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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεχίζοντας τον αντιδημοκρατικό και
αυταρχικό της κατήφορο στέλνει σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, μια
απαράδεκτη πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και νομικά εγκύκλιο προσπαθώντας
να εκφοβίσει τους υπαλλήλους για να προωθήσει τα σχέδιά της, να
κατασκευάσει νέες δεξαμενές για διαθεσιμότητα και απολύσεις.
Με ένα έγγραφο – μνημείο αυθαιρεσίας, που υπογράφει ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση απειλεί με πειθαρχικές διώξεις εκατοντάδες
χιλιάδες υπαλλήλους που «δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις».
Υπενθυμίζουμε στο Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. τα εξής:
 Η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζόμενων είναι παντελώς έωλη
νομικά, δεδομένου ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δεν
είναι εκτελεστές ενώ το τεκμήριο της νομιμότητας κάθε απεργίας, κατά
την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, εκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία
της απόφασης.
 Το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου για την απαγόρευση συνέχισης της
Απεργίας - Αποχής με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα
απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.
 Σε κάθε περίπτωση στη συγκεκριμένη μορφή απεργιακής κινητοποίησης
δεν συντρέχει μη εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων – παρακώλυση της
υπηρεσίας – ή η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. Επομένως είναι
παράνομη και εκβιαστική η επίκληση θεμάτων πειθαρχικού δικαίου κατά
το χρόνο μάλιστα που δεν έχει κηρυχθεί εκτελεστή η πρωτόδικη απόφαση.
Είναι φανερό ότι η ηγεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. και με το σημερινό της
έγγραφο επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε πανικό μπροστά στην καθολική
άρνηση των Δημοσίων Υπαλλήλων να συνεργήσουν στις απολύσεις δεκάδων
χιλιάδων συναδέλφων τους.
Είναι ενδεικτικό ότι υποχρεώνεται σήμερα το Υπουργείο να
προχωρήσει στην 3η παράταση των προθεσμιών ευελπιστώντας ότι με

2

εκβιασμούς και απειλές θα «νουθετήσει» το Δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο που
συνεχίζει να αγωνίζεται.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που και σήμερα (15/7/2014), ημερομηνία που
έληξε η προθεσμία κατάθεσης των Φύλλων Αξιολόγησης, τα παρέδωσαν
κατά δεκάδες χιλιάδες στα σωματεία τους στέλνουν σαφή μηνύματα:
Και η νέα κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και εκφοβισμού θα
πέσει στο κενό.
Η Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την
αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

