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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Τρομοκρατία, οι εκβιασμοί και οι παράνομες μεθοδεύσεις  

δεν θα περάσουν. 

Συντριπτική η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή. 

 

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρά την ψήφιση της εκβιαστικής τροπολογίας 

Γεροβασίλη αρνήθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να συμμετέχουν στη 

μνημονιακή αξιολόγηση. Συμμετείχαν μαζικά στην Απεργία - Αποχή που έχουν 

κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία του Δημόσιου 

Τομέα καταγράφοντας ποσοστά συμμετοχής της τάξης του 70, 80 και 90% αλλά 

ακόμα και σε περιπτώσεις με μικρότερη συμμετοχή η διαδικασία της αξιολόγησης 

έχει ήδη στην πράξη ακυρωθεί. 

Η Κυβέρνηση έντρομη μπροστά σε αυτή την αποφασιστική στάση των 

Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού είδε ότι έληξε άπρακτη η ημερομηνία κατάθεσης 

των φύλλων αξιολόγησης πέρασε ανοικτά στις απειλές και στην τρομοκρατία για να 

κάμψει το φρόνημα των απεργών εργαζομένων. 

Επιστρατεύει μηχανισμούς, διοικήσεις και καλοθελητές οι όποιοι έχουν 

επιδοθεί σε ένα όργιο εκβιασμών, προκειμένου έστω και ένα μικρό μέρος 

εργαζομένων να καταθέσει ακόμη και εκπρόθεσμα φύλλο αξιολόγησης. 

Στα Νοσοκομεία, σε Δήμους, σε Υπουργεία οι Διοικήσεις καλούν τους 

εργαζόμενους να καταθέσουν, μετά την καταληκτική ημερομηνία φύλλα 

αξιολόγησης διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα θεωρηθούν εμπρόθεσμα. Κρατούν 

ανοικτά πρωτόκολλα, πολλά από τα οποία είναι στα γραφεία των Διοικήσεων και 

υποχρεώνονται εργαζόμενοι να περάσουν από εκεί για να καταθέσουν εκπρόθεσμα 

φύλλο αξιολόγησης.   

Καθημερινά στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στις Ομοσπονδίες και στα Σωματεία φτάνουν 

δεκάδες καταγγελίες  περιπτώσεων που διοικήσεις και μηχανισμοί επιδίδονται σε 

αυτή την επιχείρηση τρομοκράτησης και καθυπόταξης της βούλησης των 
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εργαζομένων. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι διοικήσεις φορέων στις 

παρεμβάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των συνδικάτων προκλητικά δηλώνουν ότι θα 

συνεχίσουν να παρανομούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις των 

Νοσοκομείων (Σωτηρία, Αττικό, ΕΛΠΙΣ, Παίδων, Αγλαΐα  Κυριακού). Σε αυτή την 

κατεύθυνση οι Σύλλογοι-Μέλη παίρνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως αποκλεισμούς 

Γραφείων Προσωπικού και «εμπιστευτικού» πρωτοκόλλου, προκειμένου οι 

εκβιασμοί και οι πιέσεις να πέσουν στο κενό. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι αποφασισμένη μαζί με 

όλους τους εργαζόμενους να προστατεύσει το δικαίωμα στην Απεργία και να 

βάλει τέλος στο όργιο εκβιασμών και τρομοκρατίας που επεκτείνεται μέσα στις 

Δημόσιες Υπηρεσίες. Να μην επιτρέψει το ΟΧΙ των Δημοσίων Υπαλλήλων στην 

αξιολόγηση η Κυβέρνηση με κόλπα, παρανομίες και τρομοκρατία να το μετατρέψει 

σε ΝΑΙ. 

Δηλώνει ότι πέρα από τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και τις 

κινητοποιήσεις προσανατολίζεται να καταφύγει και στη Δικαιοσύνη και να 

καταθέσει μηνυτήρια αναφορά εναντίον όλων εκείνων που οργανώνουν ή 

συμμετέχουν σε αυτές τις παράνομες ενέργειες. 

Καλούμε έστω και την ύστατη στιγμή την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την 

επιχείρηση τρομοκράτησης των εργαζομένων στο Δημόσιο. Να αντιληφθεί ότι οι 

μεθοδεύσεις της αντί να κάμπτουν το φρόνημα των εργαζομένων, δυναμώνουν την 

αποφασιστικότητά τους.  

Καλούμε τους συναδέλφους που, είτε κάτω από τον εκβιασμό του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε υπό το καθεστώς πιέσεων σε 

τοπικό-υπηρεσιακό επίπεδο, κατέθεσαν φύλλα αξιολόγησης να τα ανακαλέσουν 

μαζικοποιώντας τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την προσχηματική 

αξιολόγηση. 

 

Η μνημονιακή αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά. 

 

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


