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28 Ινπλίνπ 2022

Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΥΕ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο
28.06.2022 αλαθνξηθά κε ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ 2020 θαη ιακβάλνληαο
ππόςε ην αξ. πξση. ΓΔΑΔΟ 1056356ΕΞ2022/27.06.2022 έγγξαθν ηνπ
Γεληθνύ Δηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ & Οξγάλσζεο απνθάζηζε
νκόθωλα:
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ 2020, ε
δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε, θαζώο ζύκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή Απόθαζε,
ε Αμηνιόγεζε δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο θαη ηειεηώλεη κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο θάζεσλ.
Πνπζελά ζηελ Απόθαζε δελ πξνβιέπεηαη επαλεθθίλεζε ηεο
δηαδηθαζίαο, ελώ θάζε αλάινγε ελέξγεηα δελ έρεη λόκηκν έξεηζκα.
Με ηελ εθθνβηζηηθή επαλέλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο
αλαηξέπεηαη όιε ε κέρξη ζήκεξα Αμηνιόγεζε, εθόζνλ νη θάζεηο ηεο
δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε θαη βξίζθνληαη ζε αιιεινπρία, ήηνη ε θάζε
επόκελε θάζε κπνξεί λα μεθηλήζεη κόλν κεηά ηελ νξηζηηθή ιήμε ηεο
πξνεγνύκελεο θάζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ όπνησλ παξαηάζεσλ
Επνκέλσο, αλ ε Δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ, όλησο ήζειε λα δώζεη ηελ
επθαηξία ζ’ εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ γηα αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο
δελ αμηνιόγεζαλ, όθεηιε κε ην πέξαο θάζε αμηνινγηθήο θάζεο, λα ηνπο
αλαδεηήζεη θαη λα θξνληίζεη λα αξζεί ε αληηθεηκεληθή αδπλακία πνπ
αληηκεηώπηδαλ.
Αληίζεηα, ζήκεξα ε επαλεθθίλεζε ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ 2020, κε
ην εθβηαζηηθό δίιεκκα ηεο πεξηθνπήο κηζζνύ, απνβιέπεη ζηελ άζθεζε
πίεζεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε λόκηκε απεξγία-απνρή
ηεο ΟΤΥΕ θαη απνηειεί κηα ζαθώο απεξγνζπαζηηθή ελέξγεηα.
Σηεξίδνπκε ηελ από 07.04.2022 νκόθωλε απόθαζε ηεο ΟΤΥΕ
γηα απεξγία απνρή από θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία, πνπ ζπλδέεηαη κε
ηελ Α΄ Φάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνινγήζεωο εθηόο ηεο
απηναμηνιόγεζεο, δειαδή α) ηελ νξηδόληηα Αμηνιόγεζε κεηαμύ
ππαιιήισλ θαη κεηαμύ πξντζηακέλσλ, β) ηελ Αμηνιόγεζε από θάηω
πξνο ηα πάλω (bottom up) θαζώο θαη γ) θάζε κνξθή αλώλπκεο
Αμηνιόγεζεο, νη νπνίεο δελ πξνζκεηξώληαη ζηελ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε
ηνπ αμηνινγνύκελνπ.

Με ηελ απεξγία-απνρή νη ζπλάδειθνη ζσξαθίδνληαη έλαληη ησλ
επαλαιακβαλόκελσλ εθθνβηζηηθώλ πηέζεσλ ηεο ΑΑΔΕ πνπ ζθνπό έρνπλ
ηελ κνηξνιαηξηθή απνδνρή θάζε απόθαζεο, ε νπνία έρεη σο ζηόρν, όπσο
επαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίζεη, ηελ ακθηζβήηεζε ησλ εξγαζηαθώλ καο
ζρέζεσλ θαη ηελ δηάιπζε ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο.
Επί ηεο νπζίαο, δελ έρνπκε θάηη λεόηεξν γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ
2020, παξά κόλν επαλάιεςε ησλ ηδίσλ εθβηαζηηθώλ ελεκεξώζεσλ, κε
κνλαδηθό ζηόρν ηελ επηβνιή ελόο απηαξρηθνύ εξγαζηαθνύ
πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δελ ζα ππάξρνπλ αληηζηάζεηο.
Σαο θαινύκε όινπο λα αληηζηαζείηε ζηνλ εθθνβηζκό ηεο ΑΑΔΕ
θαη λα ζηεξίμεηε καδηθά θαη ελωηηθά ηηο απνθάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο,
όπσο ην έρεηε πξάμεη κέρξη ζήκεξα.
Η ακθηζβήηεζε ηωλ εξγαζηαθώλ καο δηθαηωκάηωλ δελ ζα πεξάζεη.

