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Αθήνα 13.5.2010 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:199 

Προς 

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

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Στο πλαίσιο του κοινού και συντονισµένου αγωνιστικού, απεργιακού 
προγράµµατος δράσης για τα οικονοµικά – εισοδηµατικά µέτρα και µε αιχµή το 
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό που υπονοµεύει, ανατρέπει, απαξιώνει µείζονα και 
κρίσιµα στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης (χρηµατοδότηση, αύξηση ορίων 
ηλικίας, µείωση συντάξεων, νέα διαίρεση εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο µε την 
ένταξη των νεοπροσλαµβανόµενων στο Ι.Κ.Α., αύξηση ορίων ηλικίας γυναικών 
κ.α.), έχουν οριστεί: 

1. Κοινή συνέντευξη τύπου Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.∆.Ε.∆.Υ. την Τρίτη 18/5/2010 
όπου αναλυτικά θα αναδειχθούν η αφαίρεση των δικαιωµάτων,  οι 
επιπτώσεις  καθώς και οι διεκδικήσεις (κατάργηση αντιασφαλιστικών 
παρεµβάσεων από το ’90 έως σήµερα, ύψος συντάξεων, τριµερής 
χρηµατοδότηση κ.α.). Το κείµενο θα αποτελέσει και την πρώτη 
αναλυτική βάση της επιχειρηµατολογίας, ενηµέρωσης, παρεµβάσεων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην κρίσιµη διαδροµή προώθησης 
της αντιµετώπισης του κυβερνητικού σχεδίου. 

2. Την ΠΕΜΠΤΗ 20/5/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ µε κεντρική 
απεργιακή συγκέντρωση 11.00 π.µ. στο Πεδίον του Άρεως και πορεία 
στη Βουλή. Η οργάνωση και η συγκρότηση της συµµετοχής κάθε 
Οµοσπονδίας είναι απαραίτητη για τη δυναµική και το µήνυµα της 
απεργιακής συγκέντρωσης στην Αθήνα αλλά και των Συλλόγων – 
Νοµαρχιακών Τµηµάτων στις άλλες πόλεις. 

3. Υπάρχει προσανατολισµός για πραγµατοποίηση το Σάββατο 
29/5/2010 τριών συλλαλητηρίων : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 
Κρήτης. Κάθε Οµοσπονδία και Νοµαρχιακό Τµήµα από τους άλλους 
Νοµούς πρέπει να προετοιµάσει την οργάνωση, τη µετακίνηση προς τα 
τρία συλλαλητήρια που έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα. Για το λόγο 
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αυτό και µε γενική κατανοµή (Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία – 
συµµετέχουν στη Θεσσαλονίκη, Στερεά, Πελοπόννησος, Αττική, 
συµµετοχή στην Αθήνα, Κρήτη συµµετοχή στο Ηράκλειο) τα 
Νοµαρχιακά Τµήµατα έως την Τρίτη 18/5/2010 να ενηµερώσουν για 
τον προγραµµατισµό τους, να συνεργαστούν και µε τα Εργατικά 
Κέντρα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί από την Α.∆.Ε.∆.Υ. και η 
δαπάνη µετακίνησης (µέσα µεταφοράς, πούλµαν) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ έως 
το µεσηµέρι της Τρίτης 18/5/2010 – ώρα 13.00 να ενηµερωθεί µε 
FAX  η Α.∆.Ε.∆.Υ.  

Επειδή ο παραπάνω σχεδιασµός για το συλλαλητήριο στηρίζεται στην εκδοχή 
(που προκύπτει έως τώρα από την πληροφόρηση που διαθέτουµε) ότι το σχέδιο 
του ασφαλιστικού θα εισαχθεί προς ψήφιση µετά την 1η Ιουνίου, πιθανόν να 
υπάρξει µεταβολή του προγραµµατισµού, εάν τα δεδοµένα αλλάξουν. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η άµεση, δυναµική, ενιαία απάντηση για να µην περάσει το νέο 
αντιασφαλιστικό πακέτο είναι αγώνας και ταχύτητας στην πρωτοβουλία, 
οργάνωση, συντονισµό της δουλειάς µας σε όλα τα επίπεδα (Σύλλογοι, 
Οµοσπονδίες, Νοµαρχιακά Τµήµατα) και προς την κοινωνία για τη µαζική, 
καθολική συµµετοχή και υποστήριξη. Να δώσουµε τις καλύτερες δυνάµεις και να 
αξιοποιήσουµε όλους τους τρόπους και µέσα που διαθέτουµε. 

Ειδική κατεύθυνση ενεργειών: 

A. Οι Οµοσπονδίες και τα Νοµαρχιακά Τµήµατα πρέπει άµεσα στην 
πορεία προς τη γενική απεργία 20/5/2010 και το τελευταίο δεκαήµερο 
να οργανώσουν συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις. Οι γενικές 
συνελεύσεις µπορούν να καλυφθούν και µε στάσεις εργασίας και να 
προσλάβουν χαρακτηριστικά και αγωνιστικής παρέµβασης σε 
πρωτοβάθµιο, τοµεακό ή κλαδικό επίπεδο. 

B. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µε κλιµάκιά της µπορεί σε περιφερειακό,  τοπικό και 
εργασιακό επίπεδο να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και δράσεις εάν 
έγκαιρα, άµεσα, υπάρξει ο σχετικός προγραµµατισµός από τα 
Νοµαρχιακά Τµήµατα, Συλλόγους ή Οµοσπονδίες. 

 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 
 

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


