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Κοιτάζουμε στα μάτια τους εργαζόμενους και ξεκάθαρα δηλώνουμε: 

 Δεν υιοθετούμε το κείμενο του δελτίου τύπου και τα εξώδικα της ΠΟΕΔΗΝ 
και της ΑΔΕΔΥ  

 Σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζουμε τον κατάπτυστο νόμο Μητσοτάκη για 
την αξιολόγηση με τον σημερινό νόμο. Ο παρών τρόπος αξιολόγησης 
προβλέπει αξιολόγηση 360 μοιρών (ανώνυμη αξιολόγηση Προϊσταμένων 
από τους υφιστάμενους), δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση για αρνητική ή 
υποχρεωτική ποσόστωση για κατηγορίες υπαλλήλων. Δεν υπάρχει καμιά 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ σύνδεση της Αξιολόγησης με το Μισθό και το Βαθμό και εισάγει 
την Συμβουλευτική Συνέντευξη, 

 Η αναβολή της  αξιολόγησης που προτείνουμε, προκύπτει από τη θεμελιώδη 
θέση ότι ο προϊστάμενος -που κρίνει τον καθέναν μας και εν πολλοίς 
καθορίζει και την υπηρεσιακή μας εξέλιξη- θα πρέπει να είναι και αυτός 
αξιοκρατικά τοποθετημένος. Αυτό μπορεί να γίνει, εάν εφαρμοστεί ο Ν.4369 
για τις κρίσεις προϊσταμένων. 

 Οι Δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να κρίνονται και τονίζουμε προς πάσα 
κατεύθυνση ότι είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης στη βάση 
αυτής.  Θα πρέπει όμως να ακολουθήσει τις κρίσεις προϊσταμένων και όχι να 
προηγηθεί. 

Έχουμε χρέος να θυμίσουμε: 

Από τις πρώτες παρεμβάσεις της νέας Κυβέρνησης ήταν η κατάργηση της 

αξιολόγησης του Μητσοτάκη, η επαναφορά ΟΛΩΝ όσων είχαν τεθεί σε 

διαθεσιμότητα ή απολυθεί και καταργήθηκαν οι πειθαρχικές διατάξεις που είχαν 

οδηγήσει χιλιάδες υπαλλήλους σε Αργία. Αυτό κάποιοι το ξεχνούν επιλεκτικά…!!!!! 

Καταγγέλλουμε την μεγάλη καθυστέρηση των κρίσεων και την υποκρισία της 

ΠΟΕΔΗΝ που το θέμα δεν το ακουμπάνε καν, αφού στα πράγματα κάνουν 

κουμάντο ακόμη «οι δικοί τους άνθρωποι» 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                   

ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΡΑ 

O περιπλανώμενος  θίασος του ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ εμφανίστηκε ξανά από το νοσοκομείο μας, 
να δώσει κουράγιο στην ΠΟΕΔΗΝ Εσωτερικού(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και να κουνήσει τα 
καθρεφτάκια της σε μας τους υπόλοιπους. Για μια ακόμη φορά ήταν τραγικός 

Με κροκοδείλια δάκρυα προσπάθησε ανεπιτυχώς να ταυτίσει τον κατάπτυστο νόμο 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ με το σημερινό πλαίσιο αξιολόγησης, παραβλέποντας πως ο ίδιος και οι 
συνέταιροι του παρέλυαν τα υπηρεσιακά συμβούλια εδώ και 10 χρόνια κάνοντας 
αναθέσεις προϊσταμένων κατά το πώς το ήθελαν 

 


