
  

 

  

  

 

 

 

 

 

         Θέμα: Συγκέντρωση – συλλαλητήριο στη Δ.Ε.Θ. 

          Η ομοσπονδία μας ως πλήρες μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ θα συμμετάσχει στη 

προγραμματισμένη συγκέντρωση – συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί  το 

Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 μ.μ. στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Ως σημείο συνάντησης έχει οριστεί η πλατεία Αριστοτέλους (μπροστά από το 

άγαλμα του Βενιζέλου). 

        Τα πρωτοβάθμια σωματεία να έλθουν σε επαφή με τα κατά τόπους 

Νομαρχιακά τμήματα της Α.Δ.ΕΔ.Υ για τη μετακίνηση των συναδέλφων που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. 

 

 

                                                   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                     ΓΙΑ ΤΟ 

                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                      -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 

 

 

               Ιωάννης Αναγνώστου                                                          Δημήτριος Δημητρόπουλος 

     6973823987                                                                                6977507095 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) 

Γραφεία : 

Σολωμού 2 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104958388  

2104958588 (fax) 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 

Ταχυδρομική θυρίδα 91520 

Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.poyef.gr & 

ds@poyef.gr  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

  

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 18:00 μ.μ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

  

  

Όλοι μαζί …μπορούμε 

να σπάσουμε τα δεσμά των μνημονίων 

και να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές 

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους 
στo μεγάλο συλλαλητήριο το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Σεπτέμβρη στις 18.00 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Τα τεράστια και σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν τα ασφυκτικά-εξοντωτικά δεσμά των 
Μνημονίων όπως η ΑΝΕΡΓΙΑ, η ΛΙΤΟΤΗΤΑ, η ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ, η κατάργηση των ΣΣΕ και των 
ελεύθερων διαπραγματεύσεων, είναι υπαρξιακά και σοβαρότατα προβλήματα των εργαζομένων, 
που η ακύρωσή τους ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και η ΣΥΝΕΝΩΣΗ όλων των δυνάμεων της 
εργασίας. Ο Αγώνας αυτός είναι σκληρός και δύσκολος γιατί Κυβέρνηση, Τρόικα και εργοδότες 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν συμπτύξει ένα σκληρό,  αντεργατικό και αντικοινωνικό 
μέτωπο κατεδάφισης και ακύρωσης των κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για 
την ΑΝΑΤΡΟΠΗ αυτών των πολιτικών επιβάλλεται η από ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ και ΑΓΩΝΑΣ όλων 
μαζί των εργαζόμενων. 

Εργαζόμενοι και κοινωνία βιώνουν τα τραγικά αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων συνταγών 
των Τροϊκανών και των ελληνικών Κυβερνήσεων, των περικοπών και των φοροεπιδρομών. 
Η παταγώδης αποτυχία του προγράμματος στήριξης,  παρά τις δραματικές επιπτώσεις του στους 
εργαζόμενους και την κοινωνία,  είναι σήμερα πλέον ορατή και ξεκάθαρη, γιατί αποδεδειγμένα 
επέφερε την παραγωγική και οικονομική καθίζηση της χώρας, χωρίς βέβαια να λύσει τα 
προβλήματα του χρέους και των ελλειμμάτων. 

Σήμερα και πριν είναι πολύ αργά απαιτούμε και διεκδικούμε (για μια ακόμη φορά) να τεθεί 

ΤΕΛΟΣ και να μπει ΦΡΑΓΜΟΣ σε αυτή τη συνταγή και πολιτική που οδηγεί την ελληνική 
οικονομία και κοινωνία στην πραγματική χρεοκοπία και την καταστροφή. 

Όλοι, μα όλοι οι δείκτες και τα αποτελέσματα των μνημονιακών εντολών και πολιτικών (όπως 
έγκαιρα είχαμε επισημάνει και καταγγείλει) είναι τραγικά δραματικοί για την κοινωνία και την 
οικονομία. Όπως τραγικά δραματική με αντίστροφη αυξητική πορεία είναι οι δείκτες της 
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. 

Η ανεργία καλπάζει (ειδικότερα στους νέους και στις γυναίκες κατακτήθηκε το αρνητικό 
πανευρωπαϊκό ρεκόρ), οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν δραματικά, η ακρίβεια καλπάζει 
ανεξέλεγκτη, η φοροεπιδρομή ξεζουμίζει κυριολεκτικά την κοινωνία, ενώ η ΥΦΕΣΗ για πέμπτη 
συνεχή χρονιά αυξάνεται επικίνδυνα και καταστροφικά με χιλιάδες λουκέτα και απολυμένους 
εργαζόμενους. 

