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ΘÝμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟffΠΚΟΥ ηΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕττελεσπκÞ ΕπιτροπÞ òΓΓηγ συγεδρßασÞ τηò, την ΠÝμτπη 27
Απρλßου 2ΟΙ 7 αποφÜστσε να στηρßξα την απüφαση τηò ΑΔΕΔΥ ψα
Ατεργßα-ΑποχÞ üλτογ των Δημοσßων ΥπαλλÞλωγ απü κÜθε διαδικασßα
αξιολüγησηò σε üλα τα ετßπεδα üπωò περγρÜφεται στο Ν"43Ý9Ι20Ι ü
κοι σπò οδηγΙεò που Ýχουν δοθd με τηγ εγκýκλιο ΔΙΔΑΔ1
Φ.32, Ι 4/7$/oιk .327 üΒ του Υπουργεßου ΔοικηπκÞò Ανασυγκρüτησηò.

Πστεýουμε üπ η παραπÜνω αξολüγηση,

l. ΣυγδÝεται ευθÝωò με τΓιγ μισθολογικÞ, βαθμολογικÞ και
υττηρεσιακÞ εξÝλξη των υπαλλÞλων με βÜση πò μγημονακÝò
δεσμεýσειò.

2. ΣυγδÝεται με τηγ κνητκüτητα και μπαρεß γα οδηγÞσε σε
απολýσαò.

3- Η αξιολüγηση δεν Ýχει καμßα σχÝση με τηγ ανÜγκη επιστημογικÞò,
τεχνικÞò. επαγγελμαπκÞò αÞριξηò τιον Δ-Υ-

4. Δεγ Ýχει καθορστεß γενικÞ στοlòοθεσßα τüσο σ!]ò οργανικÝò

μονÜδεò üσο και ατομικÞ σΓηγ θÝση εργασßαò που υπηρετεß κÜθε
συνÜδελφοò.

5. ΥπÜρχει συγκυριακü πλεογÝηημα του κατÝχοντοò την θÝση του
προΤσταμÝγου με σναπλÞρωση üταγ κρßνει κατωτÝρουò τσυ

{πλεονÝκτηßια εγ üψη κρßσεων}-
6. Δεν Ýχουν γΙνα α ολομÝ.λειεò διευθýγσεωγ και τμημÜτων ογ και ο

νüμοò το προβλÝπει και σχÞε απü τιò αρχÝò του 2ΟΙ 6 .

7. Οι ε&κÝò ετπτροπÝò α§ολüγησηò üπου εξετÜζοιτται και οι
ενστÜσειò, απαρτßζονται κατÜ τα 2Ι3 απü Γενικοýò ΔευθυντÝò και
ΔευθυντÝò του οιχεßου φορÝα που μπορεß γα εßγαι και α ßδια που
Ýχουν α§ολογÞσει τουò υπαλλÞλουò, επßσηò οι aιpεroi
εττρüσωποι τ{δγ υπσλλÞλωγ που συμμετÝχουγ στιò ετπτροσÝò δεν

*ουγ δικαßωμα ψÞφου Üρα δεγ μποροýν γα καταδεßξουν
οποιαδÞποτε αυθαιρεσßα τηò ΔοΙκησηò-

Ξπß πλÝογ οπÜρχοον ι&απερüτητεò στο Υποοργεßο μαò, Ε(χ}

κα&στσüγ τον νüμο δÝσκολα εφαρμüαμο καθτΙη δαι Ýχει πφβλεφθεΙ
σrογ νüμο η αξιολüγηση και τò}γ στραπατπκτbγ πρdσταμÝγòον απü



τουò ßrφ*ÞαμÝγοιξ ποfuπκοýò υπαλλÞλουò. μÝσω το¼ αντΙτνυμοιτ
εροιτηματολογßου. üπτοò Ýχα θεσμσθετηθεΙ μα üλοιη τοιξ Üλλοοò
προΤστομÝτοιη στο δημ&ιο. αγ ι(g| η σξιολüγηση τα}γ προΕσταμÝγαηγ

με roy τρüπο που τρφλÝπεται δεγ εßται προò τη σωστÞ κστεý&τγση και
Üο τηροüμε Ýγτονεò ετπφιιλü ξε ò.

Θα πρÝπα γα τονιστεß üπ η ωò üνω αποχÞ των υπολΙdlλωγ απü
συγ(εκριμÝνα καθÞκοντα προβλÝπεται απü τιò δòτÜξαò του Ν- t 264182
και σuyιcrrü απολýτεοò νüμιμη μορφÞ συγδικαλισπκÞò δρÜσηò,
αγαγγωρισμÝνη ωò μορφÞ σπεργßαò"

fulε βÜση τα παραπÜνω καλοýγται τα ΣωματεΙα -fußÝλη τηò ΠΟΕ-
ΥΞΘΑ, να εγημερþσουγ και κατευθýγουγ τα φυσικÜ τουò μÝ?\η, με
Γενικò Συγελεýσεlò Þ με συγκεγτρòßισειò στουò χþρουò εργασΙαò. στηγ
λογικÞ τηò αποχÞò απü κÜθε διαδικασßα αξιολüγησηò. Η απεργßα{ποχη
απü ιò &αÜκασßεò αξιολüγησηò, χραÜζεται γα απλωθεß σε κÜθε χþρο
δουλαÜò, γα τονωθεß η αυτοπε|τοßθηση των σιτναδÝλφων και γα
ενισχυθεßτο αγωγ§ηκü τουò φρüwμα.

ΣιτγκεκμμÝνα κÜθε σογÜδελφοò. ο οποßοò λομβÜγε το Ýγτυπο
α§ολüγησηò γα γρÜφα μüνο το ογοματεπ<bνυμü το§ κατ τα ÜΙιλα
στοιχεßα τηò οταλληfuκÞò του ýιüτηταò yg το υπογρÜφα με Εο σχüfuο
üπ σομμετÝχο στηγ απεργßα - αποχÞ ποο κÞρυξε η ΑΔΕΔΥ.
Το Ýγτιττο α§ολüγηστΕ θα ταρα§ßδεται:

ι Þ crrov εκπρüσωπο του Σωματεßου üταγ η Ýδρα του Σωματεßου
εßγαι εγτüò του χþρσυ εργασßαò του.

τ Þ αλλþò ο ßδιοò ο συνÜδελφοò θα το παραδßδε üπατò
παραπÜνω επισημσßγεται στο αρμüδτ γραφεΙο-

Σομπληρþνονταò και υπογòφονταò τηγ σχεπκÞ κατÜσταση ποι}
συγοδεýα το κεßμενσ ποο εξεÜκειßg την απεργßα - αποχÞ ποο κÞρυξε η
AA$Y.
Γισ τα Παγε}ÞαδικÜ Σατατεßα ßßßνογται οι εξÞò δυγετüτητεò

παραλαμβÜνουν τα Ýγη:πα αξιολüγησηò και να τα καταθÝτουγ
σπιγ αρμüδò υπηρεσßα Δοικητικοý.

γραφεßσ τüσο το Ýγτυπο αξιολüγησηò üσο kc!ι το σχεπκü Ýγτυπο
τηò ΑΔΕΔΥ.

Ι(ανÝναò εργαζüμεγq δεγ αβολογεß τροffστÜμενü τοι}, οýτε τογ
ιτφιστÝμενü του.

Εßγαι ευθý,νη.κ.αι υττοχ|3ÝωσÞ μαò γα μην ετητρÝψουμε γα Εροχζι}ρÞσει
.-_:"η.ΕΙßΙΠ -,

απü την δακηπκÞ εραρχßα-
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