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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

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

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 82  

 
 

Προς:  
Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

     και  Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
 
 

Οργανωτικό Πλαίσιο  
για 

την ανάπτυξη αγωνιστικού – απεργιακού προγράμματος δράσης της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη διάρκεια του διμήνου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 

2014 
 
 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Όπως είναι γνωστό, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη 

συνεδρίασή του, την Δευτέρα, 3-02-2014, έλαβε ΑΠΟΦΑΣΗ για 
κλιμάκωση και εντατικοποίηση των αγωνιστικών και απεργιακών 
κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα ενάντια στην 
καταστροφική για το κοινωνικό σύνολο, ασκούμενη κυβερνητική 
πολιτική, μέσα από την όξυνση της επίθεσης στο Δημόσιο.  

 
 Ειδικότερα, το Γ.Σ., συνεκτιμώντας: 

 

1. Την καταστροφική πολιτική  της κυβέρνησης  ενάντια στην 
κοινωνία και τους εργαζόμενους και την ασφυκτική κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται τα ευρύτερα λαϊκά – κοινωνικά στρώματα εξαιτίας της 
μνημονιακής στρατηγικής και της πολιτικής της ύφεσης, της ανεργίας, 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

2. Τη διαρκώς εντεινόμενη πολιτική των διαθεσιμοτήτων-
απολύσεων. 

3. Την εισαγωγή ενός απαράδεκτου συστήματος αξιολόγησης, που 
αναπαράγει τις παθογένειες μεροληπτικής και αναξιοκρατικής κρίσης 
των εργαζομένων στο δημόσιο, εντείνοντας  τον κομματικό έλεγχο και 
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τις πελατειακές πρακτικές. Πρόκειται για μεθόδευση που αποσκοπεί στη 
δημιουργία  μόνιμου μηχανισμού διαθεσιμοτήτων – απολύσεων. 

4. Την αύξηση των μέτρων που εντάσσονται στο πλαίσιο των 
μνημονιακών πολιτικών συρρίκνωσης και κατάργησης Δημοσίων και 
Κοινωνικών Αγαθών και παροχών (π.χ. συνεχής περιορισμός 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προωθούμενες ιδιωτικοποιήσεις 
δικτύων Ενέργειας, Νερού κ.ά.), της αντικοινωνικής αντιμετώπισης των 
υπερχρεωμένων, λαϊκών νοικοκυριών (π.χ. πλειστηριασμοί, εξοντωτικές 
ποινές Εφορίας κ.ά.) τη συνέχεια των πολιτικών περικοπής μισθών και 
συντάξεων (εφάπαξ, επικουρικών συντάξεων, εφαρμογή μνημονιακού 
μισθολογίου κ.ά.) 

5. Την κατάσταση των Δημοσίων Υπηρεσιών και ιδιαίτερα των 
Υπηρεσιών του Κοινωνικού Κράτους (εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, 
της υποστελέχωσης, των αποφάσεων για το κλείσιμο σχολείων, 
Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων Οργανισμών και Υπηρεσιών 
και της συνακόλουθης αύξησης της ταλαιπωρίας των πολιτών). 

 

Αποφάσισε 

 

1. Την ανοικτή εξουσιοδότηση στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την 
οργάνωση, προκήρυξη και πραγματοποίηση κάθε αγωνιστικής και 
απεργιακής μορφής που θα κριθεί αναγκαία για την υπεράσπιση 
εργασιακών, δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, κατά τη 
διάρκεια του επόμενου διμήνου και έως την ανανέωση του πλαισίου από 
το νέο Γενικό Συμβούλιο. 

2. Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους του Δημοσίου Τομέα, καθώς και ενημερωτικών 
συγκεντρώσεων με σκοπό τη συμμετοχή και κινητοποίηση των ίδιων των 
εργαζόμενων  και στόχο την υλοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
των αποφάσεων του αγωνιστικού – απεργιακού προγράμματος που 
αποφάσισε.  

3. Τη συμμετοχή, υποστήριξη, διεύρυνση τομεακών/κλαδικών 
κινητοποιήσεων (π.χ. στους χώρους της Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο πρωτοβάθμιων 
σωματείων και κάθε εργασιακού χώρου) με κάθε μορφή και συντονισμό: 
Συλλαλητήρια, αγωνιστικές – απεργιακές μορφές, οργάνωση μορφών 
διαμαρτυρίας σε εργασιακούς χώρους κ.ά. 

4. Την πραγματοποίηση 24ωρης ή 48ωρής απεργιακής κινητοποίησης 
στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Μαρτίου (ενδεικτική 
ημερομηνία η 12/3) και η επιδίωξη συντονισμού με τον Ιδιωτικό Τομέα, 



Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Φορείς για ΑΜΕΣΟ ΦΡΑΓΜΟ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ των πολιτικών αυτών. 

5. Αμέσως μετά και έως 22 Μαρτίου (ημερομηνία εξέλιξης του 
μαζικού προγράμματος απολύσεων στο Δημόσιο) κλιμάκωση του 
αγωνιστικού – απεργιακού προγράμματος δράσης, με αξιοποίηση των 
αποφάσεων του Γ.Σ. και  εκτίμηση της έως τότε πορείας και της 
δυναμικής που θα έχει αναπτυχθεί. 