Κυβέρνηση και Τρόικα αρνούνται να κατανοήσουν το αυτονόητο και αυταπόδεικτοότι η 
εναλλακτική οικονομική και πολιτική πρόταση των συνδικάτων είναι η μόνη ρεαλιστική και 

δίκαιη ΛΥΣΗ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομίας, για τη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την έξοδο από την κρίση με φιλεργατικές 
αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές. 



Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτές τις εξελίξεις, μια και μόνο μπορεί να είναι η 
απάντηση των εργαζομένων: ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑΣ σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί 
είναι «κοινός ο ένοχος και είναι γνωστή η αιτία» κι αυτός είναι ο ηγετικός σκληρός πυρήνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νεοφιλελευθερισμός. 

Αυτοί είναι οι πολιτικοί εκπρόσωποι των λεγόμενων «αγορών», των ραντιέρηδων επενδυτών, 
όλων αυτών των εμπόρων του χρήματος που στο βωμό του κέρδους και των προνομίων 
τους ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, υποτάσσουν και εξαθλιώνουν λαούς, διαλύουν το όραμα 
της Ενωμένης Ευρώπης των Λαών. 

Τι είδους ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αυτή που μαζεύει τις καταθέσεις από την Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, κλπ με μηδενικά επιτόκια και από αυτά τα ποσά δανείζει τις ίδιες χώρες με 
επιτόκιο 7 και 8%. 

Στη χώρα μας, παρά το «κούρεμα του χρέους», τις εξοντωτικές περικοπές και ανατροπές σε 

μισθούς και συντάξεις, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, γι΄αυτό δρομολογούνται «νέες ιδέες» και 
νέες δραματικές περικοπές στους εργαζόμενους. 

Ήδη δρομολογούν νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, τη σταδιακή και 

μεθοδευμένη κατάρρευση των επικουρικών μας ταμείων τη μείωση του εφάπαξ κατά 43%, την 
επαναφορά του απάνθρωπου μέτρου της εφεδρείας που τώρα τη συνδέουν και με 40.000 
απολύσεις, την αύξηση από τα 15 στα 21 χρόνια των απαιτούμενων χρόνων εργασίας για 
συνταξιοδότηση στα 65, την ολοκλήρωση της κατάργησης των δώρων και του επιδόματος 
αδείας, την κατάργηση της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης, την ανεξέλεγκτη και χωρίς να 
ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς συνέπειες για τη κοινωνία, τους πολίτες και τους εργαζόμενους, 
καταργήσεις Δημοσίων οργανισμών και συγχωνεύεις Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Στο «όνομα» της μείωσης του χρέους προωθείται το ξεπούλημα των επιχειρήσεων στρατηγικής 

σημασίας και δημοσίου συμφέροντος, ώστε να εξευμενισθούν οι «αγορές» και για να 
υφαρπάξουν οι κερδοσκόποι και οι δανειστές τις πιο παραγωγικές και κερδοφόρες 
δραστηριότητες του κράτους. 

Για να πετύχουν την πιο ανώδυνη και οικονομική «τελική λύση» εκποίησης του δημόσιου 
πλούτου εξαπολύουν σφοδρότατη συκοφαντική επίθεση κατά συνδικάτων και συνδικαλιστικών 
στελεχών. 

Με μια πρωτοφανή γκαιμπελίστικη μεθοδολογία, πολιτικοί και διάφορα κόμματα, αλλά κυρίως 
«ανεξάρτητοι σχολιαστές», υπάλληλοι των ιδιοκτητών ΜΜΕ και επιχειρηματιών, στοχοποιούν 
και ενοχοποιούν τα συνδικάτα και τα συνδικαλιστικά στελέχη, για να κάμψουν τις αντιδράσεις, 
αδιαφορώντας πλήρως για το παρόν και το μέλλον της χώρας, για τα πραγματικά συμφέροντα 
των εργαζόμενων και της κοινωνίας. 

Απαντάμε σε όλους αυτούς: 

Αλλαγές, εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη, πρόοδος, προοπτική και ελπίδα είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να 
υπάρξουν με υποταγμένους, εξαθλιωμένους και εξοντωμένους τους πολίτες, την κοινωνία, τους 
εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς, με πληγωμένη την ίδια 
τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις συκοφαντικές και τις 
διασπαστικές επιθέσεις, θα συνεχίσουν αταλάντευτα τον αγώνα για να αποκρούσουν και να 

ανατρέψουν αυτές τις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές, να ακυρώσουν τις 
καταστροφικές επιταγές των Μνημονίων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να αλλάξουν 
ριζικά οι πολιτικές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Ενωμένοι και αποφασισμένοι όλοι μαζί διεκδικούμε και απαιτούμε: 

•            Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, κατάργηση των επαχθών 

πολιτικών του μνημονίου. Αλλαγή του ρόλου της Ε.Κ.Τ., έκδοση ευρωομολόγου που θα 
ενισχύσει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική. 

