
 

 

 

 

37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ 
Το διέλυσαν προκειμένου να μην ληφθεί καμιά απόφαση 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

Αγαπητοί Συνάδελφοι… 

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Τριήμερο 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου το 37o Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. 

Μια κορυφαία διαδικασία του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια και 

με αντικείμενο την εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο χώρος του Δημοσίου, τη λήψη 

αποφάσεων (με βάση την προηγούμενη εκτίμηση) και την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ. 
 

Οι σύνεδροι που αποτελούν το σώμα του Συνεδρίου, προέρχονται αναλογικά από όλους τους 

κλάδους του Δημοσίου. Στο συνέδριο εκπροσωπείται και η ΠΟΕ ΔΟY, με αντιπροσώπους των παρατάξεων 

που υπάρχουν και με βάση τη δύναμη κάθε μιας από αυτές.  
 

Αυτό που χαρακτήρισε τις εργασίες του 37ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, ήταν η απουσία απ’ τις 

διαδικασίες του, μεγάλου μέρους των συνέδρων και κυρίως απ’ τις μεγάλες παρατάξεις της ΑΔΕΔΥ. Παρ’ 

όλα αυτά και καθ’ όλη τη διάρκειά του, έγιναν ουσιαστικές τοποθετήσεις, από διαφορετικές 

συνδικαλιστικές πλευρές και από όλους σχεδόν τους εργασιακούς κλάδους. Τοποθετήσεις που 

ανέδειξαν με σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και η 

προοπτική αυτού με βάση τις ασκούμενες πολιτικές.  
 

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το διαρκώς μειούμενο εισόδημα των δημοσίων 

υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια, με τις ισχύουσες αλλά και τις προωθούμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, με 

τη ραγδαία ρευστοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, με την αυξανόμενη είσοδο ιδιωτών, 

με τις συνθήκες εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. 
 

Στη διαδικασία του συνεδρίου υπήρξε και τοποθέτηση εκπροσώπου της Αυτόνομης Κίνησης 

Εφοριακών - ΑΚΕ (μάλλον η μοναδική απ’ το χώρο των εφοριακών), η οποία (εκτός των άλλων) στάθηκε 

ιδιαίτερα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις υπηρεσίες μας, ζητώντας τη στήριξη της ΑΔΕΔΥ 

στις κινητοποιήσεις μας ενάντια στην αξιολόγηση Πιτσιλή και τα προωθούμενα ατομικά μισθολόγια. 

Ταυτόχρονα διατυπώθηκε το αίτημα… η κατάργησης της ΑΑΔΕ και η επανένταξη των υπηρεσιών μας 

στον ιστό της Δημόσια Διοίκησης, υπό τον έλεγχο του ΥΠΟΙΚ, να ιεραρχηθεί ως ένα απ’ τα βασικά 

αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για το επόμενο διάστημα. Επίσης Ζητήθηκε να υπάρξει δέσμευση του Συνεδρίου ότι 

θα αναληφθούν πρωτοβουλίες προς αυτή ην κατεύθυνση. 
 

Παράλληλα η Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών (ΑΚΕ) με την τοποθέτησή της κατέστησε σαφές ότι οι 

αλλαγές που προωθούνται στην ΑΑΔΕ, είναι αλλαγές που θα μεταφερθούν σε όλο το Δημόσιο (κάτι που 

έχει αποτυπωθεί σε εκθέσεις που έχουν διαρρεύσει) και κατά συνέπεια η μάχη που γίνεται απ’ τους 

εργαζόμενους στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του Δημοσίου. Τέλος στάθηκε και στις 

συνέπειες που έχουν για την κοινωνία όσα λαμβάνουν χώρα στην ΑΑΔΕ (Ιδιωτικοποίηση αντικειμένων, 

εισπρακτικές εταιρείες, εισπράξεις απ’ τις τράπεζες κλπ) και το κόστος που μεταφέρεται και καλείται να 

πληρώσει ο πολίτης.  
 

Το παραπάνω σκεπτικό διατυπώθηκε και σε Ψήφισμα – Σχέδιο Απόφασης που κατατέθηκε στο 

προεδρείο του Συνεδρίου, προκειμένου να υπάρξει σχετική απόφαση. Απόφαση η οποία περιλάμβανε τη 

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν  

όλοι οι Συνάδελφοι! 
 



