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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Απεργούμε - Απέχουμε, ακυρώνουμε την «αξιολόγηση» 

 

Συνάδελφοι,  

 Η δήθεν αξιολόγηση που επιχειρείται με αυταρχικό τρόπο από την κυβέρνηση 
αφορά χωρίς καμία διάκριση κατηγορίας και βαθμίδας όλους τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο τομέα. 

 Γι’ αυτόν το λόγο όλα τα μέλη μας συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις της 
ΑΔΕΔΥ, των εργασιακών συλλόγων και των εργασιακών Ομοσπονδιών 

 Στα πλαίσια λοιπόν των απεργιών που έχουν προκηρύξει με εξώδικες 
γνωστοποιήσεις στα αρμόδια Υπουργεία οι Εργασιακές Ομοσπονδίες   που καλύπτουν  
τους εργασιακούς χώρους μας  (ΠΟΕ ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ.λ.π)  

 

Συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία – Αποχή  από τη δήθεν Αξιολόγηση: 

1. Από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα: 

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 
παρ.5 του π.δ. 318/1992. 

  (β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης. 
  (γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 

318/1992). 
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 
318/1992). 
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο 
(άρθρο 24 του π.δ. 318/1992). 
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως 

παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ 
 Ο συντονισμός των δράσεων των μελών μας με τους εργασιακούς συλλόγους, 

στους οποίους είναι μέλη, με τα Νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ και τις άλλες 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, που αυτές τις μέρες κινούνται στο ίδιο πλαίσιο αγώνα για την ακύρωση 
του αντισυνταγματικού νόμου 4250/2014 και την προσχηματική «αξιολόγηση» είναι σε 
πρώτη προτεραιότητα. 
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ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τη δήθεν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και  

την ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ στην πράξη. 

 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ. 

 

 

Επισυνάπτονται σχετικές παραπομπές και έγγραφα: 

 
 

1. Ανακοίνωση και εξώδικη δήλωση Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=540:-----22-

-2014&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7 

 

http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-

09-24-06-10-59&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7 

 

2. Εξώδικη Δήλωση ΠΟΕΔΗΝ 

http://www.poedhn.gr/paremvaseis/item/download/1218_23bb2995e25a3018902ed

0a33dd83c4e 

 

3. Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας 

http://psyyen.blogspot.gr/ 

 

Εξώδικη Διαμαρτυρία ΠΟΕ ΟΤΑ 

4. http://www.poeota.gr/anakoinoseis/1035-2014site.pdf 

 

5. ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

http://www.pomitedy.gr/wp-content/uploads/2014/06/f7f1c636051e.jpg 

 

 

 

http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=540:-----22--2014&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=540:-----22--2014&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-09-24-06-10-59&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://www.osynae.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-09-24-06-10-59&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://www.poedhn.gr/paremvaseis/item/download/1218_23bb2995e25a3018902ed0a33dd83c4e
http://www.poedhn.gr/paremvaseis/item/download/1218_23bb2995e25a3018902ed0a33dd83c4e
http://psyyen.blogspot.gr/
http://www.poeota.gr/anakoinoseis/1035-2014site.pdf
http://www.pomitedy.gr/wp-content/uploads/2014/06/f7f1c636051e.jpg

