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Προς
Μέλη Σ.Υ.Κ.Ν.Ε
Συνάδελφοι,
Σύµφωνα µε το εξώδικο της Α∆Ε∆Υ προς όλα τα Υπουργεία που
παρουσιάζεται αναλυτικά παρά κάτω, καλούµε όσα από τα µέλη του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε
δεν έχουν παραδώσει ακόµη τις εκθέσεις αξιολόγησης να το πράξουν άµεσα έως 30
Μαρτίου .
Η απεργία – αποχή από την διαδικασία της αξιολόγησης αφορά το σύνολο
των εργαζοµένων (∆ιευθυντές –Τοµεάρχες – Προϊσταµένους-Εργαζοµένους)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόµενες µε τις διατάξεις του
4369/2016 και τις διατάξεις της ∆Ι∆Α∆/Φ.32.14/750/οικ.32768 απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης ρυθµίσεις, που επιχειρεί να εφαρµόσει η Κυβέρνηση, αναφορικά µε την
αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως µε την µισθολογική, βαθµολογική
και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, µε βάση τις Μνηµονιακές ∆εσµεύσεις (ν.4336/2015,
4354/2015, 4369/2016),
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας µέχρι και τη λήξη
της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται απεργία – αποχή όλων
των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Α∆Ε∆Υ τόσο στα ως άνω
αναφερόµενα Υπουργεία όσο και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στα Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, που εποπτεύονται από το ∆ηµόσιο 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 ερµηνευτεί από το
αρµόδια ∆ικαστήρια (όλως ενδεικτικώς ∆.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόµιµη µορφή
συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόµενη ως µορφή απεργίας.
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούµε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίµων ηµερών από την
κοινοποίηση της παρούσας και µέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει
χώρα, κηρύσσουµε απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται µε τη
διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των
δηµοσίων υπαλλήλων και εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούµε.
Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής επιδοτώ νοµίµως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται,
προς γνώση του και δια τας νοµίµους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 16/3/2017
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