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Σας ενηµερώνουµε για το κάλεσµα της Ο∆ΥΕ στην 48ωρη απεργία ΓΣΕΕ-
Α∆Ε∆Υ και καλούµε όλους τους συναδέλφους σε µαζική συµµετοχή στην 
απεργία και στις διαδηλώσεις. 
 

Προσυγκέντρωση Ο∆ΥΕ την Τρίτη 6.11.2012 
11:00 π.µ. στο Μουσείο. 
Προσυγκέντρωση Υπαλλήλων ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων για το συλλαλητήριο του 
Συντάγµατος την Τετάρτη 7.11.2012 στις 16:30, 
στη γωνία Αµαλίας και Φιλελλήνων, πίσω από την 
Αγγλικανική Εκκλησία. 
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ΑΘΗΝΑ, 2/11/2012 

Αρ. Πρωτ. 46 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ (ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ) 
  
Συνάδελφοι, 
  
Τις µέρες αυτές η Χώρα µας περνάει µια από τις πιο δύσκολες περιόδους 
των τελευταίων δεκαετιών και οι εργαζόµενοι βρίσκονται και πάλι στο 



στόχαστρο της πιο ανήθικης και ανίερης πολιτικής. Βρισκόµαστε στην 
κυριολεξία στο στόχαστρο ενός οικονοµικού πολέµου εξαιτίας: 
1. Της κακοδιαχείρισης, της σπατάλης και φυσικά της ιδιοτελούς 
συµπεριφοράς πολλών στελεχών των Κυβερνήσεων που πέρασαν στη 
Χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες. 
2. Εξαιτίας του υπερδανεισµού µε χρήµατα που κατασπαταλήθηκαν σε 
περιττά έργα, σε µίζες για άχρηστα οπλικά συστήµατα, σε οικονοµικά 
σκάνδαλα που έκαναν πλούσιους επίορκους πολιτικούς, γνωστούς – 
αγνώστους «κυρίους» της οικονοµικής και πολιτικής ζωής του τόπου. 
  
Οι λέξεις λιτότητα – µνηµόνιο, ∆.Ν.Τ. µειώσεις µισθών κλπ. 
επαναλαµβάνονται µε την ίδια σειρά καθηµερινά, από τα ίδια µουντά 
πρόσωπα που εκπροσωπούν κράτη, τράπεζες, διεθνείς οργανισµούς 
δηλαδή αντιλαϊκές δεξαµενές σκέψης. Οι αυξήσεις στους φόρους, η νέα 
περιστολή κοινωνικών δαπανών, και η ελαστικοποίηση των µορφών 
εργασίας, αποτελούν τη βασική στόχευση των κέντρων λήψης αποφάσεων, 
για εξόντωση και καταδίκη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας και 
των εργαζόµενων. 
  
Συνάδελφοι, 
  
Σήµερα που η κοινωνία µας δέχεται πλήγµατα, λόγω της ανασφάλειας και 
των ανισοτήτων. Σήµερα που η τρέχουσα πολιτική στη χώρα µας κινείται 
µε µεγάλη ένταση στα πλαίσια ενός µύθου. Της οικονοµικής κρίσης, της 
παγκοσµιοποίησης µε µοναδικό σκοπό την καταλήστευση των όποιων 
αποθεµάτων, ψυχικών και υλικών, της εργατικής τάξης και του µόχθου. Η 
πολιτική αυτή που έχει στόχους, όλους εµάς, έχει ονοµατεπώνυµο. 
Ανισότητα και αναδιανοµή των δικαιωµάτων και εισοδηµάτων σε βάρος των 
εργαζοµένων και υπέρ του κεφαλαίου. Τα συνδικάτα χρειάζονται να 
ενισχυθούν, να διευρυνθούν και να κατοχυρώσουν όρους αξιοπιστίας, 
αγωνιστικότητας, µαζικότητας µε µοναδική κατεύθυνση το δρόµο που 
οδηγεί στο µέρος της δράσης και των αγώνων. Με συντονισµό και 
αλληλεγγύη στον αγώνα για την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης 
ασυδοσίας. Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ αλλά και τα Τριτοβάθµια συνδικαλιστικά 
όργανα (ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ)  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν: 
  
1. Τη ∆ευτέρα, 5 Νοεµβρίου 2012, την πραγµατοποίηση 

Συνελεύσεων σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου (Υπουργεία – 

∆ήµους κτλ) και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στους χώρους 

εργασίας. 

