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Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Για τη μη ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων της τρίτης αξιολόγησης 

 
Κι ενώ η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.-ΑΝ.ΕΛ. και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

διατυμπανίζουν σε  κάθε ευκαιρία τη δήθεν «καθαρή» έξοδό μας από τα μνημόνια, 
τον Αύγουστο του 2018, μέσα στις επόμενες ημέρες φέρνουν στη Βουλή για ψήφιση 
τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων και την επαναφορά της 
απαράδεκτης τροπολογίας Αχτσιόγλου για τον περιορισμό του δικαιώματος στην 
απεργία, για το οποίο τόσοι αγώνες και θυσίες έχουν γίνει από τους εργαζόμενους σε 
όλον τον πλανήτη. 

Μαζί με την επαναφορά της τροπολογίας φέρνουν για ψήφιση την αλλαγή 
του Νόμου Κατσέλη, έτσι ώστε οι πλειστηριασμοί να γίνονται ευκολότερα, καθώς 
και μέτρα για την εκπαίδευση όπως: το υποχρεωτικό 30ωρο παραμονής στο σχολείο, 
μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων κ.λπ. 

Τα μέτρα αυτά, καθώς και εκείνα που προϋπάρχουν και αυτά που θα 
ακολουθήσουν με την τέταρτη αξιολόγηση, στις αρχές του Απρίλη, όχι μόνο δεν 
συνιστούν «καθαρή» έξοδο από τα μνημόνια, αλλά συνεπάγονται και νέα βάρη 
ιδιαίτερα επαχθή για τους εργαζόμενους. 

Εξάλλου, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σημερινή κυβέρνηση, 
πέρα από το τρίτο μνημόνιο, που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2015 (Ν.4336/2015), 
ψήφισε στη Βουλή τον περασμένο Μάιο, και νέα μέτρα που φτωχοποιούν ακόμη 
περισσότερο τους εργαζομένους, όπως: 

 
 Μείωση των συντάξεων έως και 40% για νέους και παλιούς ασφαλισμένους 

(3.000.000 συνταξιούχοι) με τον Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016). 
 Μείωση του αφορολόγητου από τα 9.600 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται 

700,00 ευρώ μείον τον χρόνο στις αποδοχές των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων. 

 Αύξηση της φορολογίας, μέσω της κατάργησης του 1,5% έκπτωσης φόρου, 
καθώς και αυξήσεις στις εισφορές για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 Αύξηση του Φ.Π.Α. για όλα τα προϊόντα κ.λπ. 
 



Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, που διαμορφώνεται, το συνδικαλιστικό 
κίνημα των εργαζομένων έδωσε την πρώτη του απάντηση με τη Γενική Απεργία 
της 14ης Δεκεμβρίου 2017 και θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για να μην περάσουν και 
τα νέα προαπαιτούμενα από τη Βουλή. 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε 
να κηρύξει 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00 μ.μ. έως την  λήξη του 
ωραρίου και Συγκέντρωση στις 12:30 μ.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και 
πορεία προς τη Βουλή, την ημέρα ψήφισης των μέτρων. 

 
Διεκδικούμε: 
1. Απόσυρση της απαράδεκτης τροπολογίας Αχτσιόγλου για τον περιορισμό του 

δικαιώματος στην απεργία. 
2. Να μην ψηφιστούν τα νέα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. 
 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση και να δώσουν το «παρών» την 
ημέρα ψήφισης των μέτρων από τη Βουλή. Συγκέντρωση στις 12:30 μ.μ., στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος. 

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