
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 
Στην προτελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (4-

2-2021) έγινε το πρώτο βήμα για τις αλλαγές που οφείλουν να πραγματοποιηθούν 
στα  όργανά της, μετά την παραίτηση του Προέδρου της Γιάννη Πάιδα και την 
ομόφωνη αποδοχή της. 

Όμως, και αυτό το βήμα είναι μισό, καθώς ο πρώην Πρόεδρος δεν είχε το 
θάρρος να το ολοκληρώσει και να υποβάλει την παραίτηση του και από απλό 
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θεωρώντας ότι θα συνεχίσει με τους 
«φανερούς και κρυφούς συνοδοιπόρους» του να ελέγχουν το όργανο και τη 
λειτουργία του και να επιβάλλουν τους σκοτεινούς σχεδιασμούς τους. 

Οι τοποθετήσεις των «φανερών και κρυφών» συνοδοιπόρων του, αλλά και 
το κλίμα που διαμορφώθηκε στη συνεδρίαση αυτή, δείχνει ότι οι πρώην 
«συνδικαλιστικοί συνεταίροι» του τον άδειασαν, μιας και δεν τους είναι πλέον 
χρήσιμος για τον επόμενο σχεδιασμό τους στη λειτουργία των οργάνων της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Κάποιοι θα περίμεναν ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, σεβόμενος πρώτα 
από όλα τον εαυτό του, τον κλάδο που εκπροσωπεί αλλά και την παράταξη που 
τον επέλεξε, θα είχε το ηθικό ανάστημα να υποβάλει την παραίτησή του και από 
απλό Μέλος. Μάταια όμως, καθώς τον έχουν κυριεύσει τα πρωτοφανή «παιγνίδια 
εξουσίας και χρήματος» που εκτός των άλλων του έχουν εξασφαλίσει προκλητικά 
παχυλές αμοιβές. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» ξεκαθαρίζει για άλλη μια 
φορά πως δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γιάννης Πάιδας να είναι ούτε απλό Μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λόγω της ιδιότητας που φέρει και καλεί 
και τις άλλες παρατάξεις στα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τη στάση τους, να 
απαιτήσουν πλέον την αποπομπή του σαν ελάχιστη πράξη ευθύνης στους 
εργαζόμενους στο Δημόσιο και το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Πρέπει να σταλεί από όλους το μήνυμα ότι, οι «Δούρειοι Ίπποι» της 
κυβέρνησης δεν έχουν καμία θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα και εμείς 
τουλάχιστον ότι λέμε το κάνουμε πράξη!!! 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» επαναφέρει για άλλη μια 
φορά την πρότασή της προκειμένου να σταματήσουν οι «λυκοσυμμαχιες» των 
παρατάξεων για τις θέσεις που εκτός των άλλων τους παρέχουν παχυλές αμοιβές. 



Και τα χρήματα που λαμβάνουν από τις θέσεις αυτές, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα 
έξοδα συμμετοχής, να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό, όπως κατ’ επανάληψη 
έχουμε προτείνει, για την ενίσχυση ενός Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Τότε θα δούμε στην πράξη αν όλοι αυτοί που μας μιλάνε για ήθος, 
αξιοκρατία, διαφάνεια και προοδευτικότητα, θα στηρίξουν την πρότασή μας ή θα 
«ποιήσουν τη νήσσα»…!!!  

Σε κάποιες παρατάξεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που μέχρι πρόσφατα τα είχαν βρει στη 
συγκρότηση και λειτουργία του Προεδρείου, γεγονός που είχε αφήσει άναυδους 
ακόμη και τους πιο μυημένους αλλά και τους «κρυφούς» υποστηρικτές τους, τους 
ξεκαθαρίζουμε ότι δε θα μείνουμε πλέον ούτε απαθείς, ούτε παρατηρητές σε μια 
νέα περίοδο απαξίωσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και της ανεξέλεγκτης οικονομικής 
λειτουργίας της. 

Είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις συνδικαλιστικές 
και πολιτικές τους ευθύνες σε μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο για τους 
εργαζόμενους και την Ελληνική κοινωνία. 

Η ΝΕΑ συνδικαλιστική και αγωνιστική κατεύθυνση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που 
καθημερινά θα υπερασπίζεται και θα διευρύνει τα θεσμικά, εργασιακά, 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων των κλάδων και εργαζομένων 
στο Δημόσιο και όχι μόνο,  είναι για εμάς, επιτακτική ανάγκη. 

Οι δυο (2) προτάσεις μας που είναι σε ισχύ, είναι απλές, ξεκάθαρες και 
κατανοητές για την ΑΜΕΣΗ συγκρότηση και δημοκρατική λειτουργία του 
Προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Τα «κόλπα», οι ίντριγκες και οι μεθοδεύσεις δεν έχουν καμία θέση τόσο στην 
παράταξη μας όσο και στα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Με όλες μας τις δυνάμεις δηλώνουμε ακόμη μια φορά ότι, τουλάχιστον 
εμείς, δε θα το επιτρέψουμε…!!! 

 
 

Αθήνα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» 
 


