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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
12-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

 
 
 Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µε δεδοµένη τη νέα επίθεση στα συλλογικά, 
εργασιακά, κοινωνικά δικαιώµατα, το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής και το «µισθολόγιο» των νέων περικοπών, συνεχίζει τις 
αγωνιστικές µορφές δράσης για: 
 

1. Την προστασία των θέσεων εργασίας ενάντια στην πολιτική χιλιάδων 
απολύσεων σε ∆ηµόσιο (συµβασιούχοι) και Ιδιωτικό Τοµέα. 

 

2. Την προστασία των µισθών και συντάξεων, της αγοραστικής 
δύναµης ενάντια στην πολιτική των διαρκών κυµάτων µείωσης, 
αφαίµαξης και ακρίβειας. 

 

3. Την προστασία του ρόλου των δηµοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών 
που πλήττονται µε τις αναδιαρθρώσεις σε παιδεία και υγεία και 
έχουν ως µοναδικό κριτήριο την περικοπή των δαπανών καθώς και 
τη µεταφορά του κόστους στους πολίτες και τους νέους. 

 

4. Την προστασία των πλουτοπαραγωγικών πόρων, της δηµόσιας 
περιουσίας, της δηµόσιας ευθύνης και ελέγχου των δηµοσίων 
οικονοµικών ενάντια στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης των πάντων, 
ακόµη και της διαχείρισης των ηµερήσιων αποθεµατικών (σχέδιο 
Ο∆∆ΗΧ).  

 

Με σταθερή κατεύθυνση την ανατροπή του Μνηµονίου που 
εξυπηρετεί τους «δανειστές», αποδιαρθρώνει τον κοινωνικο-
οικονοµικό ιστό της χώρας,  βυθίζει στη φτώχεια και την ανέχεια όλο 
και περισσότερα τµήµατα της κοινωνίας και σε συντονισµό µε τις 
∆ηµοσιοϋπαλληλικές Οργανώσεις, στους βασικούς τοµείς, 
συνδιοργανώνει: 
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* Την Τετάρτη 13 Απριλίου, Συλλαλητήριο στις 6.30 το απόγευµα στα 
Προπύλαια - Πλατεία Κοραή. 
 
* Την Πέµπτη 14 Απριλίου, 24ωρη απεργία για όλους τους 
συµβασιούχους του ∆ηµοσίου, στάση εργασίας στους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις 7.30 π.µ. έως τις 11.30 π.µ. και 
συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο στις 8.30 το πρωί. 
 
* Την Παρασκευή 15 Απριλίου, διαµαρτυρία ΠΟΕ∆ΗΝ στις ∆ιοικήσεις 
των Υγειονοµικών Περιφερειών. Στάση εργασίας στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από τις 
11.00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. 
  
* Παράλληλα, πραγµατοποιείται 4ήµερη απεργία του Συλλόγου 
Εργαζοµένων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Τρίτη, 
12/4/2011 έως την Παρασκευή 15/4/2011 και 4ωρη στάση εργασίας 
(15/4/2011) της Οµοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Οικονοµικών 
από 11.00 π.µ. έως λήξη ωραρίου, ηµέρα για την οποία έχει 
προγραµµατιστεί συγκέντρωση και πορεία. 
  
Η Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί κάθε εργαζόµενο και συνταξιούχο, να συµµετέχει 

µε αποφασιστική στάση και να δηµιουργήσει δυναµική κλιµάκωσης, για 
την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει αποφασιστεί για το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Μαΐου. 

 
 

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


