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PRESS RELEASE 

 
 
Troika in cooperation with the Greek government continue the attacks against 
the public services, the public social goods and the workers’ rights. 
  
The government persists in applying the most cruel measures that would 
result in the further collapse of welfare state, in a further reduction of salaries 
and pensions, in the deconstruction of collective and social rights, in the 
dramatic rise in unemployment, in falsification of minimum wage in the private 
sector, in poverty and misery. 
 
Through the imposition of new measures they proceed to the abolition of 
public bodies and to redundancies for thousands of employees. 
 
ADEDY and GSEE coordinate our common struggle against these 
unacceptable policies and realize a 24 hour general strike on Tuesday  16th 
July 2013, discussion day of this draft law in the Parliament. A rally will be 
held in Klafthmonos square at 11.30 am  
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Η Τρόϊκα σε συνεργασία με την Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζουν τις 
επιθέσεις ενάντια στις δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια κοινωνικά 
αγαθά και τα εργασιακά δικαιώματα. 
 
Η κυβέρνηση εμμένει στην εφαρμογή των σκληρότερων μέτρων που θα 
οδηγήσουν στην παραπέρα κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, στην 
περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων, στην αποδόμηση 
συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στη δραματική αύξηση της 
ανεργίας, στη φαλκίδευση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση. 
 
Μέσω της επιβολής των νέων μέτρων, προχωρούν στην κατάργηση 
φορέων του δημοσίου και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. 
 
Η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ συντονίζουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτές τις 
απαράδεκτες πολιτικές και πραγματοποιούμε γενική 24ωρη απεργία 
την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη 
Βουλή, και συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.30π.μ 
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