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        Θέμα: «Κοινοποίηση δελτίου τύπου (Αρ.Πρωτ.:302) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.». 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, με αφορμή το Δελτίο Τύπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αριθμ. 

πρωτ.: 302, το οποίο σας κοινοποιούμε, θέλαμε να σας μεταφέρουμε τα εξής: 

Συμπορευόμενοι με την ΑΔΕΔΥ δώσαμε έναν αγώνα εναντίον του μέτρου της 

αξιολόγησης στο δημόσιο. Ο αγώνας αυτός δεν αφορούσε αυτό καθαυτό το 

μέτρο, καθώς είναι δεδομένη η θέση μας ότι πιστεύουμε στην αξιολόγηση τόσο του 

προσωπικού όσο και των προϊσταμένων αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών, όταν 

αυτή θα μπορούσε να γίνει με αδιάβλητες διαδικασίες και με συγκεκριμένη 

στοχοθεσία τόσο για τον ίδιο τον υπάλληλο όσο και για την κάθε υπηρεσία 

ξεχωριστά.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης, όπως έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί 

ακόμη μία φορά, δεν έχει ούτε συγκεκριμένη στοχοθεσία, ούτε διαφοροποίηση σε 

σχέση με το παρεχόμενο έργο της κάθε υπηρεσίας και κατ' επέκταση και του 

υπαλλήλου της ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα της κρίσης, αλλά ούτε ακόμα 

πληρούσε τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου, αφού δεν είχε προβλεφθεί ούτε 

ολοκληρωθεί καμία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ανέφερε αυτός όπως 

πχ οι ολομέλειες των τμημάτων κλπ. Πολύ περισσότερο στη δικιά μας περίπτωση 

που υπάρχει η ιδιαιτερότητα ο ένας αξιολογητής μας να εξαιρείται διά του ιδίου 

νόμου από την αξιολόγηση του δημοσίου !!!!!!!!!!!!!  

Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάποια στιγμή τα σοβαρά θέματα που αφορούν 

τόσο την εργασιακή μας τύχη όσο και τον ίδιο τον δημόσιο τομέα, πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση με την αρμόζουσα σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα και όχι με βιασύνη και προχειρότητα. Αυτή η μάχη του 

συνδικαλιστικού μας κινήματος δείχνει να στέφτηκε με επιτυχία, που οφείλεται πέραν 

των δικαίων αιτημάτων, στη μαζικότητα της συμμετοχής των εργαζομένων σ' αυτή.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας : 
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Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 
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Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  
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Δυστυχώς ακόμα και στη δική μας υπηρεσία με τις τόσες ιδιαιτερότητες που 

δεν ληφθήκαν υπόψη στο μέτρο της αξιολόγησης όπως αυτό πήγε να εφαρμοστεί, 

υπήρξαν ριψάσπιδες που προτίμησαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα πριν καν τον 

δώσουν χωρίς ουσιαστικά καμία δικαιολογία, αφού στο τέλος όλων, η συμμετοχή 

των εργαζομένων στην αποχή - απεργία δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει, καμία 

συνέπεια για τον ίδιο τον εργαζόμενο.  

Φαίνεται πως ακόμα και στις τάξεις μας, ακόμα και σε μία υπηρεσία που 

είναι ένστολη και ένοπλη και φέρει το εθνόσημο στο μπράτσο της, ο ραγιαδισμός 

και η δουλοπρέπεια υπάρχει και τρέφεται από κάποιους. 

 Καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τους συναδέλφους μας, να 

συντάσσονται μαζί μας στους δίκαιους αγώνες που δίνουμε για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των συναδέλφων μας και να αποστρέψουν μία και καλή τα 

βλέμματά τους από εκείνους που στα λόγια "επαναστατούν" και στις πράξεις 

"υποτάσσονται"......  

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στους δίκαιους συνδικαλιστικούς 

αγώνες των εργαζομένων μέσα από τις τάξεις της ομοσπονδίας μας, με ενότητα, 

μαζικότητα και θάρρος. Η διασφάλιση του εργασιακού μας μέλλοντος στους 

δύσκολους αυτούς καιρούς το απαιτεί .... 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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