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ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,» 

 

Η ΑΔΕΔΥ με πρόσφατο δελτίο τύπου καλεί τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να 

συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα διότι "η 

προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, 

επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο 

σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Με τον Ν. 4369/2016 η αξιολόγηση συνδέεται με 

τον μισθό, τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα, την κινητικότητα  και μπορεί να οδηγήσει σε 

απολύσεις". 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας διαφωνεί με την τοποθέτηση της ΑΔΕΔΥ για τους παρακάτω λόγους. 

 

1. Η αξιολόγηση σαφώς και πρέπει να συνδέεται με την επιλογή των προϊσταμένων, την 

κινητικότητα και τον μισθό (αν όχι η αξιολόγηση τότε τι;) 

2. Η αξιολόγηση δεν συνδέεται με απολύσεις τουλάχιστον με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Το παρόν σύστημα αξιολόγησης, αν και όχι τέλειο, είναι το καλύτερο από όσα 

προβλέπονταν έως σήμερα και μακράν καλύτερο του προηγούμενου που συμπεριλάμβανε 

αντιπαραγωγικό και άδικο σύστημα ποσόστωσης. 

4. Η αξιολόγηση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα και 

κατά συνέπεια η όποια καθυστέρηση στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης 

δικαιολογείται μόνο για λόγους μείζονος σημασίας. 
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Συμφωνούμε ωστόσο ότι πριν την αξιολόγηση θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί οι κρίσεις των 

προϊσταμένων. Αυτή η χρονική ανακολουθία στην πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος 

αξιολόγησης πλήττει την εγκυρότητά του και κλονίζει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων του 

δημοσίου τομέα σε αυτή.   

 

Συμπερασματικά, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου στηρίζει την αναβολή 

-και μόνο την αναβολή- ζητώντας παράταση για ένα έτος του συστήματος της αξιολόγησης, μέχρι 

να ολοκληρωθούν, χωρίς καθυστέρηση και στα πλαίσια ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, οι 

διαδικασίες: 

 της αξιολόγησης και της επιλογής προϊσταμένων και 

 της εφαρμογής του άρθρου 22 "Στοχοθεσία" του Ν. 4369/2016 ώστε κανείς να μην κρίνεται 

γενικά και αόριστα 

 

Τα παραπάνω εκτεθέντα δεν μπορεί παρά να είναι κοινή απαίτηση όλων όσων στοχεύουν σε 

αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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