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ΑΔΕΔΥ
Οργανωτική Εγκύκλιος
Προς: 1.Τις Ομοσπονδίες – μέλη της ΑΔΕΔΥ

2. Νομαρχιακά Τμήματα

Θέμα: Υλοποίηση των αποφάσεων για την ακύρωση της αξιολόγησης
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Σας έχουμε ήδη στείλει τις αποφάσεις 155/11-4-2014 και 168/28-4-2014 της Ε.Ε. για την
ακύρωση της αξιολόγησης .

Σας έχει, επίσης, αποσταλεί από 30-4-2014 κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην
«αξιολόγηση».

Οι αποφάσεις αυτές έτυχαν της αποδοχής της συντριπτικής πλειονότητας των
εργαζομένων στο Δημόσιο. Σε γενικές συνελεύσεις πρωτοφανούς συμμετοχής, δηλώνεται
η καθολική αντίθεση στην προωθούμενη ρύθμιση και η συμμετοχή στις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε πολλές δε περιπτώσεις πρωτοβάθμιοι σύλλογοι κινούνται
σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά
δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες. Οι συνεχείς μεταθέσεις των
καταληκτικών ημερομηνιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, είναι δηλωτικές του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η Κυβέρνηση
μπροστά στις συνεχώς ογκούμενες αντιδράσεις.

Δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης, απαιτείται πλέον ο αγώνας των εργαζομένων στο
Δημόσιο να πάρει χαρακτήρα μαζικής πολιτικής ανυπακοής.

Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οι Ομοσπονδίες και τα
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Νομαρχιακά Τμήματα πρέπει:
1.
Να διοργανώσουν συνελεύσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όσους
εργασιακούς χώρους δεν έχουν γίνει ακόμη. Να στείλουν στην ΑΔΕΔΥ το πρόγραμμα
δράσης και όποιες άλλες αποφάσεις λαμβάνονται στις Γ.Σ των πρωτοβαθμίων συλλόγων.
Να ενημερώσουν την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τον προγραμματισμό των Γ.Σ
2.
Να διασφαλίσουν την επιτυχία της απεργίας-αποχής από όλα τα στάδια της
αξιολόγησης.
3.
Να συνεχίσουν τη συλλογή υπογραφών με μεγαλύτερη ένταση και με
καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου. Να στείλουν από σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014,
τις καταστάσεις με τις υπογραφές που έχουν συγκεντρώσει.
4.
Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις
Διοικήσεις, οι οποίες πρέπει να αποφασιστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις.
5.
Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους
χώρους εργασίας της αφίσας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σύνθημα “Απεργούμε – Απέχουμε,
ακυρώνουμε την «αξιολόγηση»”. Η αφίσα θα παραληφθεί από τα Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ μέχρι τις 6
Ιουνίου 2014. Οι Ομοσπονδίες πρέπει να την παραλάβουν το συντομότερο δυνατόν από τα
γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
6.
Να μεριμνήσουν ώστε τα πρωτοβάθμια σωματεία να συγκεντρώσουν τα
φύλλα αυτοαξιολόγησης χωρίς αυτά να έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους
συναδέλφους, συναδέλφισσες
7.
Να διοργανώσουν συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή των μελών των ΔΣ των
σωματείων - μελών τους και ευρύτερα των Δημοσίων υπαλλήλων της περιοχής τους με
θέματα την ακύρωση της αξιολόγησης, τις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τις γενικότερες
εξελίξεις. Να ενημερώσουν για τον προγραμματισμό την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να καταστεί
δυνατή η παρουσία μέλους της Ε.Ε. ή του Γ.Σ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι υλοποιώντας τις παραπάνω αποφάσεις η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
κατέθεσε ήδη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση των Υπουργικών
αποφάσεων εφαρμογής της «αξιολόγησης».

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

Οργανωτική Εγκύκλιος για την ακύρωση της αξιολόγησης
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