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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. στη σηµερινή έκτακτη συνεδρίασή της 

αποφάσισε να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
απαντώντας στην κυβερνητική πολιτική του ακραίου αυταρχισµού που 
εκδηλώνεται κατά των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

 Η Ε.Ε. αποφάσισε να στηρίξει τις αγωνιστικές δράσεις της 
ΟΛΜΕ που έχουν ληφθεί, εκδηλώνοντας έτσι έµπρακτα τη 
συµπαράστασή της σε ένα κλάδο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων που 
προληπτικά επιστρατεύεται για να µην απεργήσει, ενώ ταυτόχρονα 
υφίσταται τις µνηµονιακές πολιτικές, µε τη µορφή απολύσεων ή 
µετακινήσεων και οι οποίες θα προκαλέσουν ακόµα µεγαλύτερα 
προβλήµατα σε µια ετοιµόρροπη δηµόσια εκπαίδευση. 

Η Ε.Ε. ζητεί άµεση συνάντηση µε τον πρωθυπουργό της χώρας 
προκειµένου να ανασταλούν άµεσα όλες οι αποφάσεις που προκαλούν 
εκρηκτική κατάσταση στο χώρο της παιδείας, µε θύµατα όχι µόνο τους 
καθηγητές αλλά και τους ίδιους τους µαθητές και τους γονείς τους. Η 
Κυβέρνηση δεν µπορεί να συνεχίζει να επικαλείται προσχηµατικά την 
αγωνία των µαθητών, όταν η ίδια έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
κατάσταση που δηµιουργείται στο χώρο της Παιδείας. 

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ., µε δεδοµένη την κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί, εξ' αιτίας της αδιέξοδης και αυταρχικής πολιτικής της 
κυβέρνησης αποφάσισε: 

1.Την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας, αύριο, Τρίτη, 
14 Μαΐου 2013, σε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα, µε αιχµή τα θέµατα της 
παιδείας. Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης θα 
πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10.00 π.µ. 

2.Την προκήρυξη Πανελλαδική Στάσης Εργασίας σε όλες τις 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, την 
Πέµπτη, 16 Μαΐου 2013 -σε συνεννόηση και µε τη ΓΣΕΕ που θα 
προχωρήσει σε αντίστοιχη αγωνιστική παρέµβαση στον ιδιωτικό 
τοµέα και τις ∆ΕΚΟ- για την πραγµατοποίηση συλλαλητηρίου στην 
Πλατεία Κλαυθµώνος, ώρα 12:30 µ.µ.  

3. Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα 
και πάντα σε συνεννόηση µε την ΟΛΜΕ για να εκτιµήσει τις όποιες 
εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα που θα προκύψουν προκειµένου να 
πάρει νέες αποφάσεις. 

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


