
 

Αθήνα 31.08.2015 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr 
            adedy1@adedy.gr 

Αριθμ. Πρωτ.:232 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015 

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίασή του στις 27/8/2015 

εκτίμησε ότι: 

 

Α)  Η ψήφιση του 3ου Μνημονίου από το Κοινοβούλιο καθώς και οι εφαρμοστικοί 

νόμοι που θα ακολουθήσουν, αποτελούν συνέχεια των βάρβαρων νεοφιλελεύθερων 

μνημονιακών πολιτικών. Το νέο Μνημόνιο υπονομεύει τη λαϊκή κυριαρχία, προσδένει 

τη χώρα μας με νέα δεσμά εξάρτησης από τους δανειστές και συνεχίζει το 

νεοαποικιακό έλεγχο της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ. και το 

διεθνές κεφάλαιο. 

Το νέο Μνημόνιο (αποτέλεσμα της αφενός εκβιαστικής πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου και αφετέρου της αδιέξοδης τακτικής και πολιτικής της 

ελληνικής Κυβέρνησης), οδηγεί σε ύφεση την οικονομία μας, ολοκληρώνει την 

ισοπέδωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και διευρύνει τη φτώχεια 

μέσα στην ελληνική κοινωνία. Επιβάλλει την εκποίηση της Δημόσιας Περιουσίας προς 

όφελος των τραπεζών και ανοίγει το δρόμο για την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας. 

Ολοκληρώνει με τον πλέον βάρβαρο τρόπο τη λογική του 1ου και 2ου Μνημονίου, 

δηλαδή, ότι μόνη λύση για τις κοινωνίες είναι ο δρόμος της λιτότητας και της 

απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.  

Ένας λαός φτωχός χωρίς δημοκρατικά δικαιώματα σε μία χώρα αποικία χρέους. 

Είναι παραπάνω από επείγον να προγραμματισθούν παρεμβάσεις στην πραγματική 

οικονομία, να σχεδιασθεί και να γίνει πράξη η παραγωγική, αλλά και κοινωνική 

ανασυγκρότηση της χώρας. Παρεμβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε 

απεμπλοκή από το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της λιτότητας και τελικά σε έξοδο από την 

κρίση με όρους προοδευτικούς και βιώσιμους κοινωνικά και οικονομικά. 

Στην προσπάθεια αυτή, το συνδικαλιστικό κίνημα είναι σημαντικό να αποκτήσει 

ξανά ρόλο και λόγο και στη μάχη που ακολουθεί, να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και των φτωχών 

ενάντια στα συμφέροντα των τοκογλύφων, των ολιγαρχών και του κεφαλαίου. Να 

πείσει τους εργαζόμενους ότι ο μόνος δρόμος είναι ο ίδιος ο αγώνας για την ανατροπή 

των μνημονιακών πολιτικών.    

 

Β) Ιδιαίτερα για το χώρο του Δημοσίου στο νέο Μνημόνιο που ψηφίστηκε 

χρησιμοποιώντας όρους όπως «αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής»(!!) 

επιχειρείται νέα καρατόμηση των μισθών των εργαζομένων μέσω νέου μισθολογίου το 
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οποίο θα συνδέεται με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Αν μάλιστα όλα 

αυτά συνδυαστούν με τη νέα «αξιολόγηση», άμεσα συνδεδεμένη με το ύψος των 

αποδοχών, είναι πλέον φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα κατακρήμνιση των 

αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο. 

Παράλληλα, η βίαιη ανατροπή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, ανατροπή, 

που καθ’ ομολογία κυβερνητικών παραγόντων, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο 

προγραμματισμό των εργαζομένων.  

 

Γ) Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όλο αυτό το διάστημα, από τις 25 Ιανουαρίου έως και σήμερα, πήρε 

πρωτοβουλίες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα συνεχίσει να 

αγωνίζεται για τη διεύρυνση του μετώπου αντίστασης με ευρύτερα κοινωνικά 

στρώματα για να ανατρέψει ο λαός τις μνημονιακές πολιτικές. Οφείλουμε να 

ενισχύσουμε στους εργαζόμενους την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, 

με το δυνάμωμα ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου αντίστασης και ανατροπής. 

 

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

 

1) Την αναλυτική καταγραφή και ενημέρωση, για τις επιπτώσεις του νέου Μνημονίου 

στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα από τη συρρίκνωση του Κοινωνικού Κράτους και 

τα συνακόλουθα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών σε κρίσιμους 

τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλιση και η Αυτοδιοίκηση. 

Για τα παραπάνω θα προγραμματισθούν περιοδείες μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και με συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Θα 

πραγματοποιηθούν συσκέψεις των Νομαρχιακών Τμημάτων και των Ομοσπονδιών. 

Καλούνται τα σωματεία να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις, να γίνει 

ενημέρωση σε όλους τους χώρους δουλειάς. 

 

2) Την επικαιροποίηση – ιεράρχηση  των αιτημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μετά την ψήφιση 

του 3ου Μνημονίου, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Την  

αξιοποίηση της προεκλογικής περιόδου για συνάντηση  με όλα τα κόμματα  πλην της 

Χρυσής Αυγής, προς ενημέρωση τους και διευκρίνιση της θέσης τους επί των 

αιτημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

3) Την παρέμβαση και αγωνιστική διεκδίκηση της χρηματοδότησης των Ασφαλιστικών 

Ταμείων και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά την καταβολή του Εφάπαξ από το Τ.Π.Δ.Υ.  

 

4) Την κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης, μετά το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης 

και τις προγραμματικές δηλώσεις με επιδίωξη να λάβει ευρύτερα πανεργατικά – 

παλλαϊκά χαρακτηριστικά. Η μορφή και η ημερομηνία θα προσδιορισθεί με απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Τέλος, αναλόγως των εξελίξεων, θα συγκληθεί εκτάκτως το Γενικό Συμβούλιο για 

καθορισμό του προγράμματος δράσης. 
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Παράλληλα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενόψει της ΔΕΘ, προγραμμάτισε: 

 

Α) Τη διοργάνωση Συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 

2015, στις 6:00μμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου, για την προβολή των αιτημάτων του 

συνδικαλιστικού κινήματος και με κεντρικούς στόχους:  

- την κατάργηση παλαιών και νέων μνημονίων 

- τη διαγραφή του χρέους. 

 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την ΕΔΟΘ, τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες είναι 

απαραίτητο, ιδιαίτερα σήμερα, να προβάλουν με δυναμικό και ξεχωριστό τρόπο τα 

αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.  

 

Β) Την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015, θα γίνει σε συντονισμό με την ΕΔΟΘ, σύσκεψη – 

ενημέρωση των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και Δ.Σ. σωματείων Βορείου 

Ελλάδος και την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015, συγκεντρώσεις σε χώρους 

εργασίας. 

 

Γ) Την οικονομική κάλυψη των Ν.Τ. για τη μίσθωση πούλμαν προκειμένου να 

μετακινηθούν οι εργαζόμενοι στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. 

 

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποδοχή 

και κάλυψη των αναγκών των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που 

συγκεντρώνονται στη χώρα μας. Απαιτούνται δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης τόσο 

για τη στήριξη των προσφύγων όσο και για τη στήριξη των υπηρεσιών και δομών που 

λειτουργούν στις περιοχές εισόδου. Για το σκοπό αυτό καλούνται τα Σωματεία, οι 

Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά Τμήματα, ιδιαίτερα εκείνα των περιοχών εισόδου, για 

τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διανομή τους στους πρόσφυγες.      

  

 

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

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

              ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 


