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33ο Απολογιζηικό ςνέδπιο  
 

ΨΗΦΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 Η ΠΟΥΠφρη κφλν ζηήξημε φιεο ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΔΕΔΥ γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν αιιά κπφξεζε λα ππνζηεξίμεη  ελεξγά ηελ απεξγία- απνρή θέξλνληαο 
πνιχ  θαιά απνηειέζκαηα ζην ρψξν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 
Ο αγψλαο απηφο ηεο ΑΔΕΔΥ, ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ αλάγθαζε ηε 
Κπβέξλεζε λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ θαη λα ζπδεηήζεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 
ηνπ ζπλδηθάηνπ, ελ φςεη θαη ηεο λέαο αμηνιφγεζεο, ρσξίο φκσο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα 
κέρξη ζηηγκήο. 
 

ηελ Παλειιήληα πλδηάζθεςε ηεο ΑΔΕΔΥ γηα ηελ Αμηνιφγεζε πνπ έγηλε ζηηο 2 & 3 
Φεβξνπαξίνπ, δηαηππψζεθαλ σο πξντφλ εμαληιεηηθνχ δηαιφγνπ θαη δπκψζεσλ ηα παξαθάησ:  
Α) Η θέζη για ηην αξιολόγηζη 
1. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είλαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο – απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Δεκνζίσλ 
Υπεξεζηψλ θαη ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, ε νπνία δελ ζα είλαη ηηκσξεηηθή θαη δελ ζα 
ζπλδέεηαη κε ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε. Θα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 
επηινγή ζηειερψλ ζην Δεκφζην. 
2. Η αμηνιφγεζε δελ ζα νδεγεί ζηελ απφιπζε ηνπ ππαιιήινπ, αιιά ζα νδεγεί ζηε βειηίσζε 
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηκφξθσζεο. 
3. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο,  είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 
πνιίηε, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δνκψλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ. 
Β) Η ζςνέσιζη ηηρ απεπγίαρ – αποσήρ 
πλερίδνπκε ηελ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ, ζηνλ λέν θχθιν αμηνιφγεζεο, αθνχ παξακέλνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο σο έρνπλ. Δπλακψλνπκε ηε δξάζε καο κε επηπιένλ κέηξα γηα ηελ επηηπρία 
ηνπ αγψλα καο. 

 
Είλαη θαλεξφ φηη ν δεκφζηνο δηάινγνο ζα πξέπεη λα αλαδείμεη ηε ζέζε καο ππέξ ηεο 

αμηνιφγεζεο. 
Είλαη θαλεξφ φηη ν δηάινγνο κε ηελ Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη απνδνρή ησλ 3 αηηεκάησλ καο, φπσο αλαιχνληαη παξαπάλσ, αιιά θαη 
πνιιψλ απφ ηα 14 ζεκεία ηνπ ππνκλήκαηνο ηεο ΑΔΕΔΥ θαζψο θαη ηελ  θαηάξγεζε κε λφκν 
ηεο ηξνπνινγίαο Γεξνβαζίιε. 

 

Όζν ν δηάινγνο ζα είλαη ζε εμέιημε θαη κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
αηηεκάησλ καο, γεγνλφο πνπ ζα αιιάμεη νπζηαζηηθά ηελ δνκή ηεο αμηνιφγεζεο, πξνο φθεινο 
ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλέρηζε ηεο 
απεξγίαο-απνρήο. 
 
Εηδηθφηεξα  ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2017, δελ έρεη εθιείςεη θαλέλαο 
θιαδηθφο ιφγνο απφ απηνχο πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ απεξγία – απνρή απφ  ηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ 2016, επηπξφζζεηα ν Οξγαληζκφο καο εθδφζεθε ην 2018 (Π.Δ.18/23-02-2018). 
 

Η ΠΟΥΠ ζα ζηεξίμεη θαη ζα ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο κε ηηο 
απνθάζεηο ηεο  ΑΔΕΔΥ.  

Εμνπζηνδνηείηαη ην Δ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, βάζεη ησλ εμειίμεσλ ζε δηθαζηηθφ θαη 
ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν, λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο πεξαηηέξσ  απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο  
ηνπ θιάδνπ καο. 

Καινχκε ηα Α/ζκηα σκαηεία ηεο ΠΟΥΠ λα πξνρσξήζνπλ ζε Γεληθέο πλειεχζεηο 
γηα ηελ Αμηνιφγεζε, βάζεη ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΕΔΥ θαη ηεο 
ΠΟΥΠ. 
 


