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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ) 

Συνάδελφοι, 
 
               Ο Σύλλογος συμμετέχει καθολικά στην απεργία αποχή που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η 
ΠΟΕ-ΟΤΑ για το θέμα της αξιολόγησης. 
               Οι εργαζόμενοι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ΟΤΑ δεν μετέχουν στην 
εκβιαστική και απεργοσπαστική αξιολόγηση δηλώνοντας ότι απέχουν –απεργούν από αυτή την 
διαδικασία. Η συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι μία νόμιμη συμμετοχή σε απεργιακή 
κινητοποίηση (όπως αναφέρουν όλες οι γνωμοδοτήσεις ) για την οποία δεν έχει υπάρξει ούτε 
καν προσφυγή στην δικαιοσύνη. 
                Έχει αναρτηθεί στο site και έχει ανακοινωθεί με sms,στο facebook,block κλπ η 
«δήλωση συμμετοχής στην απεργία». Είναι μία απλή κατά βάση δήλωση η οποία κοινοποιεί στην 
αρμόδια διεύθυνση ότι συμμετέχει ο εργαζόμενος  σε μία νόμιμη απεργία-αποχή η οποία νόμιμα 
έχει κηρυχτεί από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα και εναντίον της οποίας δεν υπάρχει 
προσφυγή σε κανένα νόμιμο όργανο. 
                Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις επιφανών νομικών τις οποίες σας έχουμε 
κοινοποιήσει ή θα σας κοινοποιούμε αμέσως μόλις έρχονται δεν υπάρχει κανένας λόγος 
ανησυχίας, εξασφαλίζεται πλήρως η συμμετοχή στις κρίσεις της ιεραρχίας ‘όλων των βαθμίδων 
(όσων δεν αξιολογηθούν) και  εξασφαλίζεται σύμφωνα με όλες τις γνωμοδοτήσεις και η  
συμμετοχή φυσικά  στην κινητικότητα. 
Έχει ήδη αναρτηθεί η γνωμοδότηση της κας Τσίπρα για το συγκεκριμένο θέμα και αναρτήθηκε 
ήδη  η γνωμοδότηση  του καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου κου Λαζαράκη η οποία είναι στο 
«ίδιο μήκος κύματος» με της κας Τσίπρα και αύριο Τετάρτη ή το πολύ την Πέμπτη θα υπάρξει 
αντίστοιχη γνωμοδότηση του καθηγητού του εργατικού δικαίου κου Καζάκου. 
                 Οι υπεύθυνες δηλώσεις μαζί με τα φύλλα αξιολόγησης κατατίθενται στο σύλλογο ο 
οποίος αφού μεριμνήσει να λάβουν πρωτόκολλο θα τα καταθέσει στην διεύθυνση ανθρώπινου 
δυναμικού, ή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να τα καταθέτουν στο πρωτόκολλο και αφού 
λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου να προσκομίζουν φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης με τον 
αριθμό πρωτοκόλλου που έχουν λάβει, στο σύλλογο. 
                Τις υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν είτε να τις τυπώσουν από το site και από τα mail σε 
όσους τα έχουν κοινοποιήσει στο σύλλογο είτε από τα γραφεία του ΣΕΔΑ. 
                Επειδή θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ για την αξιολόγηση 
θα υπάρξει ξανά αποστολή sms πέραν αυτού όμως σας καλούμε να ενημερώνεστε άμεσα μέσω 
του site του συλλόγου για οποιαδήποτε νέα ανακοίνωση-εξέλιξη.                           
 

 

 


