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Δελτίο Τύπου 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εξειδικεύοντας την απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου της 3
ης

 Δεκεμβρίου 2012 για κήρυξη νέας Απεργίας στο 

Δημόσιο το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αποφάσισε, στη 

σημερινή της έκτακτη συνεδρίαση, την πραγματοποίηση 24ωρης 

Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας, την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 

2012.  

Η πολιτική του μνημονίου, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της 

ανεργίας και της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της 

«ακύρωσης» Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την Τρόικα και 

το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την τρικομματική Κυβέρνηση, 

απαιτεί από όλους μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να τους 

σταματήσουμε.  

 

Η συνέχεια του αγώνα είναι επιβεβλημένη. 

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι 

στο Δημόσιο, εξαιτίας των χιλιάδων απολύσεων και της υποστελέχωσης, 

της υποχρηματοδότησης και της «εγκατάλειψης» των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, όσο και το σύνολο της ελληνικής Κοινωνίας, λόγω της 

επίθεσης που δέχονται τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά στο πλαίσιο 

του Μνημονίου, απαιτεί να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις 

αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις.  

Στην πορεία προς τη νέα Πανελλαδική Απεργία της 19
ης

 

Δεκεμβρίου 2012, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:  

 

1.  Θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες-Μέλη της 

στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίζουν.  

 

2. Ήδη, πραγματοποιεί  πρόγραμμα δράσης κατά περιφέρεια σε όλη 

τη χώρα.  
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Η αρχή έγινε με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 

όπου κλιμάκιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισκέφτηκε την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 

2012, Δημόσιες Υπηρεσίες στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης και Έβρου. Την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε 

κεντρική Συγκέντρωση στην Κομοτηνή, με τη συμμετοχή εργαζομένων 

από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας. 

 

Ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου την Πέμπτη, 

13 Δεκεμβρίου, οργανώνονται από τα Νομαρχιακά Τμήματα Αχαΐας, 

Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα ενημέρωσης με 

κλιμάκια που θα πλαισιωθούν από μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των 

Νομαρχιακών Τμημάτων και των Γενικών Συμβούλων της περιφέρειας, 

ενώ την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 το μεσημέρι 

θα πραγματοποιηθεί Απεργιακή Συγκέντρωση στην Πάτρα. 

 

3. Καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη της να προχωρήσουν σε 

νέες Γενικές Συνελεύσεις, για την καλύτερη ενημέρωση των 

συναδέλφων- εργαζομένων στο Δημόσιο. 

 

Τέλος, θα πραγματοποιήσει Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, 17 

Δεκεμβρίου 2012, για την ανάδειξη όλων των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η ελληνική Κοινωνία, εξαιτίας 

της πολιτικής του Μνημονίου και της σκληρής λιτότητας. 

 

 
 

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


