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Αθήνα, 14/7/2014 

Πληρ. Ν. Κακαβάς- Ν. Μπόκαρης           
                    ΠΡΟΣ :Τα Μέλη μας –  
                                                               A΄Βάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
                                                               Γεωτεχνικών, Δασοπόνων και Δασοφυλάκων 
                                                                                Έδρες τους   
                                                                           ΚΟΙΝ: 1.  Γεωπόνους, Κτηνιάτρους,  
                                                                  Δασολόγους, Γεωλόγους, Ιχθυολόγους,  

Δασοπόνους και Δασοφύλακες  
                                                                  Έδρες τους   

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Συνάδελφοι , ο αγώνας συνεχίζεται  

Το Δικαστήριο στο οποίο είχε προσφύγει το Υπουργείο. Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλ.Διακυβέρνησης,  εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, απόφαση, 
όπου έκρινε την απεργία – αποχή, από κάθε ενέργεια σχετική με την αξιολόγηση, 
παράνομη για τυπικούς λόγους, όχι όμως καταχρηστική,  ούτε και προσωρινά 
εκτελεστή κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεα του αγώνα μας. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  θα καταθέσει  έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης (κατά το μέρος 
που κρίνει την απεργία μας παράνομη) εντός τριών ημερών και μέχρι να εκδικαστεί η 
έφεσή μας, θέτουμε υπόψη σας ότι , η απεργία συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οι Ομοσπονδίες ΠΟΓΕΔΥ- Ο.Δ.Ε.Δ.Υ 
και Π.Ο.Δ και τα Πρωτοβάθμια Γεωτεχνικά Σωματεία (Π.Ε.Γ.Δ.Υ, Π.Ε.Δ.Δ.Υ, 
Π.Ε.Κ.Δ.Υ, ΠΣ.ΙΧ.Δ, Π.Σ.Γ.Δ.) καλούν  όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν 
την αποχή – απεργία από κάθε αξιολογική διαδικασία. 

 Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η αίτηση  ακυρώσεως που κατατέθηκε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας,  κατά αποφάσεως επιμερισμού των ποσοστών αξιολόγησης,  θα 
συζητηθεί στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  στις 10 Οκτωβρίου, 



 

 

την ίδια δικάσιμο  με την αντίστοιχη αίτηση που έχει καταθέσει η  Α.Δ.Ε.Δ.Υ για 
τις εγκυκλίους του ΥΔΜΗΔ. 

Η αίτηση αναστολής για το ίδιο θέμα, θα εκδικαστεί άμεσα στο θερινό τμήμα 
διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας μαζί με την αίτηση έκδοσης 
προσωρινής διαταγής . 
 
 Συνάδελφοι, τα Σωματεία μας βρίσκονται στο πλευρό των εργαζομένων 
ανεξάρτητα από το εργασιακό τους χώρο (Υπουργεία ΥΠΕΚΑ & ΥΠΑΑΤ , 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄  και Β΄ 
βαθμού)  και θα λάβουν κάθε  νομικό μέτρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
των μελών μας.  
 
Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε Καμία αξιολόγηση – 

καμία διαθεσιμότητα – καμία απόλυση . 
 

Αύριο Τρίτη 15/7/2014 ,  η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ κηρύσσει πανελλαδική τρίωρη στάση 
εργασίας, από ώρα 12 μ.μ  μέχρι τη λήξη του ωραρίου . 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

  

 


