
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για την συγκρότηση του Προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
                                                                                                                       

  Συγκροτήθηκε, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, από τη Δ.Α.Κ.Ε. και τη 
ΔΗ.ΣΥ.Π. (πρώην Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.) κατά τα πρότυπα Ν.Δ.-ΚΙΝ.ΑΛ. και με διαδικασίες 
«fast track», το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Μια συγκρότηση που ανέδειξε και επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας νέας 
«κυβερνητικής παράταξης», ή «παράταξης των προθύμων». Η συγκρότηση έγινε 
με βιαστικές κινήσεις δείχνοντας πώς ήταν έτοιμη από καιρό… 

 Φυσικά, για να μην εκτεθούν και πολύ, «άφησαν χώρο» γενναιόδωρα στις 
άλλες παρατάξεις προκειμένου να εισέλθουν σ’ αυτό, …αλλά αργότερα. 

 Από τη μεριά μας, κάναμε απ’ την πρώτη στιγμή σαφές, ότι είμαστε υπέρ 
ενός Αναλογικού-Αντιπροσωπευτικού και προπαντός λειτουργικού Προεδρείου, 
με τη συμμετοχή ΟΛΩΝ ή των περισσότερων δυνάμεων, με μια βασική όμως 
προϋπόθεση ότι θέση σε ένα τέτοιο Προεδρείο δεν θα είχαν υποψήφιοι 
Ευρωβουλευτές και Βουλευτές που στήριζαν και στηρίζουν τις αντεργατικές 
κυβερνητικές πολιτικές και ότι δεν θα αποτελούσε αυτή η συμμετοχή για εμάς, το 
«αναγκαίο κακό» μιας νικηφόρας πορείας, που άρχισε να διαγράφεται δυναμικά, 
στο 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Παράταξή μας, τη «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ». 

 Η συμμετοχή μας την περασμένη περίοδο στο Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε 
στόχο τη λειτουργικότητα του οργάνου και μέσα απ’ αυτό επιδιώκαμε συνεχώς 
την «ολική επαναφορά» του Συνδικαλιστικού Κινήματος με όρους αγωνιστικούς και 
αξιοπρέπειας. 

Η συγκρότηση του Προεδρείου, που ως όργανο, αποτυπώνει συσχετισμούς, 
έχει πολιτικά και συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά και έχει νόημα, μόνο όταν 
εξασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων και όχι 
τα παραταξιακά-κομματικά συμφέροντα και τις προσωπικές στρατηγικές των 
Μελών του. 

Είναι ακόμη νωπές οι ενστάσεις μας στις διαδικασίες του Συνεδρίου, τόσο 
για τη συμπεριφορά του Προέδρου, που χρησιμοποίησε στο κλείσιμο της ομιλίας 
του ανεύθυνη, διχαστική και παραταξιακή-κομματική ρητορική, όσο και του 
Προεδρείου του Συνεδρίου για την de facto και άρον-άρον διαδικασία που επέλεξε, 
προκειμένου να κλείσει το 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 



 Οι όροι, λοιπόν, της λειτουργίας του Προεδρείου, η ανάγκη συναίνεσης που 
απαιτείται, η διαφάνεια  στις αποφάσεις του και η αποτελεσματικότητά του ήταν 
ζητούμενα, που όχι μόνο δε συζητήθηκαν αλλά επιμελώς κρύφτηκαν κάτω από το 
«χαλί».  

 Οι εκπρόσωποι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ», 
αποφάσισαν να απέχουν από την ψηφοφορία, κάτι που έκαναν και οι 
εκπρόσωποι της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης (Ε.Α.Ε.), ενώ αυτοί της Δ.Α.Σ. 
(Π.Α.ΜΕ.) και των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων Κινήσεων, ψήφισαν 
κατά της συγκρότησης.  

 Είναι φανερό πως το επόμενο χρονικό διάστημα και σε αγαστή συνεργασία 
οι δύο παρατάξεις Δ.Α.Κ.Ε. και ΔΗ.ΣΥ.Π. (πρώην Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.) θα διαμορφώσουν 
ένα πλαίσιο λειτουργίας στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα απέχει πολύ από αυτό που 
γνωρίζαμε έως σήμερα. Θα συμπεριφερθούν ως... ιδιοκτήτες. Είναι πολιτική 
επιλογή τους. 

 Εμείς θα εργασθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα αναζητήσουμε τις 
συμμαχίες εκείνες, ώστε να δώσουμε μια ΝΕΑ συνδικαλιστική και αγωνιστική 
κατεύθυνση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα υπερασπίζεται και θα διευρύνει τα 
εργασιακά, ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικα δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων 
στο Δημόσιο. 

 
Αθήνα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» 

 
 

 


