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Δήλωση  

Του  

Προς: 

1.  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Καταστήματος Κράτησης ……… 

              …………………………………………….. 

 

                         Κοινοποίηση:   

- ΠΟΥΕΦ 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ …………………………… 

 

 

Σας δηλώνω ότι συμμετέχω στην αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, την οποία έχει προκηρύξει νομίμως η τριτοβάθμια συνδικαλιστική μας 

οργάνωση ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και 

συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά: 

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 

παρ.5 του π.δ. 318/1992 

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης 

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 

318/1992) 

(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 

318/1992) 

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο (άρθρο 

24 του π.δ. 318/1992) 

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως 

παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κ.λπ. 

Η εν λόγω αποχή - απεργία έχει κηρυχθεί αρμοδίως και νομίμως από την 

Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ΑΔΕΔΥ, με σκοπό την διαφύλαξη και 

προαγωγή των εργασιακών και λοιπών μας δικαιωμάτων, με τη ρητή επιφύλαξή μας 

για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας, να προσφύγουμε ενώπιον κάθε αρμοδίου 

Δικαστηρίου και Αρχής για τα ζητήματα νομιμότητας της διαδικασίας αξιολόγησης 

του αρ. 20 του ν. 4250/2014 (σχετική η από 13/5/2014 εξώδικη γνωστοποίηση της 

ΑΔΕΔΥ η οποία επισυνάπτεται).                
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Δεν συμπράττω στην παρούσα διαδικασία γιατί θεωρώ ότι οι διατάξεις στις οποίες 

βασίζεται είναι πρόδηλα αντισυνταγματικές (άρθρο 25 παρ.3 ΥΚ), όπως ακριβώς 

αυτό διατυπώθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.  

Συγκεκριμένα,  οι εν λόγω διατάξεις στον βαθμό που υποχρεώνουν τον αξιολογητή 

σε ορισμένη εκτίμηση εντός αυστηρού περιοριστικού πλαισίου (ποσοστού 15% με 

βαθμό κάτω του 7) πλήττουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της 

Αξιοκρατίας (άρθρο 103 παρ.7 εδ.β), όπως αυτή έχει αναγνωριστεί και αναδειχθεί 

από τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων (ΣτΕ 1667-1669/2002, ΣτΕ 

1670/2002 ΔΕφ Αθηνών 788/2011 και 88/2010 κλπ).   

              

                                                                                              Ο Δηλών 

 
   

 

 

 


