
 

Αθήνα, 07.08.2014 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
             adedy1@adedy.gr 

Αριθμ. Πρωτ.: 287 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τον αγώνα των εκατοντάδων χιλιάδων 

Δημοσίων Υπαλλήλων που με την αποφασιστικότητα τους και τη συσπείρωσή 

τους έχουν ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την 

αξιολόγηση ως εργαλείο για την κατεδάφιση των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δημοσίου και την απόλυση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Η απόφαση του 

Εφετείου ερμηνεύει περιοριστικά το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θεωρεί 

ότι «δεν προέβη το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην κήρυξη της απεργίας, υπό την 

μορφή της αποχής, αλλά εξουσιοδότησε ανοικτά την Εκτελεστική Επιτροπή να 

προβεί αυτή στην κήρυξη απεργίας κάθε μορφής και όχι μόνο στον καθορισμό 

των λεπτομερειών διεξαγωγής και πραγματοποιήσεώς της». Για αυτόν τον 

τυπικό λόγο το Εφετείο κηρύσσει «παράνομη» την απεργία – αποχή της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Το σημαντικό, όμως, για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας 

είναι ότι η απόφαση του Εφετείου ανατρέπει την πρωτόδικη απόφαση, η 

οποία προέβλεπε ότι απαιτείται απόφαση Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 

συνακόλουθα των Ομοσπονδιών του Δημοσίου για κήρυξη Απεργίας. 

Αποδέχεται ότι αρμόδιο όργανο για την κήρυξη της Απεργίας είναι το 

Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως εξάλλου προβλέπει και το 

καταστατικό της. 

Επίσης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Εφετείο δεν ασχολήθηκε με 

τους ισχυρισμούς του Δημοσίου περί καταχρηστικότητας της συγκεκριμένης 

μορφής απεργιακής κινητοποίησης. 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ εκτιμά ότι απόδειξη της δύσκολης θέσης που έχει 

περιέλθει η κυβέρνηση είναι και η ενέργεια της να καταθέσει και να ψηφίσει 

τροπολογία στη Βουλή με την οποία προωθεί συμπληρωματικές διατάξεις με 

μοναδικό στόχο να παρακάμψει τα εμπόδια που της έχουν προκαλέσει οι 

εργαζόμενοι με τον αγώνα τους. Έτσι την υποχρεωτικότητα της 

αυτοαξιολόγησης την μετατρέπει σε προαιρετική και προσπαθεί να 

παρακάμψει τα εμπόδια που της έχουν δημιουργηθεί από τη στάση των 

Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων ως προς τον επιμερισμό των 

ποσοστών, αναθέτοντας το έργο σε τρίτους! Κατά βάση δεν αλλάζει τίποτα 

στο περιεχόμενο και στους στόχους της αξιολόγησης, μένοντας σταθερή η 

κυβέρνηση στην απόφαση της να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους. Γι’ αυτό 

χρησιμοποιεί άμεσα και τις άλλες διατάξεις του Νόμου για επανέλεγχο της 

μετατροπής των συμβάσεων. 
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Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, 

Υπαλλήλους, Προϊστάμενους και Διευθυντές να συνεχίσουν στο δρόμο του 

αγώνα για την κατάργηση του νόμου 4250/2014. Τους  καλεί να μη 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης. Ιδιαίτερα 

απευθυνόμαστε στους Προϊστάμενους και Διευθυντές και τους καλούμε να 

απέχουν από κάθε διαδικασία έκδοσης απόφασης επιμερισμού ποσοστών 

αξιολόγησης. Καλούμε όσους έχουν προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, να 

ανακαλέσουν άμεσα τις αποφάσεις τους.  

Καλούμε, επίσης, όλους τους συναδέλφους να μην συμπληρώσουν τα 

φύλλα αξιολόγησης και να τα παραδώσουν στα σωματεία τους. 

Τέλος, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συγκαλεί συνεδρίαση του Γενικού 

Συμβουλίου (21/08/2014) για να αποφασιστεί το πρόγραμμα δράσης της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το επόμενο διάστημα. 

Είναι προφανές ότι μέχρι τότε παραμένουν σε ισχύ όλες οι αποφάσεις 

και τα μέτρα που έχουμε λάβει για να ακυρώσουμε στην πράξη την 

αξιολόγηση. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


