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Προς:  

1. Ομοσπονδίες - Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

2. Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

3. Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

 

Οργανωτικό Πλαίσιο  

για την ανάπτυξη του αγωνιστικού – απεργιακού προγράμματος,  

ενόψει της Απεργίας της 14ης του Νοέμβρη του 2018 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που συνεδρίασε στις 15 του 

Οκτώβρη στα Γιάννενα, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ετήσιας, 

Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στην οποία συμμετείχαν, 

περίπου, 250 σύνεδροι, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ την 

Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη, αντιδρώντας στις ασκούμενες πολιτικές της 

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 

2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 

που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και 

θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.  

2. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το 

ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών 

νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. 
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3. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του 

εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του 

ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%. 

4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά 

κενά (Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, 

Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής, 

ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή 

εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων. 

5. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει 

σήμερα. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – ανθυγιεινών στο 

Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το 

χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους 

εργασιακούς χώρους. 

6. Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο 24Α Ν. 4396/2016) 

για την αξιολόγηση. Συνέχιση της απεργίας – αποχής. 

7. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών 

υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Όχι 

στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο. Αύξηση των 

κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική 

προστασία και περιβάλλον.  

8. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους 

εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. 

9. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για 

απεργία. Θα καταργήσουμε στην πράξη την τροπολογία του 

Υπουργείου Εργασίας. 

10. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων. 

 

 



Ύστερα από τα παραπάνω:  

1. Καλούμε τις Ομοσπονδίες – Μέλη μας, ενόψει της απεργίας της 

14ης του Νοέμβρη, να διοργανώσουν πρόγραμμα συγκεντρώσεων και 

επισκέψεων σε όλους τους χώρους εργασίας με τη συμμετοχή στα κλιμάκια 

και μελών της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή του Γενικού Συμβουλίου, ειδικά στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής. 

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 στην  

απεργιακή κινητοποίηση. 

3. Καλούμε τις Ομοσπονδίες - Μέλη να προχωρήσουν σε διοργάνωση 

Συνεντεύξεων Τύπου με στόχο την καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας και 

την ανάδειξη των προβλημάτων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων 

Υποδομών και Κοινωνικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε κάθε τομέα. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι: 

    1. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση 

ενημερωτικών συσκέψεων και στην Περιφέρεια, ενόψει της απεργιακής 

κινητοποίησης. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να 

συμβάλουν στο πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους εργασίας, 

συνεντεύξεων Τύπου και Γενικών Συνελεύσεων Σωματείων.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων των κλιμακίων στην 

Περιφέρεια θα προσδιοριστούν, κατόπιν συνεννόησης του Κλιμακίου με 

το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην περιοχή.  

2. Η Ε. Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ετοιμάζει ειδικό έντυπο και αφίσα, για την 

απεργία της 14ης του Νοέμβρη, τα οποία θα σας αποσταλούν έγκαιρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Οργανωτικού 

Δημήτρης Μπράτης 