6. Την κινητοποίηση και αξιοποίηση τόσο των Γενικών Συμβούλων 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος 

 
Κατόπιν των παραπάνω και σε ό,τι αφορά τον κεντρικό 

σχεδιασμό σχετικά με τις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις 
το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζουμε τα εξής:  

 
 

1. Καλούμε τις Ομοσπονδίες – Μέλη μας να διοργανώσουν 
πρόγραμμα συγκεντρώσεων και επισκέψεων σε όλους τους χώρους 
εργασίας με τη συμμετοχή στα κλιμάκια και μελών της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ 
ή του Γενικού Συμβουλίου, ειδικά στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Στο πλαίσιο 
αυτό, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι από κάθε Ομοσπονδία-Μέλος της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εφόσον επιθυμούν τη συμμετοχή μέλους της Ε.Ε. και του Γ.Σ. 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα κλιμάκια, να ενημερώσουν εγκαίρως την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο 
e-mail: adedy1@adedy.gr  ή στο φαξ: 210 3246165 για το πρόγραμμα 
συγκεντρώσεων ή επισκέψεων στους χώρους εργασίας, που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και έως το 
πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2014, με σκοπό την προετοιμασία της 
απεργίας που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Μάρτιο, 
βάσει τη απόφασης του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 
2. Καλούμε τις Ομοσπονδίες - Μέλη μας και τα Σωματεία των 

εργαζομένων στο Δημόσιο να μεριμνήσουν (στην Περιφέρεια σε 
συνεργασία και με τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) για την 
πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε χώρο εργασίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο 
Δημόσιο στις επερχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και να σχεδιαστεί 
με τη συμμετοχή όλων, η παραπέρα πορεία των αγωνιστικών – 
απεργιακών κινητοποιήσεων, στην κατεύθυνση της κλιμάκωσής τους. 
 

3. Καλούμε τις Ομοσπονδίες - Μέλη να προχωρήσουν σε 
διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου (ακόμα και κοινών συνεντεύξεων 
Τύπου ανά χώρο, π.χ. οι Ομοσπονδίες του χώρου της Παιδείας, οι 
Ομοσπονδίες του χώρου της Υγείας, οι Ομοσπονδίες  του χώρου της 
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ο.κ.) με στόχο την καλύτερη ενημέρωση της 

mailto:adedy1@adedy.gr


κοινωνίας και την ανάδειξη των προβλημάτων διάλυσης των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, Δημοσίων Υποδομών και Κοινωνικών Υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, σε κάθε τομέα – Ανάπτυξη άλλων μορφών προβολής και 
ενημέρωσης των πολιτών.  

 
 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι: 
 
1. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με τις 

άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους Κοινωνικούς Φορείς, με 
σκοπό τη διεύρυνση των αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων 
που θα πραγματοποιηθούν όλο το επόμενο διάστημα. 

    2. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση 
προγράμματος περιοδειών και στην Περιφέρεια, εν όψει της 
απεργιακής κινητοποίησης. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να συμβάλουν στο πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους 
εργασίας, συνέντευξης Τύπου, Γενικών Συνελεύσεων Σωματείων, 
βάσει του παρακάτω προγράμματος περιοδειών.  

Οι περιοδείες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 18 
Φεβρουαρίου έως την επερχόμενη απεργιακή κινητοποίηση της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων των κλιμακίων στην 
Περιφέρεια θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης του Συντονιστή 
του Κλιμακίου με το Νομαρχιακό Τμήμα (ή τα Πρωτοβάθμια 
Σωματεία όπου δεν υφίσταται Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ) 
και τους Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που θα πλαισιώσουν 
το κάθε  κλιμάκιο.  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΩΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Νομαρχιακά Τμήματα 
Συντονιστής  

(μέλος Ε.Ε. ή μέλος προεδρείου Γ.Σ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) 

ΕΔΟΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΝΤ ΣΕΡΡΩΝ Σταύρος Κουτσιουμπέλης 

ΝΤ ΕΒΡΟΥ – ΝΤ ΡΟΔΟΠΗΣ Βασίλης Πολυμερόπουλος 



ΝΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΝΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΝΤ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Τάνια Καραγιάννη 

ΝΤ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ 
 
 

Ερμής Κασσές 
 
 

ΠΙΕΡΙΑ – ΠΕΛΛΑ  Σπύρος Παπασπύρος 

ΝΤ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΤ   ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
Γιώργος Πετρόπουλος 

 

ΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ  
Παύλος Αντωνόπουλος 

 

ΛΕΥΚΑΔΑ- ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ Δημήτρης Μέρκος 

ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΩΚΙΔΑ Μάριος Κρητικός 

 
 
ΝΤ ΧΑΝΙΩΝ – ΝΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
 

Αντώνης Κουρούκλης 
 
 

 
 

ΝΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-  και  ΛΑΣΙΘΙ 

 
 

Ζέτα Μελαμπιανάκη 

ΚΕΡΚΥΡΑ Γιάννης Πάιδας 

 
 



 
 
ΝΤ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 
 

Βασίλης Παληγιάννης 

 
ΝΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 
 

 

Θέμης Μπαλασόπουλος 
 

NT ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑ και ΝΤ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Δημήτρης Μπράτης 
 

ΝΤ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΝΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑ Αντώνης Αντωνάκος 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΗΜΑΘΙΑ  Γρηγόρης Καλομοίρης 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ Οδυσσέας Ντριβαλάς 

 
 

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

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος  
 
 
 
Σταύρος Κουτσιουμπέλης 

 




