ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

Επειδή το κράτος και τα όργανά του έχουν την υποχρέωση να
διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού
συνόλου.
Επειδή η απεργία περιλαμβάνεται στα ατομικά δικαιώματα που
προβλέπονται από το Σύνταγμα και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή
με την συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που οφείλει να προστατεύει
το Κράτος. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας
διαπιστώνεται από το Δικαστήριο με τελεσίδικη απόφαση και είναι
νόμιμη όταν ασκείται από συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν
συσταθεί νόμιμα προς διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών,
εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των
εργαζομένων.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
(ν.3528/2007)
αναγνωρίζεται
και
προστατεύεται
αφενός
η
συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το
δικαίωμα απεργίας αυτών.
Επειδή από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007
προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε
μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από
την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου
δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα,
καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια
την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε
καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας.
Επειδή η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να
επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού, και
συγκεκριμένα εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν
στην απεργία-αποχή.
Επειδή η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού
φακέλου συνιστούν μέρος της διαδικασίας αξιολογήσεως και υπό την

έννοια αυτή τα στελέχη εκπαιδεύσεως μπορούν να δηλώσουν, ότι
απέχουν από την εν λόγω διαδικασία λόγω συμμετοχής στην αποχή.
Επειδή η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε
μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί
υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής
σε θέση στελέχους.
Επειδή κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά
ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού.
Για τους λόγους δηλώνουμε ότι :
Α) είναι σύννομη και συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η
πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της
αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων (Αξιολόγηση).
Β) η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής
δεν μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις
βάρος των υπαλλήλων.
Γ) δεν μπορεί εκπαιδευτικός, να αποκλειστεί από μελλοντικές
διαδικασίες επιλογών εξαιτίας της συμμετοχής του στην ως άνω
αποχή.

