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Προς 

1.- Οµοσπονδίες – Μέλη Α.∆.Ε.∆.Υ. 
2.- Νοµαρχιακά Τµήµατα Α.∆.Ε.∆.Υ. 
3.- Γενικούς Συµβούλους Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση αποφάσεων Γενικού Συµβουλίου (4/6/2010)  

               για αγωνιστικές, απεργιακές κινητοποιήσεις 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. στη συνεδρίασή της  8 
Ιουνίου 2010 στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συµβουλίου και 
µετά από την απαραίτητη συνεννόηση και µε τη Γ.Σ.Ε.Ε., ενηµερώνει ότι  
η εξειδίκευση του άµεσου προγράµµατος δράσης διαµορφώνεται ως 
εξής: 

1. Συλλαλητήριο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2010 και ώρα 6.30 το 
απόγευµα στην Πλατεία Κλαυθµώνος και πορεία προς τη 
Βουλή. 

2. Συλλαλητήριο ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6/2010 και ώρα 6.30 το 
απόγευµα στην Πλατεία Κλαυθµώνος και πορεία προς τη 
Βουλή. 

3. Απεργιακή µορφή σε χρόνο που πρόκειται να καθοριστεί µε 
βάση τις εξελίξεις και σε συντονισµό µε τη Γ.Σ.Ε.Ε. το 
επόµενο διάστηµα. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Επειδή η οξύτητα της επίθεσης στο εισόδηµα και τις αποδοχές, τα 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τα εργασιακά είναι σε 
πλήρη εξέλιξη το επόµενο διάστηµα, είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί: 
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1. Η συνέχεια της πλήρους λειτουργίας των Οµοσπονδιών, 
των Νοµαρχιακών Τµηµάτων, των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων, 
όλο το διάστηµα του καλοκαιριού µε συγκεκριµένο 
πρόγραµµα και κατανοµή στα µέλη των Προεδρείων και των 
∆ιοικήσεων προκειµένου η οργάνωση κάθε µορφής δράσης 
να είναι στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο και ακόµα 
καλύτερο. 

2. Η διαµόρφωση προγράµµατος δράσης σε επίπεδο 
Οµοσπονδιών, Νοµαρχιακών Τµηµάτων και Συλλόγων 
που να πυκνώνουν τις παρεµβάσεις του 
δηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος όλο το επόµενο διάστηµα 
µε τρόπο που οι κεντρικές µορφές και δράσεις να 
πολλαπλασιάζονται και να διευρύνονται σε όλα τα επίπεδα 
και µε πολυµορφία για να ενισχύονται τα στοιχεία της 
διάρκειας στη δράση. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Οι Γενικές Συνελεύσεις, οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις, οι 
περιοδείες στους χώρους εργασίας καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις προς 
τους πολίτες και κάθε άλλη µορφή πρέπει να αναπτυχθεί την περίοδο 
αυτή (συναυλίες κ.α.) και να ενισχύει τα χαρακτηριστικά της 
αγωνιστικής συσπείρωσης και πορείας. 

Ειδικότερα για την υποστήριξη και οργάνωση των 
συλλαλητηρίων και των νέων απεργιακών κινητοποιήσεων του 
επόµενου διαστήµατος πρέπει άµεσα να υπάρξει προγραµµατισµός, 
ενηµέρωση και κινητοποίηση των εργαζοµένων σε κάθε εργασιακό 
χώρο, Νοµό ή τοµέα καθώς και πολιτικοσυνδικαλιστικές, 
οργανωτικές συσκέψεις συνδικαλιστικών στελεχών. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µε την προϋπόθεση της έγκαιρης ενηµέρωσης µπορεί 
να ανταποκριθεί στην υποστήριξη των Γενικών Συνελεύσεων, 
συγκεντρώσεων κλπ µε µέλη της Ε.Ε. και του Γ.Σ. 

 

Συνεχίζουµε, οργανώνουµε, κλιµακώνουµε 
 
 
 

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


