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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Απεργία Αποχή από τα Καθήκοντα της Αξιολόγησης 

 
Η δικαστική διαμάχη της κυβέρνησης  με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ  στην προκηρυχθείσα Απεργία – Αποχή από 

τα καθήκοντα της αξιολόγησης είχε σαν αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό της προαναφερθείσας 
απεργίας – αποχής ως «ΠΑΡΑΝΟΜΗ» από το Εφετείο Αθηνών για τυπικούς λόγους (προκηρύχθηκε 
από την Εκτελεστική Επιτροπή και όχι από το Γενικό Συμβούλιο). Το σύνολο των λοιπών 
διεκδικήσεων της κυβέρνησης απορρίφθηκε πρωτόδικα. Η συμμετοχή των συναδέλφων στην 
προαναφερθείσα Απεργία - Αποχή ήταν μαζική, με αποτέλεσμα στην συντριπτική πλειοψηφία των 
δημοσίων υπηρεσιών, να μην ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Δεδομένης της λήξης προθεσμίας 
υποβολής των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης στις 31/07, ημερομηνία που δεν είχε τελεσιδικήσει η 
παραπάνω δικαστική διαμάχη, ο στόχος που είχε θέσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ κατ΄ αρχήν πέτυχε : οι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι δεν υπέβαλαν τις εκθέσεις τους και η διαδικασία σταμάτησε. 

Στις 21 Αυγούστου 2014 το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ συνεδρίασε και μεταξύ άλλων 
αποφάσισε την επαναπροκήρυξη της Απεργίας – Αποχής από τα καθήκοντα αξιολόγησης, με 
ημερομηνία έναρξης στις 30 Αυγούστου του 2014, εναρμονιζόμενη πλήρως με την απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ κοινοποιήθηκε στην 
Κυβέρνηση με Εξώδικη Γνωστοποίηση στις 25 Αυγούστου 2014. 

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν εκ νέου μαζικά στην 
εξαγγελθείσα από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Απεργία - Αποχή από τα καθήκοντα της 
Αξιολόγησης. Η μαζική συμμετοχή, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κέρδισε την πρώτη μάχη στον 
πόλεμο κατά των διατάξεων του Ν. 4250/2014 που σχετίζονται με την αξιολόγηση των Δημοσίων 
Υπαλλήλων. Δεδομένων των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και 
δίνει κουράγιο για τη συνέχιση του αγώνα. Είναι σημαντικό να μην εγκαταλειφθεί ο αγώνας, τώρα 
που αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν πολλά. Συνεχίζουμε, 
Απεργούμε – Απέχουμε από τα καθήκοντα της αξιολόγησης μέχρι την κατάργηση των σχετικών 
διατάξεων του Ν. 4250/2014. 
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