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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις οποίες επιχειρεί να θέσει 

σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης – λαιμητόμου. 

Το προηγούμενο διάστημα, με την Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες 

της αξιολόγησης και «επανελέγχου» των μετατροπών των συμβάσεων, οι 

εργαζόμενοι αντιστάθηκαν στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την προώθηση 

δεκάδων χιλιάδων απολύσεων στο Δημόσιο Τομέα. 

Τις προηγούμενες ημέρες και μετά την κήρυξη από την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

(18-9-14) Απεργίας – Αποχής από την αξιολόγηση και τον «επανέλεγχο» 

μετατροπής των συμβάσεων δεκάδες Ομοσπονδίες και σωματεία του Δημοσίου 

κήρυξαν Απεργία – Αποχή δημιουργώντας ένα ευρύτατο μέτωπο αντιπαράθεσης 

στην πολιτική της ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών αγώνων και των σχεδίων 

πλήρους κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος. 

Παράλληλα, στις 23/9/2014, στην Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία και με τη 

δυναμική παρουσία μας στον Άρειο Πάγο και την πορεία που ακολούθησε, 

απαιτήσαμε την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων, την επαναλειτουργία όλων 

των δομών που καταργήθηκαν με την ταυτόχρονη επάνοδο όλων των υπαλλήλων 

που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν. 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμώντας τις μέχρι τώρα αποφάσεις των Δικαστηρίων 

και του ΣτΕ που κινούνται σε κατεύθυνση δικαίωσης της Κυβερνητικής πολιτικής 

(εφάπαξ, καθαρίστριες, αποφάσεις Δικαστηρίων κατά της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κτλ) 

διαπιστώνει ότι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να κάνει ακόμη πιο 

αισθητή την παρουσία του στη διεκδίκηση του δίκαιου των αγώνων του. 

Στο πλαίσιο συνέχισης των αγώνων μας, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει 

Παναττική Στάση Εργασίας την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, από την 

έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι και καλεί 

όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο στο συλλαλητήριο που θα 

πραγματοποιηθεί έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώρα 9:30πμ 

(Πανεπιστημίου 47-49). 

Τέλος, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο της την 

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014, για να αποφασίσει το πρόγραμμα δράσης της 

συνομοσπονδίας για την επόμενη κρίσιμη περίοδο. 

 

 

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