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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σν Γ ηεο ΠΟΤΠ ραηξεηίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο πνπ έδωζαλ
κέρξη ζηηγκήο θαη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ ηε κάρε ηεο απεξγίαο-απνρήο από ηελ αμηνιόγεζε
ηνπ Ν.4369/16 πνπ θήξπμε ε ΑΓΔΓΤ θαη ζηεξίδεη ε Οκνζπνλδία καο κε ηελ απόθαζε ηνπ
33νπ πλεδξίνπ ηεο.
Η ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηωλ πξωηνβάζκηωλ ζωκαηείωλ ζηελ απεξγία-απνρή είλαη
ελζαξξπληηθή όπωο θαίλεηαη από ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ε ΠΟΤΠ.
Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα απνθύγεη ηελ παξέκβαζε ηωλ ζπιιόγωλ θαη λα
εμαηνκηθεύζεη ηε ζηάζε ηωλ ππαιιήιωλ κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο θαη
παξά ηελ επαλεξγνπνίεζε ηεο ηηκωξεηηθήο θαη απεξγνζπαζηηθήο δηάηαμεο ηεο Γεξνβαζίιε
πνπ πνηληθνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηωλ ππαιιήιωλ ζε απεξγία, νη εξγαδόκελνη ζηηο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΔΘ έδεημαλ όηη αληηζηέθνληαη ζηελ επίπιαζηε αμηνιόγεζε ηνπ
Ν.4369/16.
Η απεξγία-απνρή ηωλ ππαιιήιωλ από ηελ αμηνιόγεζε ζηελ θξίζηκε πξώηε θάζε ηεο
αηνκηθήο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα (πνπ όπωο θαίλεηαη από ζηνηρεία ηεο Δπξωπαϊθήο
Δπηηξνπήο θηλήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε όιν ην δεκόζην) δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή
ζηάζε απέλαληη ζην λόκν θαη θακία εηθόλα πνπ πηζαλά ζα δηακνξθωζεί από ηελ παξέκβαζε
ηωλ α΄ θαη β΄ αμηνινγεηώλ ζηε ζπλέρεηα, θάηω θαη από ηελ ηξνκνθξαηία ηεο ηξνπνινγίαο
Γεξνβαζίιε, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
Καλούμε και τοςρ αξιολογητέρ να σςστοισηθούν με την απεπγία-αποσή απέλαληη
ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ππνζεθεύεη ην εξγαζηαθό κέιινλ ηωλ ππαιιήιωλ θαη αλνίγεη ην δξόκν
γηα ηνλ αληαγωληζκό θαη ηελ πεξαηηέξω πεηζάξρεζε θαη λα κελ πάλε αληίζεηα από ηνπο
ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο.
πλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα ηελ αθύξωζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Ν.4369/16, γηα λα κελ
δεκηνπξγεζνύλ δεδνκέλα πνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα ζηξαθνύλ ζε βάξνο ηεο εξγαζηαθήο
αζθάιεηαο ηωλ ππαιιήιωλ, γηα ηε κε ζύλδεζε βαζκνύ-κηζζνύ-θηλεηηθόηεηαο κε ηελ ππνηαγή
ζηνπο όπνηνπο επηβαιιόκελνπο ζηόρνπο ηεο αθνινπζνύκελεο (κλεκνληαθήο) αληηιαϊθήο
πνιηηηθήο, γηα έλα δεκόζην πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλωλίαο θαη όρη ηωλ ηδηωηηθώλ
ζπκθεξόληωλ θαη κε ηνπο εξγαδόκελνπο λα παίδνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
Γηα ην Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΔΛΔΝΗ ΜΑΡΙΝΙΓΗ

