
 

ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ 

ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 

 Τεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ 

[ΠΟΔΓΗΝ], ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνύ Αξηζηνηέινπο αξ.22, όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη. 

ΠΡΟ ΣΟ 

1) Διιεληθό Γεκόζην, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ Υπνπξγό   

Οηθνλνκηθώλ 

2) Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,  

3) Υπνπξγείν Υγείαο 

4) Υπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

5) Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

***** 

Κύξηνη Υπνπξγνί,  

Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΠΟΔΓΗΝ, αληηδξώληαο ζηηο εηζαγόκελεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ 4369/2016 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΓΙΓΑΓ/Φ.32.14/750/νηθ.32768 

απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο πςθμίζειρ, πνπ επηρεηξεί λα 

εθαξκόζεη ην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ κηζζνινγηθή, βαζκνινγηθή θαη ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ 

ππαιιήισλ, κε βάζε ηηο Μλεκνληαθέο Γεζκεύζεηο (λ.4336/2015, 4354/2015, 

4369/2016, ελδνλνζνθνκεηαθή θηλεηηθόηεηα), θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο απνθάζηζε όηη: 

 Μεηά ην πέξαο ηεζζάξσλ εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνύζαο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, όπνηε θαη εάλ απηή ιάβεη 

ρώξα κηπύζζεηαι αποσή διαπκείαρ όλων ηων ςπαλλήλων ζηον σώπο ηηρ 

Γημόζιαρ Τγείαρ, Ππόνοιαρ, ΔΚΑΒ πος εκπποζωπούμε από κάθε διαδικαζία 

αξιολόγηζηρ ζε όια ηα επίπεδα απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα από θάζε ελέξγεηα, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηγξαθόκελε  ζηα άξ.14 επ. ηνπ λ. 4369/2016 δηαδηθαζία.  

http://government.gov.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82/


 Σεκεηώλεηαη, όηη ε σο άλσ απνρή ησλ ππαιιήισλ, πνπ εθπξνζσπνύκε, από 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1264/1982, όπσο 

απηέο έρνπλ εξκελεπηεί από ην αξκόδηα Γηθαζηήξηα (όλωρ ενδεικηικώρ Γ.Δθ. 

486/1995 κ.α.) θαη ζπληζηά απνιύησο λόκηκε κνξθή ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, 

αλαγλσξηδόκελε σο κνξθή απεξγίαο. 

ΓΙΑ ΣΑΤΣΑ 

 αρ γνωζηοποιούμε, όηη από ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ εξγαζίκσλ εκεξώλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, 

όπνηε θαη εάλ απηή ιάβεη ρώξα, θεξύζζνπκε αποσή διαπκείαρ από κάθε διαδικαζία 

ή ενέπγεια, πος ζςνδέεηαι με ηη διαδικαζία αξιολογήζεωρ, παξέρνληαο θαηά ηνλ 

ηξόπν απηό πιήξε θάιπςε ζην ζύλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ρώξν ηεο Γεκόζηαο 

Υγείαο ηεο Πξόλνηαο θαη ηνπ ΔΚΑΒ ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνύκε.   

 Αξκόδηνο Γηθαζηηθόο Δπηκειεηήο επηδνηώ λνκίκσο ηελ παξνύζα πξνο νλ 

αύηε απεπζύλεηαη, πξνο γλώζε ηνπ θαη δηα ηαο λνκίκνπο ζπλεπείαο, αληηγξάθσλ.  

Αζήλα, 23/4/2018 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΔΓΗΝ 
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