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ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΛΙΜΑΣΟ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΙΔΔΩΝ ΣΟ ΤΠΠΔΘ 

Κε  Τπνπξγέ, 

Με αγαλάθηεζε επηθνηλωλνύκε καδί ζαο γηα λα θαηαγγείινπκε ην θιίκα 
εθθνβηζκνύ θαη πηέζεωλ πνπ αζθείηαη ζε πνιιέο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΔΘ, ώζηε λα 
κελ θαηαηεζεί  από ηνπο εξγαδόκελνπο ε  δήιωζε  ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ  απεξγία  
- απνρή ηεο ΑΓΔΓΤ από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ζπγθεθξηκέλα: 

- Αηωξείηαη ε απεηιή γηα όινπο ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο, όηη 
δελ ζα πάξνπλ απόζπαζε ηνπ ρξόλνπ εάλ δελ ζπκπιεξώζνπλ θαη 
θαηαζέζνπλ ηελ έθζεζε αμηνιόγεζεο. 

- Αηωξείηαη ε απεηιή γηα όινπο ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 
έρνπλ αηηεζεί κεηάηαμε ζε δηνηθεηηθή ζέζε, όηη δελ ζα γίλεη ε κεηάηαμε 
ηνπο εάλ δελ ππάξρεη ε έθζεζε αμηνιόγεζεο ζην θάθειν ηνπο.  

- Αηωξείηαη ε απεηιή όηη όπνηνο δηνηθεηηθόο δελ αμηνινγεζεί δελ ζα κπνξεί 
λα πάξεη κέξνο ζηελ θηλεηηθόηεηα ή όηη ζα ηύρεη δπζκελνύο κεηαρείξηζεο 
κε ππνρξεωηηθή θηλεηηθόηεηα. 

-  Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνϊζηάκελνη εθθνβίδνπλ εαπηνύο θαη 
αιιήινπο κε ηελ απεηιή όηη ζα απνθιεηζηνύλ από ηηο ζέζεηο επζύλεο πνπ 
θαηέρνπλ, κε ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κε ηελ έθδνζε ηνπ λένπ 
νξγαληζκνύ ηνπ ΤΠΠΔΘ, εάλ δελ αμηνινγεζνύλ θαη αμηνινγήζνπλ.  

- Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνϊζηάκελνη  πηέδνπλ θαη εθθνβίδνπλ ηνπο 
πθηζηακέλνπο ηνπο γηα λα θαηαζέζνπλ έθζεζε αμηνιόγεζεο, κε ην 
επηρείξεκα όηη κπνξεί λα έρνπλ πεηζαξρηθέο ζπλέπεηεο. 

- Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνϊζηάκελνη πηέδνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο 
ηνπο κε ¨επίζεζε θηιίαο¨ ιέγνληαο όηη θαηαζέζηε εζείο ηηο εθζέζεηο ζαο θαη 
εκείο ζα ζαο βάινπκε άξηζηα. 

- Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνϊζηάκελνη πηέδνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο 
ηνπο κε θπληθόηεηα ιέγνληαο όηη έηζη θαη αιιηώο εκείο ζα ζαο 
αμηνινγήζνπκε, νπόηε είηε ζέιεηε είηε όρη  ζα αμηνινγεζείηε. 

 

 



 

- Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνϊζηάκελνη, θαηαρξεζηηθά, έρνπλ θξαηήζεη 
αξηζκνύο εκπηζηεπηηθνύ πξωηνθόιινπ θαη επηδίδνληαη ζε αγώλα δξόκνπ 
πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ππαιιήινπο, εθ ηωλ πζηέξωλ θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ε  ηξνπνινγία Γεξνβαζίιε, λα 
θαηαζέζνπλ έθζεζε  θαη λα απμήζνπλ ηα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 
αμηνιόγεζε. 

Κε Τπνπξγέ, 

 Όια ηα παξαπάλω θαζώο θαη ε εγθύθιηνο εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο πνπ 

θαηαγγείιακε πξνρζέο, δεκηνπξγνύλ έλα λνζεξό θιίκα ζε πνιιέο Τπεξεζίεο ηνπ 

ΤΠΠΔΘ. 

 Η πξνζπάζεηα εθθνβηζκνύ ηωλ εξγαδνκέλωλ, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα 

¨πνηληθνπνίεζεο¨ ηεο απεξγίαο ηνπο, απνηεινύλ πξαθηηθέο θαηαδηθαζηέεο πνπ καο 

ζπκίδνπλ άιιεο επνρέο. 

Γπζηπρώο γηα όινπο ηνπο ζηαζώηεο ηεο αμηνιόγεζεο ρωξίο θαλόλεο θαη 

όξνπο, γηα όινπο ηνπο πξόζπκνπο πνπ δίλνπλ δηαπηζηεπηήξηα ππαθνήο ζηελ 

Κπβέξλεζε, γηα όινπο ηνπο δεζηνζεζνύιεδεο, ππάξρνπλ αθόκε  ππάιιεινη,  

Πξνϊζηάκελνη, Γηεπζπληέο, Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πνπ δελ 

εθθνβίδνληαη, δελ ρεηξαγωγνύληαη, δελ ππνηάζζνληαη θαη δίλνπλ καδί κε όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζην Γεκόζην θαη κε ηα ζπλδηθάηα ηνλ αγώλα ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

ελόηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, δηεθδηθώληαο αμηνθξαηία, δηαθάλεηα θαη θαλόλεο 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ ζα ππεξεηεί ηνλ πνιίηε θαη ηελ θνηλωλία. 

 

Κε Τπνπξγέ, 

         Δπεηδή ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο είλαη αθόκε ζε εμέιημε θαη επεηδή δελ ζα 
αλερηνύκε θακία άιιε πξνζπάζεηα εθθνβηζκνύ, ζαο θαινύκε λα πάξεηε ζέζε θαη λα 
θαηαδηθάζεηε ηηο παξαπάλω πξαθηηθέο. 
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