2. Σύσκεψη όλων των εκλεγµένων στα Πρωτοβάθµια σωµατεία και 

τις ∆ευτεροβάθµιες οργανώσεις στις 3:30 µ.µ., σε αίθουσα 

(θεάτρου ή ξενοδοχείου) που θα ανακοινωθεί, προκειµένου να 

οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας που ακολουθεί. 



3. 48ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 

Νοεµβρίου 2012. 

4. Την Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ. 

πραγµατοποιείται η απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως. 

5. Την Τετάρτη, 7 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 5:00 µ.µ. καλούνται 

όλοι οι φορείς της Ελληνικής κοινωνίας και η µεγάλη πλειοψηφία 

των Ελλήνων πολιτών, να ενισχύσουν τη συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας των εργαζοµένων, προκειµένου η προσπάθεια 

ανατροπής της µνηµονιακής πολιτικής της Τρόικας και της 

Κυβέρνησης να έχει θετικό αποτέλεσµα, επιτέλους, µε τη µη 

ψήφιση των νέων µέτρων 

6. Πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας στις περιφέρεις 

των περιφερειακών πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών οργανώσεων: 

i. Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη,  

ii. Θεσσαλίας, στο Βόλο  

iii. Ηπείρου, στα Ιωάννινα,   

iv. Κρήτης, στο Ηράκλειο,  

v. Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας, στην Πάτρα 

Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από τα Νοµαρχιακά Τµήµατα 
της Α.∆.Ε.∆.Υ. και τα Εργατικά Κέντρα µε την υποστήριξη των 
οµοσπονδιών - µελών της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
  
Είναι σε όλους µας πλέον γνωστό ότι όλα τα µέτρα που οι Τροϊκανοί 
επέβαλλαν και οι Κυβερνήσεις αποδέχονταν τόσα χρόνια, χωρίς την 
παραµικρή αντίρρηση, δηµιούργησαν ερείπια στην Ελληνική κοινωνία, 
φτώχεια και εξαθλίωση στους φτωχούς πλέον εργαζόµενους και 
συνταξιούχους και γενικά στους απλούς πολίτες που ζουν από το 
µεροκάµατο (όταν το βρίσκουν) και τον καθηµερινό µόχθο τους. 
Συγχρόνως η σκληρή και σχεδιασµένη λιτότητα, µονιµοποιείται µε τη νέα 
φοροαφαίµαξη και τις πολιτικές που ετοιµάζουν, το ξεπούληµα της 
∆ηµόσιας περιουσίας µε τις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς κανένα περιορισµό (ήδη 
ψηφίστηκε νόµος που µπορούν να πωλούνται οι επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου 
χωρίς έλεγχο και χωρίς την προϋπόθεση της έγκρισης της Βουλής). Όπως 
επίσης και τη διάλυση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε 
τη ζωή, την υγεία, τη µόρφωση, την ασφάλεια κτλ του Ελληνικού λαού. 
Όλα αυτά τα µέτρα εκτός των άµεσων συνεπειών στον κάθε πολίτη, 
ενισχύουν όλο και περισσότερο την ύφεση στην οικονοµία και την ανεργία 
χωρίς να δηµιουργούν καµία θετική εξέλιξη για τη χώρα και την κοινωνία. 
  
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ: 
  



• ΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ 
• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
• ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ  

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  

  
Η ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ο.∆.Υ.Ε.  

Κουφογιώτης Γιώργος, Λυµπερόπουλος Χρήστος,  
Λιάτσος ∆ηµήτρης, Χανδρινός Λάµπρος,  
Χατζίνας ∆ηµήτρης, Παρούτογλου Αρης 

  

Προσυγκέντρωση Ο∆ΥΕ την Τρίτη 6.11.2012 
11:00 π.µ. στο Μουσείο. 
Προσυγκέντρωση Υπαλλήλων ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων για το συλλαλητήριο του 
Συντάγµατος την Τετάρτη 7.11.2012 στις 16:30, 
στη γωνία Αµαλίας και Φιλελλήνων, πίσω από την 
Αγγλικανική Εκκλησία. 
 

Σ∆Υ∆∆Α 
 


