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Αθήνα 7.7.2010 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

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

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:260 

Προς 

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

 

ΘΕΜΑ : Άµεσες ενέργειες, επιπρόσθετες υποχρεώσεις για την 
υποστήριξη και τη συνέχεια του αγωνιστικού 
προγράµµατος δράσης, παρεµβάσεων και πρωτοβουλιών 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού 
Συµβουλίου και µε δεδοµένη την ανάγκη συνέχειας, έντασης και κλιµάκωσης 
των αγωνιστικών, απεργιακών αγώνων µε ορίζοντα τη ∆ΕΘ και το επόµενο 
διάστηµα, µετά και τη σύσκεψη των Οµοσπονδιών, αποφάσισε: 

1. Την πραγµατοποίηση την Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 (ηµέρα που 
ολοκληρώνεται το ασφαλιστικό για το ∆ηµόσιο) πανελλαδική στάση 
εργασίας από τις 11.00 πµ έως το τέλος του ωραρίου µε κεντρική 
διαµαρτυρία στις 12.00 στη Βουλή  και συντονισµένες µορφές από 
τις Οµοσπονδίες σε συγκεκριµένους χώρους (νοσοκοµεία, 
ασφαλιστικά ταµεία, αυτοδιοίκηση κλπ) από την έναρξη της 
εργασίας. Σχετική ενηµέρωση και σχεδιασµός υπάρχει από τις 
Οµοσπονδίες προς τους Συλλόγους – Μέλη τους για τις µορφές. 

2. Τα Νοµαρχιακά Τµήµατα πρέπει να διαµορφώσουν σε κάθε Νοµό 
δυναµικές µορφές παρέµβασης πριν και κατά τη διάρκεια της στάσης 
εργασίας. 

3. Έως 15 Αυγούστου οι Οµοσπονδίες – Μέλη της Α.∆.Ε.∆.Υ. και τα 
Νοµαρχιακά Τµήµατα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασµό 
και την οργάνωση της συµµετοχής τους στη ∆ΕΘ (που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη διαθέσιµη έως τώρα πληροφόρηση – 
άρα µε επιφύλαξη για την ακρίβεια – για το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου) 
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προκειµένου να υποστηριχτεί, όπου κρίνεται αναγκαίο, από την 
Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

4. Στην ιστοσελίδα της Α.∆.Ε.∆.Υ.  υπάρχει υλικό τεκµηρίωσης για όλα 
τα θέµατα που µπορεί να αξιοποιηθεί.  Στο επόµενο διάστηµα θα 
ενηµερωθείτε πιο αναλυτικά για τις ασφαλιστικές ανατροπές καθώς 
και για τις προσφυγές αντισυνταγµατικότητας, όταν ολοκληρωθούν 
τα σχετικά κείµενα. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. επισηµαίνει ότι πρέπει να 
αποφευχθεί κάθε µορφή νοµικών ενεργειών µε «πελατεία σε 
ειδήµονες», δεδοµένου ότι σε συνεργασία µε το ∆ικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών οι ενέργειες θα γίνουν κεντρικά. Σε κάθε 
περίπτωση οι Οµοσπονδίες και τα Νοµαρχιακά Τµήµατα πρέπει να 
αποφύγουν εµπλοκές, συστάσεις κλπ για ατοµικές επιλογές και να 
προασπίσουν την αγωνιστική αντιµετώπιση, διεκδίκηση, όπου 
εντάσσονται και οι κεντρικές άλλες (νοµικές κλπ) ενέργειες της 
Α.∆.Ε.∆.Υ. 

5. Παράλληλα προσπαθούµε να διευρύνουµε το συντονισµό των 
παρεµβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στο πλαίσιο αυτό υπάρχει 
συνάντηση την Τρίτη 13/7/2010 Α.∆.Ε.∆.Υ., Ιταλικών και Ισπανικών 
Συνδικάτων και κοινή συνέντευξη τύπου στη Ρώµη), µε στόχο να 
αναπτύξουµε αγωνιστικό συντονισµό και δράσεις πριν και µετά 
την 29η Σεπτεµβρίου 2010, ηµεροµηνία που έχει οριστεί ως 
πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, όπως είχε προτείνει και  προωθήσει 
από το Μάρτιο η Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Είµαστε σε µια συγκυρία που επιβάλλει αγώνα διαρκείας και η 
πορεία είναι εκ των πραγµάτων αδιάκοπη. Τα συνδικάτα, οι µισθωτοί και 
οι συνταξιούχοι, µε τους αγώνες όλης της προηγούµενης περιόδου (από τη 
αρχή του 2010), έχουν αναπτύξει µια νέα δυναµική που η συνέχειά της 
δηµιουργεί την αισιοδοξία και την ελπίδα για την ανατροπή των 
πολιτικών που κατεδαφίζουν εργασιακές, ασφαλιστικές, µισθολογικές 
κατακτήσεις και  δικαιώµατα. 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ 
 

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


