
 

      Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 33 11 354 

FAX: 210 33 11 338 

www.olme.gr 

email: olme@otenet.gr      Αθήνα, 13/12/12 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
 
 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην αυριανή 
κινητοποίηση (Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, στις 11:30 το πρωί, στην πλατεία 
Καραϊσκάκη) της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ενάντια στις απολύσεις στο δημόσιο.  
 
 
 

 
 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Η τρικομματική κυβέρνηση του Μνημονίου δια του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εμμένει 

στην ανάλγητη και καταστροφική πολιτική των απολύσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων, οδηγώντας έτσι με συνοπτικές διαδικασίες σε 

διάλυση τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διασπάσει τη 

συνοχή των εργαζομένων και το κοινό μέτωπο, υλοποιεί την 

πρωτοφανή διαδικασία ένταξης σε διαθεσιμότητα όλων των ΔΕ 

ΙΔΑΧ, των καθοριζόμενων από το σχετικό νόμο κλάδων και 

ειδικοτήτων και «μπλοκάρει» το σύστημα πληρωμής στη μισθοδοσία 

από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π), ανεξάρτητα από το αν οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τη 

Διαθεσιμότητα ή όχι. 

 

Η εξέλιξη αυτή, δείχνει τον αυταρχικό κατήφορο της 

Κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει κάθε έννοια στοιχειώδους 

νομιμότητας, καταφεύγει στον εκβιασμό και στην αυθαιρεσία 

προκειμένου να καθυποτάξει τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού 

Κινήματος και των ίδιων των εργαζόμενων στο Δημόσιο και 

παρακάμπτει ακόμα και τη Βουλή, αφού δεν διστάζει να δείξει στους 

Δημοσίους Υπαλλήλους την «πόρτα της εξόδου», ακόμα και με 

αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές πράξεις νομοθετικού 

περιεχομένου. 

 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι στην πορεία προς την Απεργιακή 

Κινητοποίηση της Τετάρτης, 19 Δεκεμβρίου 2012, η οποία αφορά όλο 

το Δημόσιο, θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες-

Μέλη της, ενάντια στην ανθρωποφαγική πολιτική των απολύσεων, 
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στηρίζοντας τις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις που οι 

ίδιες αποφασίζουν και εξαγγέλλουν.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά 

στελέχη των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων-

Μελών της, καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, να 

ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και 

το Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ την 

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία 

Καραϊσκάκη. 

 

Κανένας συνάδελφος να μην απολυθεί. 

 

Κανένας συνάδελφος να μη συνεργήσει σε απόλυση 

συναδέλφου. 

 

Κανένας συνάδελφος να μην αδιαφορήσει για απόλυση 

συναδέλφου. 

 

 

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

 
 


