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ΠPOΣ: 

1.Ομοσπονδίες - Μέλη της A.Δ.E.Δ.Y.  

2.Nομαρχιακά Τμήματα A.Δ.E.Δ.Y. 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

 

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

 

Οι κινητοποιήσεις, με αφορμή τα εγκαίνια της 82ης Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 9 Σεπτέμβρη 2017, πρέπει να αποτελέσουν 

την αφετηρία μιας νέας αγωνιστικής πορείας των συνδικάτων, με στόχο 

αφενός μεν την απόκρουση της νέας μνημονιακής κυβερνητικής 

επίθεσης, αφετέρου δε την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού μας 

κινήματος, ώστε να είναι ικανό να εμπνεύσει όλους τους εργαζόμενους 

στον αγώνα υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων και 

ανατροπής των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών της 

λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων και να συμβάλλει στην πάλη για την 

απαλλαγή της χώρας μας από τα μνημόνια και τη διεθνή καπιταλιστική 

επιτροπεία. 

 

Όλοι και όλες κατανοούμε την ανάγκη οι κινητοποιήσεις στη 

Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 να είναι ξεχωριστής 

δυναμικής και μαζικότητας, ανάλογης της επίθεσης που δεχόμαστε, 

να είναι ένας ενδιάμεσος «σταθμός», αλλά ταυτόχρονα και νέα 

αφετηρία για αγώνα με νέα ορμή, νέα ενότητα και νέα δυναμική, για 

την ανατροπή των αντιλαϊκών, μνημονιακών πολιτικών.  

 

Απαιτείται, λοιπόν, να προετοιμαστούμε έγκαιρα, να οργανώσουμε 

και να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε, με κορυφαίο 

γεγονός των παρεμβάσεών μας τη Συγκέντρωση – Συλλαλητήριο, που 

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017, στη 

Θεσσαλονίκη, ώρα 6:00μμ στο άγαλμα Βενιζέλου.  

 

mailto:adedy@adedy.gr
mailto:adedy1@adedy.gr


 2 

Έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής για τις δράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος  

κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, είναι χρήσιμο, αλλά και απαραίτητο, για το 

συντονισμό και την ολοκλήρωση του κεντρικού σχεδιασμού, να μας 

γνωρίσετε το αργότερο έως την 1η  Σεπτεμβρίου: 

 

Α. Τον υπεύθυνο που έχει ορίσει η Οργάνωσή σας για την 

προετοιμασία της κινητοποίησης για τη Δ.Ε.Θ.  

 

Β. Το πρόγραμμα πρωτοβουλιών που θα διαμορφωθεί από κάθε 

Ομοσπονδία και κάθε Νομαρχιακό Τμήμα (κυρίως Μακεδονίας-Θράκης-

Ηπείρου και Θεσσαλίας), σχετικά με την πραγματοποίηση γενικών 

συνελεύσεων και συσκέψεων με πρωτοβάθμια Σωματεία, καθώς και 

άλλες κινήσεις και μορφές υποστήριξης και ενίσχυσης των κεντρικών 

μορφών δράσης. Σε αυτές τις Γ.Σ. και συσκέψεις θα παρευρεθούν και 

μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά από συνεννόηση με τα Ν.Τ. της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Γ. Τις ενέργειες και το σχεδιασμό κάθε Νομαρχιακού Τμήματος 

για μαζική μετακίνηση εργαζομένων, προς τη Θεσσαλονίκη, από την 

υπόλοιπη χώρα και κυρίως από τις περιοχές Μακεδονίας-Θράκης- 

Θεσσαλίας και Ηπείρου, για συμμετοχή στη Συγκέντρωση – 

Συλλαλητήριο, προκειμένου έγκαιρα η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να συμβάλει και να 

υποστηρίξει το σχεδιασμό κάθε Νομαρχιακού Τμήματός της. Έχει, ήδη, 

αποφασιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή να καλύψει το κόστος των 

λεωφορείων για τη μετακίνηση των διαδηλωτών. 

 

Δ. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα μισθώσει λεωφορεία για να 

στηρίξει την προσπάθεια των Ομοσπονδιών και των Σωματείων του 

Δημοσίου της Αττικής για μετακίνηση των μελών τους για την 

κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν το 

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 8:30πμ από την Πλατεία 

Συντάγματος. 

Παρακαλούνται τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών να μας 

γνωστοποιήσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, 

τον αριθμό καθώς και τα ονόματα των μελών τους που επιθυμούν να 

μετακινηθούν με τα λεωφορεία της Αθήνας. 

 

Επισημαίνεται ότι, επειδή η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με την 

Ε.Δ.Ο.Θ. –αλλά και το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Ιδιωτικού Τομέα- 

αναπτύσσει το κεντρικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, προβολής 

κινητοποίησης των Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων στη 

Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή προ και κατά την 
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πραγματοποίηση των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ., η έγκαιρη ενημέρωσή μας 

για το δικό σας επιμέρους σχεδιασμό, θα ενισχύσει και θα δυναμώσει τις 

κοινές μας δράσεις. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να στηρίξουμε με τη 

συμμετοχή των συνδικαλιστικών στελεχών το συλλαλητήριο που 

πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας 

την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017, στις 8:00πμ το οποίο θα 

ξεκινήσει από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (Κωνσταντινουπόλεως 49). 

 

 

Συνεχίζουμε  

 

Ο «σταθμός» της φετινής Δ.Ε.Θ. πρέπει να δώσει  

Νέα Ορμή, Νέα Ενότητα, Νέα Δυναμική 

 

Για την πραγματοποίηση των άμεσων, αλλά και των 

μακροπρόθεσμων στόχων μας 

 

 

 

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


