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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                               

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    
 

 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 7π.μ. έως 7μ.μ. 
 

1. Η κυβέρνηση αξιοποίησε το τελευταίο διάστημα, για να οργανώσει την επίθεσή της, προωθώντας και τα άλλα 

εργαλεία που διαθέτει και που συνδέονται με την λεγόμενη αξιολόγηση, όπως τα ψηφιακά 

οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την κινητικότητα και την στοχοθεσία. 

2. Η απόφασή μας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να υφίστανται 

όλοι οι αρνητικοί παράγοντες του νόμου Βερναρδάκη (ν.4369/2016). Συνεχίζουμε γιατί: 

 Δεν θέλουμε να συνυπογράψουμε την απόλυση κανενός συναδέλφου. 

 Δεν δεχόμαστε να αποτελούμε ένα  χειραγωγημένο υπαλληλικό προσωπικό που θα εξειδικεύει και θα 

εφαρμόζει αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και στοχεύσεις.  

 Δεν αποδεχόμαστε την εκβιαστική και τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη-Μητσοτάκη, που 

ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, τιμωρώντας τους συναδέλφους, που μετέχουν στην 

προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, με την στέρηση του δικαιώματος 

τους επιλογής στις όποιες διαδικασίες «κρίσεων» θέσεων ευθύνης γίνονται. 

 Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Διοικητές κ.α. να δίνουν «bonus» μισθολογικά 

κλιμάκια σε όποιο εργαζόμενο θέλουν, να πληρώνονται διαφορετικά εργαζόμενοι στο ίδιο τμήμα , με τα 

ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία. 

 Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Διοικητές κ.α. να προωθούν μισθολογικά και 

βαθμολογικά όποιον εργαζόμενο θέλουν,  «βαφτίζοντας» όποιες θέσεις εργασίας θέλουν, μέσα από τα 

«περιγράμματα θέσεων εργασίας» ως ιδιαίτερης σημασίας!!! 
 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ,  να μην βάλει κανείς πάνω από τα συμφέροντα των συναδέλφων 

και του συνδικαλιστικού κινήματος προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες.   

Να βάλουν στο περιθώριο τις συνδικαλιστικές παρατάξεις που ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. και ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. 
 

Καλούμε όλους τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν στο πλάι των συναδέλφων,  να μην δεχτούν να 

αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. 
 

Υλοποιώντας την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του ΠΓΝΙ 

και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2018, συμμετέχοντας στην νόμιμα 

προκηρυγμένη απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕΔΗΝ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που 

συνδέεται με την αξιολόγηση, 
 

καλούμε τους συναδέλφους να υπογράψουν στο έντυπο συλλογής υπογραφών του συλλόγου 

την Πέμπτη 14 Ιουνίου, ημέρα των εκλογών, μπροστά από το του Αμφιθέατρο του ΠΓΝΙ. 

 

ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ Δ.Σ.  