•            Νέο αναπτυξιακό µοντέλο που θα δημιουργεί νέες και σταθερές θέσεις εργασίας που θα 
ενισχύσει την απασχόληση και την αναγκαία κοινωνική συνοχή. 



•            Απόρριψη και ακύρωση της απόφασης της Ε. Ένωσης περί «σταθερότητας του 
ευρώ» που νομοθετεί και συνταγματοποιεί τη λιτότητα και την κατάργηση των κοινωνικών 
παροχών των εργαζομένων. 

•            Ακύρωση των πολιτικών λιτότητας – Ενίσχυση Χαμηλόμισθων και 
χαμηλοσυνταξιούχων, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Σύμβασης. 

•            Κατάργηση της 6ης Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που καταργεί τον θεσμό των 
ΣΣΕ και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ. 

•            Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους με προτεραιότητα 
στους χαμηλοσυνταξιούχους 

•            Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Πάγωμα Τιμών και όχι μισθών και συντάξεων. 

•            Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης, της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των 
ελαστικών µορφών απασχόλησης, της «εφεδρείας» εργαζομένων. 

•            Αναστροφή αλλά και ακύρωση των συνταγών εκποίησης και ιδιωτικοποίησης των 

ΔΕΚΟ, των στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εγκαθίδρυσης επιχειρήσεων 
δημοσίου συμφέροντος. 

•            Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος. Επιστροφή των 
ληστευθέντων χρημάτων των δοµηµένων ομολόγων και των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
που «κουρεύτηκαν». 

•            Δημιουργία δημόσιου πόλου στο πιστωτικό σύστημα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και 
φορολόγηση των κεφαλαίων, του τραπεζικού συστήματος, των κερδών, και των 
χρηµατοοικονομικών δραστηριοτήτων. 

•            Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, των εξωχώριων εταιριών (off-shore) των 
«τριγωνικών» συναλλαγών του λαθρεμπορίου καυσίμων με δημεύσεις περιουσιών και αυστηρές 
ποινές. 

•            Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου,   των μεγάλων εισοδημάτων, της 

εκκλησιαστικής περιουσίας. Ριζοσπαστική φορολογική µεταρρύθµιση υπέρ µισθωτών και 
συνταξιούχων. 

•           Αναβάθμιση και ενίσχυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας. 

•            Κατάργηση των αντεργατικών νόμων για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις 
που οδηγούν τους εργαζόμενους στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση. 

•           Καθιέρωση  του θεσμού “Συνήγορος του εργαζόμενου”. Προώθηση εργατικού και 
κοινωνικού ελέγχου, ίδρυση φορέα επαγγελματικού κινδύνου. 

•         Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση ή 
επιδοτήσεις, αύξηση και επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας, ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της 
απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. 

•           Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. 

•           Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

•           Καμία εφεδρεία και απόλυση στο στενό και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

 

  

  



 

 

Αθήνα 05.09.2012 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ 213.16.16.900 

Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 

             adedy1@adedy.gr 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 191 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

H Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει στη 

Δ.Ε.Θ. θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα 

στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3). 

Στη συνέντευξη τύπου που θα είναι επικεντρωμένη στα εκρηκτικά προβλήματα 

υποχρηματοδόσης και υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η δημοσία διοίκηση 

εξαιτίας των διαδοχικών σκληρών μνημονιακών προβλέψεων, αλλά και της 

δραματικής περικοπής των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που θα συνεχιστεί 

αμείωτη και με τα νέα σκληρά μέτρα που έχει αποφασίσει να λάβει η 

συγκυβέρνηση, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των Ιταλικών και Κυπριακών 

Συνδικάτων του Δημόσιου Τομέα, επιβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη τους και τη 

συμπαράστασή τους στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Συγκεκριμένα θα παρευρεθούν ο Salvatore Chiaramonte Εθνικός Γραμματέας, 

υπεύθυνος για τη Δημόσια Διοίκηση από το Συνδικάτο FP CGIL, ο Ciuseppe 

Dominici, υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και ο Enzo Bernardo. Εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ, 

θα παρευρεθούν οι Γιώργος Φλουρέντζος και Γιάννης Φιλίππου. 

Παρακαλούμε, για την κάλυψη της συνέντευξης τύπου, ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ 

της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας. 

 

 

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