
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ… 
ΝΟΜΟ! 

 
Σήµερα το Εφετείο Αθηνών ανέβαλε την εκδίκαση της Έφεσης 

της Α∆Ε∆Υ κατά της Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (που αφορά την απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην 
«αξιολόγηση» των δηµοσίων υπαλλήλων) για τη ∆ευτέρα, 28 Ιουλίου 
2014, στις 11:00 π.µ. 

 
Η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο 

συνεχίζεται κανονικά και µάλιστα µε µεγαλύτερη επιµονή και ζήλο, 
ειδικά έπειτα από την χθεσινή προσπάθεια της κυβέρνησης να 
αξιοποιήσει επικοινωνιακά την απόφαση του ΣτΕ, να απορρίψει το 
αίτηµά µας για αναστολή εφαρµογής του νόµου (ασφαλιστικά µέτρα) 
έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.  

 
Είναι προφανές ότι η αδυναµία της Κυβέρνησης να υλοποιήσει 

το νόµο – έκτρωµα, δεδοµένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο αποφάσισε συνειδητά να µην συµµετάσχει 
στη διαδικασία της «αξιολόγησης», να µην συµπληρώσει και να µην 
καταθέσει τα φύλλα αυτό-αξιολόγησης, καθώς και να τα παραδώσει 
µαζικά στα Σωµατεία, την οδηγεί σε επικοινωνιακά παιχνίδια 
προπαγάνδας.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, για ακόµα µία φορά, χθες επιχείρησε να 

σκορπίσει παραπληροφόρηση και να δηµιουργήσει σύγχυση, 
παρερµηνεύοντας  δικαστικές αποφάσεις.  Έτσι, έφτασε στο σηµείο, να 
παρουσιάζει δηµοσίως ως επιτυχία, µια άκρως διαδικαστική απόφαση, 
επιχειρώντας ταυτόχρονα να δηµιουργήσει κλίµα πίεσης προς τη 
∆ικαιοσύνη και να προεξοφλήσει το αποτέλεσµα εκδίκασης µιας 
υπόθεσης που έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.  
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Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους µεθοδεύσεις δεν δείχνουν 

σεβασµό προς τη ∆ικαιοσύνη.  
 

Επειδή, τέλος, ΟΛΟΙ και ΟΛΑ κρίνονται, ΕΝΑ είναι βέβαιο:  
 
Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι µε τη στάση τους και την ενότητά τους 

θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις εξελίξεις και ο ελληνικός λαός την 
Κυβέρνηση για τον αυταρχισµό της, τον εκφοβισµό που ασκεί και 
την επιχειρούµενη διάλυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

 
Συνεχίζουµε ενωµένοι έως τη νίκη! 

 
Συνεχίζουµε ενωµένοι έως ότου η Κυβέρνηση πάρει πίσω το 

νόµο – έκτρωµα! 
 

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


