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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συζήτησε, στη συνεδρίαση της 4ης 

Νοεμβρίου 2016, για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

επίθεσης ενάντια στα εργασιακά – κοινωνικά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές 

ελευθερίες των εργαζομένων. 

Εκτίμησε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του μνημονίου και με το 

πρόσχημα τήρησης της συμφωνίας ξεπουλά ήδη σε τιμή ευκαιρίας τη δημόσια 

περιουσία στερώντας κάθε δυνατότητα ανάκαμψης της Οικονομίας. Μετά το λιμάνι του 

Πειραιά - τα αεροδρόμια - του ΑΔΜΗΕ - της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σειρά παίρνουν η ΔΕΗ, η 

ΕΥΔΑΠ. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες μνημονιακές, 

κυβερνά τη χώρα κατ’ εντολή δανειστών - Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ, αποδεχόμενη 

το ρόλο κυβερνήτη ενός προτεκτοράτου.  

Η κατάρρευση των Νοσοκομείων λόγω της υποστελέχωσης και της 

υποχρηματοδότησης τους, η υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης με στόχο την 

εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού, συνολικά η μείωση του προσωπικού του 

Δημοσίου και η εξ αυτού υπολειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου οδηγούν στην 

εξαθλίωση τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού 

Τομέα. 

Οι πληροφορίες για περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η εξ 

αυτής περαιτέρω μείωση των συντάξεων δικαιώνει τις εκτιμήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ότι η 

πρόβλεψη του νόμου για επανυπολογισμό τους νομοθετήθηκε για τη μείωση τους. 

Παράλληλα, κατά απαίτηση των δανειστών, η Κυβέρνηση αίρει την προστασία της 

πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και συζητά την απελευθέρωση των 

ομαδικών απολύσεων. 

Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την 

πραγματοποίηση Απεργίας την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016.  

 

mailto:adedy@adedy.gr
mailto:adedy1@adedy.gr


Καλεί τα Σωματεία του Ιδιωτικού Τομέα, τις οργανώσεις των επιστημόνων, 

επαγγελματιών και συνταξιούχων και τους προτείνει η 24η Νοεμβρίου να είναι ημέρα  

Παλλαϊκής κινητοποίησης 

για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών. 

Στην πορεία προς την Απεργιακή κινητοποίηση στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε 

όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες των Ομοσπονδιών, Σωματείων και άλλων φορέων: 

1. Συγκέντρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Τετάρτη, 9 

Νοεμβρίου 2016, με κεντρικό αίτημα το «κούρεμα» των στεγαστικών δανείων. 

2. Κινητοποίηση την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016, στην επέτειο της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου. 

3. Συγκεντρώσεις στα Ειρηνοδικεία για την αποτροπή των πλειστηριασμών. 

Τέλος, αποφασίστηκε στην επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, να συζητηθεί το πλαίσιο κινητοποιήσεων και 

δράσης των εργαζόμενων του Δημοσίου στο διάστημα έως τη συγκρότηση νέας 

Διοίκησης που θα εκλεγεί από το 36ο Συνέδριο. 

 

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος                        Ο Γραμματέας 

 

 

            Μάριος Κρητικός                                     Βασίλης Παληγιάννης 


