Οµοσπονδιών – Μελών της  και των αποφάσεών τους, διαµορφώνει τη 
συµµετοχή του δηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος µε ανοιχτή, κινηµατική 
δράση και λογική στη συλλογική διεκδίκηση, προάσπιση, τον αγώνα  
ανάπτυξης της δωρεάν δηµόσιας παιδείας ως θεµελιακό κοινωνικό 
δικαίωµα και υποχρέωση του Κράτους. 

  
 
 
 
 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ 
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