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ΑΠΟΦΑΣΗ 
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε: 
1. Την κήρυξη 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, μαζί με τη 

Γ.Σ.Ε.Ε., ενάντια στη ΛΙΤΟΤΗΤΑ, την ΑΝΕΡΓΙΑ και στην ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. 
2. Την κήρυξη Απεργίας-Αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης και ψήφισε 

ομόφωνα την παρακάτω Εξώδικη Γνωστοποίηση για την Απεργία-Αποχή. 
 

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα 
αριθμ.2 και Φιλελλήνων. 

 

ΠΡΟΣ: 
 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντιδρώντας: 
α. αφ’ ενός στις ρυθμίσεις των άρθρων 14 επ. του Ν.4369/2016 σχετικά με την 

διαδικασία της αξιολογήσεως των Δημοσίων Υπαλλήλων που επιχειρεί να εφαρμόσει η 
κυβέρνηση, όπως τούτες ισχύουν τροποποιημένες από το άρθρο 36 του Ν.4489/2017 και 
από το άρθρο 9 του Ν.4533/2018 με το οποίο θεσπίστηκε ηλεκτρονική διαδικασία 
αξιολογήσεως των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της οποίας θα 
εξειδικευθούν με σχετική Υπουργική Απόφαση και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
υλοποιήσεως της οποίας για το έτος 2017 έχουν εξειδικευτεί με τις με αριθμό 
ΔΑΠΔΕΠ/οικ.14951/24.4.2018 και ΔΑΠΔΕΠ/οικ.17115/10.5.2018 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως,  

β. Αφ’ ετέρου στην θεσπισθείσα από το άρθρο 36, παρ.2 του Ν.4489/2017 κύρωση 
η οποία εισήχθη στο άρθρο 24Α, παρ.4 του Ν.4369/2016, σύστημα ρυθμίσεων που 
συνδέεται και θίγει ευθέως την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των 
μελών μας, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (Ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016), 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
Μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 

μέχρι και την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολογήσεως, όπως αυτή προβλέπεται 
στις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του Ν.4369/2016 ως αυτές τροποποιήθηκαν από το 
άρθρο 9 του Ν.4533/2018, κηρύσσεται Απεργία-Αποχή όλων των υπαλλήλων, που 
καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόσο στα ως άνω αναφερόμενα 
Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα 
που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και 
συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του 
Ν.4369/2016 διαδικασία. 

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε από 
συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές 
έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά 
απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολογήσεως, όποτε και 
εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που 
συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη 
στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων και εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου, τους οποίους 
εκπροσωπούμε. 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός 
Επιμελητής εντέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται προς 
γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την 
παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του. 

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018» 
 

Το Γενικό Συμβούλιο καλεί την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να 
οργανώσει τον Αγώνα ενάντια στην ακολουθούμενη διαδικασία της αξιολόγησης, 
που έχει δρομολογήσει η κα Όλγα Γεροβασίλη. 

 
 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 
Κωνσταντίνος Μπέσης  Παναγιώτης Ιωακειμίδης 

 


