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Θέμα: «Συλλογή Εντύπων Αξιολόγησης» 
 
Κύριε Διοικητά,  
 

Στο πλαίσιο των σοβαρών ενστάσεών μας - διερμηνεύοντας και τη γνώμη του Προσωπικού του 
Νοσοκομείου - αναφορικά με τον επιχειρούμενο τρόπο αξιολόγησης, και της άρνησής μας να 
νομιμοποιήσουμε την, για μία ακόμη φορά, σχεδιαζόμενη δημιουργία «αποθέματος υπαλλήλων προς 
απόλυση», ο Σύλλογος Εργαζομένων προχώρησε στη συλλογή των Εντύπων Αξιολόγησης των 
Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι., αλλά και των Προϊσταμένων των Τμημάτων, τα οποία και σας καταθέτουμε 
κενά, επισυνάπτοντας και τη λίστα των υπογραφών εκάστου ενός Εργαζομένου. 
 Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμη φορά ότι είμαστε υπέρ μια αξιοκρατικής και εντός θεσμικού 
πλαισίου αξιολόγησης του Προσωπικού, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την άρτια και ποιοτική 
λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, τον οποίο υπηρετούμε. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (Ν.4369/2016 κτλ) 
διακρίνεται από πλείστες όσες διατάξεις αμφίβολης τουλάχιστον Συνταγματικότητας. Ειδικότερα:  

α) Ευθεία παραβίαση της συνταγματικής επιταγής για τον σεβασμό και την προστασία της 
αξίας του ανθρώπου (άρθρ. 2 παρ.1 του Συντάγματος). Από το όλο πνεύμα του Νόμου 4369/2016 
συνάγεται ανενδοίαστα ότι «στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος» και της αποσυμφόρησης του 
δημοσίου τομέα, «θυσιάζεται» η τιμή και η αξία των εργαζομένων με την αναγκαστική, πρόχειρη και 
παράλογη μέθοδο της αξιολόγησης.  

β) Ευθεία παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «η 
εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία 
συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου 
αστικού πληθυσμού»: Το καταφανέστατα άδικο μέτρο της αξιολόγησης, θα δημιουργήσει συνθήκες 
έντονου άγχους και πίεσης στους εργαζόμενους καθώς άπαντες στις εποχές των Μνημονίων, της 
διαθεσιμότητας, της κινητικότητας και των απολύσεων, γνωρίζουν ότι το μέτρο αυτό, μόνο κίνητρο 
για εξέλιξη δεν συνιστά. 

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή του μέτρου της αξιολόγησης θα δημιουργήσει εν τέλει 
σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΓΝΙ και θα επιφέρει πλείστες αδικίες και 
διατάραξη των μέχρι σήμερα αρμονικών σχέσεων μεταξύ των προϊσταμένων και των υφισταμένων 
τους, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε σθεναρά για την αποτροπή της. 
 Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 
Για το ΔΣ του Συλλόγου 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας  

  
  
  

Γεώργιος Φλούδας  Λεωνίδας Σαφαρίκας 
 


