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ΑΘΗΝΑ, 28/08/2013 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  
Σας κοινοποιούµε Ανακοίνωση – ∆ελτίο Τύπου της Α∆Ε∆Υ που καλεί 
σε µαζική συµµετοχή των εργαζοµένων του ∆ηµοσίου, στην στάση 
εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2013 από 11.00 έως τη λήξη του 
ωραρίου και σας καλούµε να δώσετε δυναµική παρουσία στη 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία 
Κλαυθµώνος στις 12 το µεσηµέρι απ’ όπου θα ξεκινήσει πορεία προς 
το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

  
Να είµαστε όλοι εκεί. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΓΩΝΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

 
                                           Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γραµµατέας           

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                                               Θανάσης Κόκκινος 

 
  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 

Κοινή σύσκεψη της Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. µε τους Προέδρους των Οργανώσεων - Μελών της 

Α.∆.Ε.∆.Υ. πραγµατοποιήθηκε σήµερα, ∆ευτέρα, 26 Αυγούστου 2013, στα γραφεία της. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκτιµήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην 

υλοποίηση του σχεδιασµού Κυβέρνησης και Τρόικας για δραµατική συρρίκνωση Υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου, µέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων, ιδίως στους χώρους της Υγείας, της 

Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συζητήθηκαν, επίσης, 

οι εξελίξεις που αφορούν στην πραγµατοποίηση της µνηµονιακής συµφωνίας για άµεσες και 

εν ψυχρώ απολύσεις 15.000 εργαζοµένων καθώς και 25.000 διαθεσιµότητων - απολύσεων 

εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο (σε δύο δόσεις: 12.500 µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου και 12.500 

µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου). Ήδη, πλέον, οι βασικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου εκχωρούνται 



σε ιδιώτες. Η Κυβέρνηση της απόλυτης υποταγής στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και στους 

δανειστές αποδέχθηκε και υλοποιεί στο ακέραιο αποφάσεις εις βάρος της χώρας και του 

ελληνικού λαού, αποποιούµενη υποχρεώσεων και ευθυνών απέναντι στους πολίτες, οι 

οποίοι υφίστανται µεγάλες φοροληστείες και αδικαιολόγητα χαράτσια. Με αυτή την πολιτική 

οι Κυβερνήσεις της τελευταίας 3ετίας µείωσαν τους µισθούς και τις συντάξεις κατά 50% και 

έχουν οδηγήσει, πλέον, στην ανεργία πάνω από 2.000.000 ανθρώπους, έκλεισαν 

επιχειρήσεις, φτωχοποίησαν και εξαθλίωσαν τη µεγάλη πλειονότητα του λαού µας, αφού 

άρπαξαν στην κυριολεξία µέσα από τα οµόλογα του ∆ηµοσίου σχεδόν το σύνολο των 

αποταµιεύσεων των πολιτών, των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων και όσες 

οικονοµικές δυνατότητες είχαν τα νοσοκοµεία και τα πανεπιστήµια.  

  

Στη σύσκεψη αυτή, όλοι οι Πρόεδροι κατήγγειλαν αυτή την άδικη και αδιέξοδη πολιτική και 

συγχρόνως πρότειναν το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, εντός του Σεπτεµβρίου να προχωρήσει σε 

απεργίες διαρκείας και συγχρόνως να προετοιµάσει µε τις καλύτερες προϋποθέσεις τη 

µεγάλη κινητοποίηση της 7ης Σεπτεµβρίου στη ∆ΕΘ. Ως πρώτη παρέµβαση στο πλαίσιο αυτό 

του προγράµµατος να είναι η Πέµπτη, 29 Αυγούστου 2013, που παίρνει το χαρακτήρα 

άµεσης απάντησης στις νέες εξελίξεις. 

  

Αµέσως µετά η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε: 

1. Να στηρίξει και να ενισχύσει όλες τις κινητοποιήσεις των Οµοσπονδιών και όλες τις 

δράσεις τους το επόµενο διάστηµα. Να υποστηρίξει τις κινητοποιήσεις της Πέµπτης, 29 

Αυγούστου 2013, που έχουν κηρυχθεί από τις Οργανώσεις της. 

2. Να διευρύνει και στους υπόλοιπους χώρους τις αγωνιστικές – απεργιακές κινητοποιήσεις 

στο ∆ηµόσιο κηρύσσοντας Πανελλαδική Στάση Εργασίας την ίδια µέρα (Πέµπτη 29 

Αυγούστου 2013) από τις 11:00 µέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους 

τους εργαζόµενους στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη, στη 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθµώνος στις 12 το 

µεσηµέρι απ’ όπου θα ξεκινήσει πορεία προς το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

  

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. στέλνει µήνυµα στην Κυβέρνηση και ιδιαίτερα στην πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ότι αν δεν 

σταµατήσουν την πολιτική της ανεργίας, της εξαθλίωσης του λαού µας, πολιτική που 

συσσωρεύει ερείπια στην ελληνική κοινωνία θα αντιµετωπίσουν τους σκληρούς 

πολύµορφους, παρατεταµένους αγώνες µας, που σε συντονισµό µε τα υπόλοιπα κοινωνικά 

στρώµατα θα οδηγήσουν στην ανατροπή αυτής της πολιτικής. 
 


