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Ενημερωτικό Δελτίο 4
Διαρκής προσπάθεια, με ενωτική πρόταση, της ΔΑΚΕ Δ.Τ. να συγκροτηθεί το
προεδρείο της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και να οργανωθεί ο αγώνας και η αντίσταση των
εργαζομένων απέναντι στις βάρβαρες και ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές.
Συνάδελφοι/ες,
Είναι διαρκής η προσπάθεια της ΔΑΚΕ Δ.Τ. να συγκροτηθεί το προεδρείο
της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και να οργανωθεί ο αγώνας και η αντίσταση των
εργαζομένων απέναντι στις βάρβαρες και ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές. Σε
αυτή την προσπάθεια, στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. στις 11/1/2017 και 25/1/2017,
επιδιώξαμε την σύνθεση απόψεων και την συγκρότηση προεδρείου της για να
λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ. Διατυπώσαμε και πάλι την
πρόταση μας για δημιουργία ενωτικού διαπαραταξιακού προεδρείου με επιλογή της
θέσης ευθύνης με βάση την δύναμη της κάθε παράταξης όπως αυτή καταγράφηκε στο
τελευταίο 36ο συνέδριο της τον Δεκέμβριο του 2016.
Μέχρι σήμερα η υπεύθυνη πρόταση μας δεν βρήκε την επιθυμητή ανταπόκριση
από της άλλες παρατάξεις της Ε.Ε..Αναφέρουμε ότι στην συνεδρίαση της 25/1/2017 και
στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε ο προτεινόμενος Γιάννης Πάιδας από τη ΔΑΚΕ Δ.Τ.
για την θέση του προέδρου της ΑΔΕΔΥ ελάβε 4 ψήφους υπέρ και 9 λευκά.
Η ΔΑΚΕ, πρώτη δύναμη στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα , θα καλέσει
τους εκπροσώπους των υπολοίπων παρατάξεων στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ στην επόμενη
συνεδρίαση της Ε.Ε. (στις 9/2/2017) να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί
απέναντι στους δοκιμαζόμενους από τις ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές δημόσιους
υπαλλήλους και στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Όσο αναφορά το πρόγραμμα δράσης της ΑΔΕΔΥ αποφασίστηκε:
● Σε συνεργασία με το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ να διοργανωθούν το προσεχές δίμηνο επτά
(7) εκδηλώσεις σε αντίστοιχες πόλεις (Τρίπολη, Ιωάννινα, Βόλος, Ηράκλειο, Κοζάνη,
Ξάνθη και Πάτρα) για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το Δημοσιοϋπαλληλικό
Κίνημα.
● Ακόμα αποφασίστηκε ο συντονισμός δράσης και με άλλες κοινωνικές ομάδες που
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις όπως τους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, αρχής
γενομένης από 1/2/2017, όπου με το «καραβάνι υγείας» που διοργανώνει η
ΠΟΕΔΗΝ στην Λάρισα και με την συνδρομή των Νομαρχιακών Τμημάτων της
ΑΔΕΔΥ Θεσσαλίας θα υπάρξει συντονισμός ενεργειών.

● Η Ε.Ε. είχε συνάντηση με τους προέδρους των εργαζομένων των ασφαλιστικών
ταμείων όπου υπήρξε ενημέρωση για την άθλια κατάσταση που βρίσκεται το
ασφαλιστικό σύστημα και το νεοσυσταθέν τερατούργημα του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
● Την Παρασκευή 10/2/2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ
Συνάδελφοι/ες
Όλοι μαζί ενωμένοι, με συνέπεια και συνέχεια στον αγώνα για να ζήσει ο
δημόσιος υπάλληλος με αξιοπρέπεια σε μια κοινωνία δικαιοσύνης
Για την ΔΑΚΕ/Δημοσίου Τομέα
Γιάννης Πάιδας
Πρόεδρος ΔΑΚΕ/Δ.Τ.
μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ
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Οργανωτικός Γραμματέας ΔΑΚΕ/Δ.Τ.
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