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ςναδέλθιζζερ, ζςνάδελθοι, 

Καινύκε ηηο ΔΒ  λα επηιεθζνύλ  ηεο  δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο 

ησλ Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ  γηα ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-απνρή ηεο 

Α.Γ.Δ.Γ.Τ από ηελ αμηνιόγεζε. 

 Με αθνξκή ηα εξσηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο , ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, πνπ ζαο έρνπκε ζηείιεη,  

ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νη δειώζεηο απηέο (ππαιιήισλ, πξντζηακέλσλ, 

θιπ.) πρέπει να σσμπληρωθούν και να κατατεθούν στο ύλλογο μας , 

αυού λάβοσν και πρωτόκολλο από το Διοικητικό (Γραυείο 

Προσωπικού)  στην σσνέτεια να αποσταλεί στο ύλλογο 

σσγκεντρωτική κατάσταση με τοσς αρ πρωτ. ανά Τποκ/μα. 

Ο ύιινγνο ζα θξαηήζεη αληίγξαθα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

θαηαηεζνύλ κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ πνπ έιαβαλ, όηαλ θαηαηέζεθαλ, 

ηα νπνία θαη ζα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ Οκνζπνλδία. 

 

        Γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ζαο θνηλνπνηνύκε 

γλσκνδόηεζε ηνπ θαζεγεηή Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο 

Αζελώλ θ. Λαδαξάηνπ θαη ηεο δηθεγόξνπ θ. Σζίπξα, από ηνπο νπνίνπο ε 

ΑΓΔΓΤ δήηεζε ηηο λνκηθέο ηνπο απόςεηο. 

 Από ηα δπν θείκελα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα όηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ππαιιήισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε λόκηκε απεξγία-απνρή ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. 

 Γηα ηε δηαζθάιηζε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαη ύζηεξα από 

ππόδεημε ησλ λνκηθώλ ζπκβνύισλ ηεο ΑΓΔΓΤ επηβάιιεηαη όινη νη 

ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία-απνρή λα ην 

γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

 Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε αηνκηθή δήισζε, ππόδεηγκα ηεο 

νπνίαο ζαο επηζπλάπηνπκε.  

  Λόγσ ηνπ επείγνληνο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, νη 

ύιινγνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην 

αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 2/10/2017. 
  

 

σνημμένα: 

1. Τπόδεηγκα Αίηεζεο-Γήισζεο 

 ΤΛΛΟΓΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΚΑ-ΕΣΑΜ 

ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ & ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ  

Απιζηοηέλοςρ 15 – Θεζζαλονίκη Σ.Κ 54624  
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2. Γλσκνδόηεζε θαζεγεηή θ. Λαδαξάηνπ 

3. Γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ θ. Σζίπξα 

4.  

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΤΝΣΔΣΑΜΔΝΑ ΣΗΝ  ΑΠΟΥΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ! 

ΔΝΩΜΔΝΟΙ ΑΝΣΙΣΔΚΟΜΑΣΔ ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ 

ΑΚΤΡΩΝΟΤΜΔ ΣΑ ΥΔΓΙΑ ΣΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ Δ.. 
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