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ΓΕΝΙΚΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Α.∆.Ε.∆.Υ. 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ Τετάρτη και Πέµπτη 18-19 Σεπτεµβρίου 2013 

 Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθµώνος, Τετάρτη 18/9 11:30΄π.µ. 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

      Το πόσο έχει αλλάξει η ζωή µας καθηµερινά σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία 3 χρόνια 
από τη λαίλαπα των µνηµονιακών δεσµεύσεων δε χρειάζεται να ειπωθεί (διάλυση των 
βασικών τοµέων υγείας και παιδείας, µόνιµη φορολογική επιδροµή, ταυτόχρονη αύξηση 
κόστους ζωής, ανεργία που ξεπερνά κάθε προηγούµενο).Η διαθεσιµότητα–κινητικότητα 
είναι γεγονός. ∆εν τέθηκε βέβαια ακόµη κανένας συνάδελφος από το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ικαστηρίων,αλλά αυτό οφείλεται 
στο ότι δεν είχε προηγηθεί αξιολόγηση δοµών όπως προέβλεπε ο νόµος 
(4172/2013). ∆ε σηµαίνει ότι στο µέλλον αποκλείεται µετά την αξιολόγηση δοµών. Ούτε 
σηµαίνει ότι επειδή αρχικά αφορούσε συναδέλφους Ι∆ΑΧ και συγκεκριµένων τυπικών 
προσόντων αυτό εξασφαλίζει τους υπόλοιπους. Η λογική του «δεν µας αφορά» ή «είναι για 
τους άλλους» το µόνο που κάνει είναι να µας διχάζει και κατ΄επέκταση να µας αποµονώνει. 
Κανένας δεν είναι προστατευµένος σε µια κοινωνία που εξαθλιώνεται.  

      Όλοι συµµετέχουµε στη 48ωρη πανελλαδική γενική απεργία γιατί:  

• 9.000 συνάδελφοι µας µπαίνουν σε διαθεσιµότητα, το ∆εκέµβριο άλλες 12.500, 
ενώ 15.000 οδηγούνται απευθείας για απόλυση από το ∆ηµόσιο Τοµέα.  

• Επιδιώκεται ο περιορισµός και η µείωση των υπηρεσιών, των υπαλλήλων κατά 
1/3 δηλαδή η αύξηση του κόστους στους πολίτες για την εξασφάλιση των 
υπηρεσιών που έως χθες παρείχε το ∆ηµόσιο 

• Μειώνονται κλίνες και θρανία, κλείνουν νοσοκοµεία και σχολεία, οργανισµούς και δοµές 
που θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες, τους πιο αδύναµους: εργατική 
κατοικία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ασφάλιση ανέργων.  

• ∆ροµολογούν νέες µειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ. 
• Χρηµατοδοτούν τις τράπεζες και αυξάνουν –έστω και αν υπάρχει η άποψη περί 
προσωρινότητας - το δηµόσιο χρέος την ΩΡΑ που εξανεµίζουν τα αποθεµατικά των 
ταµείων, κουρεύουν τα οµόλογά τους, τα οδηγούν στην πλήρη κατάρρευση και ήδη 
επικαλούνται έλλειµµα για να µετατρέψουν τις συντάξεις σε «εθνικό επίδοµα». 

• Η κρίση αξιοποιείται για την απόλυτη επικράτηση και εδραίωση ακραίων 
πολιτικών λιτότητας και αναδιανοµής του πλούτου, των εισοδηµάτων, των 
δικαιωµάτων ΥΠΕΡ των λίγων. 

Για το ∆.Σ. του Σ.∆.Υ.∆.∆.Α. 

                 Η Πρόεδρος                                            H Γραµµατέας 

          Ιωάννα Κατσούλα                                           Φωτεινή Ροζή 


