
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 Σε λίγες ημέρες πραγματοποιείται το 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Η παράταξή μας, η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», από την πρώτη 
στιγμή της ίδρυσης της δεσμεύτηκε ότι, θα αγωνίζεται για να δίνει λύσεις στα 
μικρά και μεγάλα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων 
Υπαλλήλων. 
 Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, στα έξι (6) χρόνια παρουσίας μας στο 
συνδικαλιστικό κίνημα, υπηρετήσαμε με τόλμη και συνέπεια, με ήθος και 
αγωνιστικότητα, με σαφείς θέσεις και προτάσεις, ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ, χωρίς 
κομματικό αλλά με σαφή πολιτικό προσδιορισμό τα συμφέροντα των εργαζομένων. 
Αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους. 
 Στηρίξαμε, με απόλυτο σεβασμό στις συλλογικές και Δημοκρατικές 
διαδικασίες, τις αποφάσεις του συνδικαλιστικού οργάνου, ασκώντας παράλληλα 
έντονη κριτική όπου απαιτούνταν και αποτελέσαμε, για ακόμη μια φορά, τον πιο 
καθοριστικό παράγοντα ανατροπής των παγιωμένων συσχετισμών μεταξύ των 
παρατάξεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κερδίζοντας ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη των 
εργαζομένων. 
 Τα Μέλη της «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» θα συνεχίσουν 
με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια αποφασιστικότητα την διαδρομή τους πάντα 
με γνώμονα το καλό των εργαζομένων. Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας 
προβλέπεται σκληρός και δύσκολος. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ της ακραίας 
Νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απαιτεί ενότητα, ομοψυχία, θάρρος και 
αγωνιστική διάθεση με τακτική και στόχους. Τέτοια προοπτική μπορεί να δώσει 
μόνο η παράταξη της «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ».  
 Χωρίς αναφορές σε κόμματα και «χρώματα», χωρίς αποκλεισμούς και 
«αγκυλώσεις», χωρίς παραγοντισμούς και «χαϊδέματα», σε μια κρίσιμη περίοδο 
που όλα δείχνουν ότι ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών 
του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται ήδη κάτω από την 
λαιμητόμο της νεοεκλεγμένης κυβέρνησης, που τις ξεπουλά στο Ιδιωτικό κεφάλαιο 
με πρόσχημα την «ανάπτυξη». 

Η «ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» από το 37ο Τακτικό Συνέδριο 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει να πορεύεται ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στο ΔΗΜΟΣΙΟ». 



Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ» πιστή στις αρχές της, 
και με μόνο κριτήριο το συμφέρον των εργαζομένων, γνωστοποιεί προς κάθε 
κατεύθυνση, πως στο επικείμενο 37ο Τακτικό-Εκλογικό Συνέδριο της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πορευτεί ως αυτόνομη συνδικαλιστική παράταξη, απορρίπτοντας 
σχεδιασμούς μικροπαραταξιακών και μικροκομματικών συσχετισμών που 
φαλκιδεύουν και δεσμεύουν το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και συνεργασίας 
σε όλες τις ανεξάρτητες Δημοκρατικές δυνάμεις στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για σύμπραξη 
και συμπόρευση στο επερχόμενο Συνέδριο. 

Για να κάνουμε μαζί το σημαντικότερο βήμα συσπείρωσης των εργαζομένων 
με ουσιαστική, μαζική και δυναμική συμμετοχή τους στην προσπάθειά μας. 
 

 

Αθήνα, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

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


