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Αθήνα, 9/10/2014 
Αρ. πρωτ.  91 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ TΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ) 
  
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
  
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Η Α∆Ε∆Υ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014 από την ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ έως 

την 12:00 µµ. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Α∆Ε∆Υ. 

Την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, εκδικάζεται στο Συµβούλιο της Επικρατείας η αίτηση 
ακύρωσης κατά των αποφάσεων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 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 ∆ηµόσιο Τοµέα.  Τις προηγούµενες ηµέρες και µετά την κήρυξη από 
την Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. (18-9-14) Απεργίας – Αποχής από την αξιολόγηση και τον 
«επανέλεγχο» µετατροπής των συµβάσεων δεκάδες Οµοσπονδίες και σωµατεία του ∆ηµοσίου 
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.∆.Ε.∆.Υ. εκτιµώντας τις µέχρι τώρα αποφάσεις των ∆ικαστηρίων 
και του ΣτΕ που κινούνται σε κατεύθυνση δικαίωσης της Κυβερνητικής πολιτικής (εφάπαξ, 
καθαρίστριες, αποφάσεις ∆ικαστηρίων κατά της Α.∆.Ε.∆.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.∆.Ε.∆.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 ∆ηµόσιο 
στο συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί έξω από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ώρα 
9:30πµ (Πανεπιστηµίου 47-49). 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η προσωρινή ∆ιοίκηση της Ο∆ΥΕ. 


