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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022 

Α.Π.: 130 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής 

από την Αξιολόγηση έτους 2021 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τη συνέχιση συμμετοχής του 

συλλόγου μας στην απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με την 

Απόφαση της ΑΔΕΔΥ. 

Σας επισημαίνουμε ότι με αφορμή ερωτήματα που τίθενται για την συσχέτιση της 

συνέχισης της «απεργίας αποχής» από την αξιολόγηση και των αποφάσεων του ΣΤΕ που έκριναν 

το σύννομο των συνεπειών εφαρμογής του άρθρου 24Α του ν.4369/2016, σας ενημερώνουμε ότι 

(σύμφωνα με το Α.Π. 119 -10.5.2022 έγγραφο της ΑΔΕΔΥ) οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν, 

ούτε συνδέονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών 

και του προσωπικού, με γνώμονα το όφελος του πολίτη. Αξιολόγηση που δεν θα 

συνδέεται με τιμωρητικές πρακτικές και απολύσεις αλλά με τη δια βίου εκπαίδευση και 

εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο ως ο βασικός 

πυλώνας σύνδεσης του κράτους με τον πολίτη, πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα 

σύγχρονα μέσα και την τεχνογνωσία για τη δημιουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης - 

παρόχου υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 

Στην απόφασή μας να συνταχθούμε με την Απόφαση της ΑΔΕΔΥ για τη συνέχιση της 

απεργίας – αποχής από τις διαδικασίες αξιολόγησης γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να 

επιχειρηθεί η εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων.  

Ο Σύλλογός μας σε κάθε περίπτωση θα στηρίξει όλους τους συναδέλφους που 

ενδεχομένως να στοχοποιηθούν. Το έχουμε πράξει και στο παρελθόν - όταν για τον ίδιο λόγο, της 
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συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, συνάδελφός μας βρέθηκε εκτός της διαδικασίας των 

κρίσεων – και τελικά δικαιώθηκε. 

Στον πόλεμο που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι κι ως πολίτες δεν μπορούμε να 

μένουμε απαθείς. 

Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή, 

να συμπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση και να το καταθέσουν: 

Α) στα γραφεία του συλλόγου, από Τετάρτη έως Παρασκευή (9:00 - 12:00), 

Β) στο κτίριο του ΥΠΕΝ στη Μεσογείων στα γραφεία των Νέστορα Μαυρόπουλου ή 

Ανδρέα Χρονόπουλου, Πέμπτη και Παρασκευή (10:00 - 14:00), 

ώστε να κατατεθούν (ομαδικά) στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Πληροφορίες: Θύμιος Βαζούρας 6932 48 47 10 

Νέστωρ Μαυρόπουλος 698 10 20 650 

Ανδρέας Χρονόπουλος 694 299 14 65 

Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΕΣΤΩΡ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Προς  

το ΔΣ του «Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.ΠΕ.Κ.Α. και των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ.» 

 

Δήλωση Συμμετοχής στην «απεργία-αποχή» 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η .……………..………..…………………………………………., που υπηρετώ στην 

Δ/νση…………………..……………….……………………………………………….………………………………………. 

Τμήμα……………….……………………….……….………………………………………………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω 

στην «απεργία – αποχή», που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται 

µε την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω έκθεση αξιολόγησης ως 

αξιολογητής ή/και ως αξιολογούμενος. 

Σημειώνω ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα «απεργιακή» κινητοποίηση 

αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνέπεια αυτού δεν μπορεί να 

επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός µου. 

 

…../ 5 / 2022 

Ο/Η υπάλληλος 

 

 

http://www.sypeka.gr/
mailto:info@sypeka.gr
mailto:syllogosypen@gmail.com

