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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
24ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 

 
Η διαμάχη μεταξύ των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και της Ελληνικής Κυβέρνησης με 

αφορμή τις διατάξεις του Ν.4250/2014 που σχετίζονται με την Αξιολόγηση συνεχίζεται. Έως και σήμερα 
οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν κατορθώσει με την μαζική συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή από τα 
καθήκοντα της αξιολόγησης,  να αναστείλουν την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων του Νόμου. Αρχικά 
η έκβαση της δικαστικής διαμάχης μεταξύ ΑΔΕΔΥ & Κυβέρνησης έκλεινε προς την πλευρά των 
εργαζομένων. Η Απεργία – Αποχή από τα καθήκοντα της αξιολόγησης κρίθηκε από το Εφετείο Αθηνών 
παράνομη για τυπικούς λόγους. Η ΑΔΕΔΥ εναρμονίστηκε πλήρως με τις «υποδείξεις» του Εφετείου 
Αθηνών, και επαναπροκήρυξε την Απεργία με τον ορθό τρόπο (με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και 
όχι της Εκτελεστικής Επιτροπής). Η Ελληνική Κυβέρνηση έκανε αγωγή εκ νέου στην ΑΔΕΔΥ για την εν 
λόγω Απεργία – Αποχή. Παρά το δεδικασμένο προ ολίγων εβδομάδων από το Εφετείο Αθηνών, το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε την Απεργία – Αποχή «Παράνομη & Καταχρηστική» και έδωσε 
διαταγή στην ΑΔΕΔΥ για την άμεση διακοπή της.  

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, προκειμένου να επιβάλει τις 
διατάξεις και τους νόμους που επιθυμεί. Οι Έλληνες συνεχίζουν χωρίς εργασία ή σε άθλιες εργασιακές 
συνθήκες, με μηδενική υγειονομική περίθαλψη και νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν μόνο εξαιτίας του 
φιλότιμου των εργαζομένων, χωρίς πρόνοια, χωρίς ασφάλιση, με συνεχώς υποβαθμιζόμενη παιδεία και 
ουσιαστικά σε ένα κράτος που δεν παρέχει τίποτα, ζητάει τα πάντα και ξεπουλάει ότι έχει απομείνει. 

Συνάδελφοι, 
με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Αξιολόγησης, στο ασφαλιστικό (νέα συμμετοχή του 

ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής) αλλά κυρίως για όλα τα παραπάνω 
έχουμε καθήκον να ξεσηκωθούμε. 

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου συμμετέχει στην εξαγγελθείσα από την Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΑΔΕΔΥ (αρ. πρωτ. 333/18-09-2014) Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την Τρίτη στις 23 
Σεπτεμβρίου του 2014 στην οποία συμμετέχει και η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Την μαζικότητα που δείξαμε 
στην συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή από τα καθήκοντα της Αξιολόγησης, ας την δείξουμε και σε 
αυτή την Απεργία. Ας δείξουμε στην Κυβέρνηση ότι γνωρίζουμε την δύναμη που έχουμε όταν 
κινητοποιούμαστε μαζικά. Μπορούμε να ανατρέψουμε τις ισορροπίες. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου θα 
συμμετάσχει και στις όποιες κινητοποιήσεις προκηρυχθούν στο νησί της Ρόδου την ημέρα της απεργίας. 

 
Για το Δ.Σ. 
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Φιλήμων Φραντζής  
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Η Γενική Γραμματέας 
 
 
 

Μίκα Μιχαλάκη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
 