στήριξη της ΑΔΕΔΥ στην Απεργία – Αποχή απ’ την αξιολόγηση, την υιοθέτηση απ’ την ΑΔΕΔΥ του 

αιτήματος για κατάργηση της ΑΑΔΕ και τη δέσμευση της ΑΔΕΔΥ, με απόφαση συνεδρίου, να αναλάβει το 

επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν και όπως το καταστατικό με σαφήνεια 

προβλέπει…. 
 

Της δευτερολογίας του απερχόμενου προέδρου της ΑΔΕΔΥ, θα έπρεπε να ακολουθήσει η ψήφιση 

του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και στη συνέχεια η λήψη αποφάσεων με βάση τις 

προτάσεις και τα ψηφίσματα που καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου κατατέθηκαν στο προεδρείο αυτού.  
 

Αντί αυτού όμως…  

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του προέδρου και μια υποτυπώδη διαδικασία 

(δευτερολέπτων) έγκρισης υποτίθεται των απολογισμών (σε πλήρη αντίθεση με ότι προβλέπει το 

καταστατικό), με απόφαση των παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ (ΔΗΣΥΠ), κήρυξαν τη λήξη του συνεδρίου 

και αποχώρησαν μπροστά στα εμβρόντητα βλέμματα των υπολοίπων συνέδρων, παίρνοντας 

μάλιστα μαζί τους όλα τα πρακτικά, τα σχέδια αποφάσεων, τα ψηφίσματα κτλ., προκειμένου να μην 

υπάρχει καμιά δυνατότητα συνέχισης του Συνεδρίου !!!!!.  
 

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός το οποίο δεν είναι απλά αναντίστοιχο των σημερινών 

αναγκών των εργαζόμενων και σε πλήρη αντίθεση με τις καταστατικές προβλέψεις. Πρόκειται για μια 

πραξικοπηματική ενέργεια των παρατάξεων ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ (ΔΗΣΥΠ), αντίστοιχη της οποίας δεν 

συναντάμε ούτε στις πιο μαύρες εποχές του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 
 

Πρόκειται για μια ενέργεια την οποία οφείλουν να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν και οι 

εκπρόσωποι του κλάδου μας που συμμετέχουν σε αυτές τις παρατάξεις και έλαβαν μέρος σε αυτό το 

συνδικαλιστικό πραξικόπημα. Να μας πουν γιατί δεν επέτρεψαν στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ να πάρει 

αποφάσεις για μια σειρά θέματα που απασχολούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους και κατά συνέπεια και τον 

κλάδο μας. Γιατί δεν έδωσαν τη δυνατότητα στο συνέδριο να συζητήσει και να πάρει απόφαση επι 

ενός σχεδίου που αφορούσε την ΑΑΔΕ και το αίτημα κατάργησης αυτής; 
 

Και αναφερόμαστε σε αυτούς που από αύριο στις υπηρεσίες μας θα κατηγορούν την ΑΔΕΔΥ, 

αποκρύπτοντας ότι για την κατάστασή της έχουν τεράστιες ευθύνες, επενδύοντας στον κοινωνικό 

αυτοματισμό και στην αντιπαράθεση των κλάδων εργαζομένων, με στόχο συνδικαλιστικά και όχι μόνο (ως 

κυβερνητικές παρατάξεις)  οφέλη. Είναι αυτοί που στις επόμενες συνδικαλιστικές εκλογές θα ζητάνε 

την ψήφο σου, προκειμένου και μέσω αυτής, να σε εκπροσωπήσουν (φανταζόμαστε με το ίδιο πάθος 

και συνέπεια) και στο επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. 
 

Την επόμενη ημέρα, οι αποχωρήσαντες την προηγούμενη, επανήλθαν συντεταγμένα, προκειμένου 

να πάρουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη την νέας ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ. Εκλογές που ανέδειξαν τη 

ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ στις δύο πρώτες θέσεις… 
 

Με την αξιοπιστία λοιπόν που τις χαρακτηρίζει και χωρίς κανένα πλαίσιο αποφάσεων που 

θεωρητικά έστω να τις δεσμεύει… ‘’εγγυόνται’’ την πορεία της ΑΔΕΔΥ. Ταυτόχρονα, παρέχουν το 

άλλοθι στους εκπροσώπους τους, στους επιμέρους εργασιακούς χώρους, να καλύπτουν την αδράνειά τους 

πίσω απ’ την ανυπαρξία της ΑΔΕΔΥ. Της ΑΔΕΔΥ που οι ίδιοι εξέλεξαν…   

 
 

Αθήνα, 9.12.2019 
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