
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 
 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Της Π.Ο.Σ.Υ.Π. ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας), 

η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Α. Παπανδρέου  αριθμός 37, Τ.Κ. 15180 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

 
ΠΡΟΣ 

 
1) Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο 

Γαβρόγλου,  
2) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα 
 

******** 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Υ.Π.,  σε συνεδρίαση του στις 23-03-2017, 
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4369/2016 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-
12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις οποίες η 
Κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει ρυθμίσεις αναφορικά με την αξιολόγηση των 
δημοσίων υπαλλήλων,  

2. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, 
βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις Μνημονιακές 
Δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016). 

3. Την κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της αξιολόγησης 
προχωράει, χωρίς καν να έχει υλοποιηθεί το τμήμα του Ν.4369/2016 – νόμου 
που η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε – ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των 
Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια 
Διοίκηση. 

4. Το γεγονός ότι η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη 
για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων 
και ειδικά των εργαζόμενων στο Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει ως στόχο να 
γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες Υπηρεσίες και 
ειδικά οι υπηρεσίες διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας. 

5. Το γεγονός ότι μία σειρά από Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο δεν 
έχουν αξιολογηθεί  και δεν έχουν θέσει στοχοθεσία,  αλλά  δεν έχουν ούτε καν 
οργανισμό. 

6. Το γεγονός ότι σε πολλές Υπηρεσίες μας αξιολογητές μας είναι εκπαιδευτικοί, οι 
οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης και όχι μόνο προέρχονται από άλλο κλάδο, αλλά 
οι ίδιοι εξαιρούνται από το σύστημα αξιολόγησης του Ν. 4369/2016 και 
επομένως δεν αξιολογούνται ούτε από τους διοικητικούς του προϊσταμένους 
ούτε βέβαια από τους αξιολογούμενους συναδέλφους μας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ: 



Την προκήρυξη Απεργίας –Αποχής από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται 
με την αξιολόγηση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σημειώνοντας, ότι η 
ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το 
αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως 
νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

            Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, 
όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία 
ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον 
τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων 
ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. να 
προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω 
αποφάσεως.  
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη 
απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.  

 
 
                                                                                          Μαρούσι 06 Απριλίου 2017 
 
                                       ΓΙΑ ΤΟΔ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΥΠ. 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

             ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 


