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Σπλάδειθνη,
Με ηελ 27/2004 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
αλαγλσξίζηεθε ην θξηηήξην ηεο λνκηκφηεηαο ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ,
κέρξη λα θξηζνχλ ακεηαθιήησο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, ελψ φζν ε απεξγία
ζεσξείηαη λόκηκε δελ κπνξεί λα επέιζεη εηο βάξνο ησλ απεξγψλ νπνηαδήπνηε
ζπλέπεηα!!
Με ηελ απφ 07.04.2022 απφθαζή ηνπ ην Γεληθό Σπκβνύιην, θήξπμε απεξγία
- απνρή ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ηελ επφκελε εκέξα θαη δελ πξνζβιήζεθε κε
νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δηαηεξεί ην
ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο.
Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη θαηά ηεο απεξγίαο.
Παξά ηαχηα δελ ην έθαλε, αιιά εκκέλεη πξνθιεηηθά ζηε δπλεηηθή θαη αλώλπκε
αμηνιόγεζε, επελδχνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θόβνπ θαη απνζθνπψληαο ζηε
ρεηξαγώγεζε θαη ηελ πιήξε ππνηαγή καο, απεηιψληαο κε ηελ ρνξήγεζε ή κε ηεο
εηδηθήο ακνηβήο, αλ θαη είλαη δεδνκέλν φηη είλαη κέξνο ηεο ακνηβήο πνπ
δηθαηνχκαζηε γηα ην πνιπζύλζεην έξγν καο, αιιά θαη κε ηελ ελδερφκελε δπζκελή
αληηκεηψπηζε ησλ απερφλησλ ππαιιήισλ, αλ θαη ζε θακία ρξεζηή δηνίθεζε δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν επηβνιήο θπξψζεσλ ε δπλεηηθή-αλώλπκε-κε
πξνζκεηξήζηκε αμηνιόγεζε.
Γελ ζα επηηξέςνπκε λα εμαγνξάζεη ηελ αλνρή θαη ηελ ζησπή καο απέλαληη ζε
αληεξγαηηθά κέηξα.
Η Οκνζπνλδία έρεη πξνθεξχμεη απεξγία - απνρή απφ ηελ νξηδόληηα θαη
άλωζελ αμηνιφγεζε, νη νπνίεο, φπσο ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά δειψλεη ε ΑΑΓΔ,
δελ πξνζκεηξψληαη.
Αληίζεηα ζπκκεηέρνπκε θαλνληθά ζηελ απηναμηνιόγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε
ηνπ Α΄ θαη Β΄ αμηνινγεηή, ρσξίο εμαηξέζεηο.
Γηαηί απεξγνχκε??
 Γηαηί ε πξνηεηλόκελε αμηνιόγεζε πάζρεη ζε πνιιά ζεκεία, έρεη φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη εμαηξεί πνιιέο πεξηπηψζεηο κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεί άληζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ.
 Γηαηί δελ κπνξνύκε λα αμηνινγνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ νπνίσλ ην
έξγν, δελ γλσξίδνπκε.

 Γηαηί είλαη απνξίαο άμην πψο ε βαζκνινγία πνπ δελ πξνζκεηξάηαη λα
ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ Α΄ θαη Β΄ Αμηνινγεηή
 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγία ησλ ηεισλεηαθψλ κνλάδσλ,
κέζσ ηεο απαηηνχκελεο ζπιινγηθήο θαη αιιειέγγπαο δξάζεο, ηνπ
αιιεινζεβαζκνύ θαη αμηνπξέπεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ απφ θάζε
θαθνπξναίξεην θαη εκπαζή!!
 Γηαηί θαλείο δελ εγγπάηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ είλαη
πξαγκαηηθά αλώλπκε, εθφζνλ, αλ φλησο είλαη αλψλπκε ζα πξέπεη λα ράλεηαη
πιήξσο ε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ αμηνινγεηή, νπφηε δελ ζα πξέπεη λα
μέξεη ε ΑΑΔΕ πνηνο ππάιιεινο έιαβε κέξνο ζηε δηαδηθαζία.
 Γηαηί νη αλώλπκεο αμηνινγήζεηο ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο θαη δελ γίλνληαη
απνδεθηέο
 Γιαηί αρνούμαζηε να ζσμμεηέτοσμε ζε διαδικαζίες ποσ ζηοτεύοσν ζηην
ανθρωποθαγία, ηην αναηροπή ηοσ δημόζιοσ ταρακηήρα ηων σπηρεζιών και ηην
πλήρη αποδόμηζη ηης Δημόζιας Διοίκηζης

Ο θαηήθνξνο ηεο ΑΑΔΕ ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ,
πξέπεη λα ζηακαηήζεη κε ηε καδηθή ζπκκεηνρή φισλ καο ζηελ απεξγία - απνρή!!
Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη ζηηο 02.06.2022 εθδηθάδεηαη ζην ΣηΕ ε αίηεζε
αθχξσζεο ηεο ΟΤΥΕ θαηά ηεο απφθαζεο αμηνιφγεζεο. Σ’ απηή ηε δηθαζηηθή
δηεθδίθεζε ε Οκνζπνλδία ζα πξνβάιεη φινπο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αθχξσζε ηεο
απφθαζεο (εηεξνρξνληζκέλε αμηνινγηθή πεξίνδνο, ΠΘΔ ζηα νπνία θαηαηάρζεθαλ
νη ππάιιεινη εθ ησλ πζηέξσλ θαη ηψξα ζα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ πιήξσζε ή κε ησλ
θξηηεξίσλ ησλ ΠΘΔ πνπ δελ γλψξηδαλ, απνπζία ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο,
ζηφρνη πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζηα ηκήκαηα δπν ρξφληα κεηά θιπ).
Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο βαζηθνχο ιφγνπο ε νκνζπνλδία νκόθωλα
θήξπμε απεξγία - απνρή απφ ηελ νξηδόληηα θαη άλωζελ αμηνιφγεζε!!
Σπλάδειθνη,
Σαο θαινχκε θαη απηή ηε θνξά λα ζπκπνξεπηνχκε φινη καδί, ελωηηθά
αγωληζηηθά θαη ρωξίο εθπηώζεηο, φπσο θαη ζην πξφζθαην παξειζφλ,
ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξνθεξπρζείζα απεξγία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηαθηήζεψλ
καο.

