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PRESS RELEASE 

 
The Hellenic government, in agreement with Troika, promote the implementation of 
unpopular plans including further dismissals of workers in the public sector, shrinking 
and dismantling of public services, mainly in the sector of Primary and Secondary 
Education as well as in the sector of Health and Social Security. 
 
The workers in the public sector, we are in a permanent struggle against these policies. 
 
Many sectors, as the teachers of Secondary Education, the workers in the Sector of 
social Security have decided and realize a lasting strike. 
 
ADEDY organizes action week from 16 till 20 September 2013, and the climax is the 48 

hour strike in the public sector on Wednesday 18 and Thursday 19 September 
2013, against these policies that lead the workers into unemployment and poverty and 
destroy the public social goods. 

 
FROM THE EXECUTIVE COMMITTEE OF ADEDY 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Η Ειιεληθή θσβέρλεζε ζε ζσκθωλία κε ηελ Τρόηθα προτωρεί ζε σιοποίεζε ηωλ 
αληηιαϊθώλ ζτεδίωλ γηα παραπέρα αποιύζεης ηωλ εργαδοκέλωλ ζηο δεκόζηο, γηα 
ζσρρίθλωζε θαη δηάισζε ηωλ δεκοζίωλ σπερεζηώλ, ηδηαίηερα ζηο τώρο ηες 
πρωηοβάζκηας θαη δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες θαη ζηο τώρο ηες σγείας θαη ηες 
θοηλωληθής αζθάιηζες. 
 
Οη εργαδόκελοη ζηο δεκόζηο, βρηζθόκαζηε ζε αγώλα δηαρθείας ελάληηα ζε ασηές ηης 
ποιηηηθές. 
 
Ποιιοί θιάδοη, όπως οη εθπαηδεσηηθοί δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες, οη εργαδόκελοη ζηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, έτοσλ αποθαζίζεη θαη πραγκαηοποηούλ απεργία δηαρθείας. 
 
Η ΑΔΕΔΥ δηοργαλώλεη εβδοκάδα δράζες από 16 κέτρη 20 Σεπηεκβρίοσ κε 
αποθορύθωζε ηη 48ωρη απεργία ζηο δημόζιο, ηην Σεηάρηη 18 και ηην Πέμπηη 19 
επηεμβρίου 2013, ελάληηα ζηης ποιηηηθές ποσ οδεγούλ ηοσς εργαδόκελοσς ζηελ 
αλεργία θαη ηε θηώτεηα θαη θαηαζηρέθοσλ ηα δεκόζηα θοηλωληθά αγαζά. 
 

 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΑΔΕΔΤ 


