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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σπλάδειθνη,
Η απεξγία - απνρή θαη ζην ζηάδην ηεο απηναμηνιόγεζεο, ηεο
αμηνιόγεζεο ηωλ νκνηόβαζκωλ ζπλαδέιθωλ θαη ηωλ πξνϊζηακέλωλ ήηαλ
απόιπηα επηηπρεκέλε!!
Η καδηθόηεηα ηνπ θιάδνπ μεπέξαζε ην πνζνζηό ηνπ 97%.
Σπλνιηθά, ζ’ όιε ηελ ΑΑΔΕ, άγγημε ην 90% επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ
ππαιιήιωλ.
Η Οκνζπνλδία επραξηζηεί ην ζύλνιν ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη ηνλ
θαζέλα μερωξηζηά γηα ηελ καδηθή ζπκκεηνρή, ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ
πξωηόγλωξε ζπιινγηθή δξάζε, ηελ νπνία επηδεηθλύνπκε ζηε κεηωπηθή
επίζεζε πνπ δέρνληαη ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα.
Καινύκε ζε θνηλή ζπκπόξεπζε όζνπο ζπλαδέιθνπο
δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη δεζκεπόκαζηε όηη ε θαηνρύξωζε κηαο
δηαδηθαζίαο νπζηαζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο αμηνιόγεζεο απνηειεί
ηνλ ζηόρν όιωλ καο. Σ’ απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή πξέπεη λα είκαζηε όινη
κηα γξνζηά.
Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ έρνληαο ιάβεη κηα απόθαζε ρωξίο
δηαβνύιεπζε θαη ρωξίο ηε λνκηκνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ν νπζηαζηηθόο
δηάινγνο νθείιεη πιένλ λα αμηνινγήζεη ην ερεξό κήλπκα πνπ
απνζηέιινπλ καδηθά νη ππάιιεινη θαη λα θαηαλνήζεη όηη πνξεύεηαη ζε
ιάζνο θαηεύζπλζε.
Καινύκε ηελ δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ λα ζηακαηήζεη άκεζα ηε
δηαδηθαζία – παξωδία ηεο αμηνιόγεζεο, ε νπνία έρεη απνξξηθζεί
ζπλνιηθά παξά ηελ δηεηή πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο. Η απόπεηξα
ζπλέρηζήο ηεο ζην επόκελν ζηάδην, εθζέηεη ζπλνιηθά ηνπο επηθεθαιήο
ηεο ΑΑΔΕ γηα έιιεηκκα ζεβαζκνύ ζην ζύλνιν ηωλ ζπλαδέιθωλ θαη
πξνζβάιεη ην θύξνο ηεο ππεξεζίαο. Εθηόο θη αλ ε ζηόρεπζε ηεο ΑΑΔΕ
είλαη λα δηαζπάζεη, λα δηράζεη ηνπο ππαιιήινπο, γηα λα πινπνηήζεη ηνλ
απώηεξν ζηόρν ηωλ αηνκηθώλ κηζζνινγίωλ, ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο
αδηαθάλεηαο.
Αγωληδόκαζηε όινη καδί γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ εξγαζηαθνύ
κέιινληνο, ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηειωλεηαθνύ θιάδνπ. Είλαη

έλα θνξπθαίαο ζπνπδαηόηεηαο δήηεκα πνπ δελ επηδέρεηαη άιινπο
εξαζηηερληζκνύο, πεηξακαηηζκνύο θαη ζθνπηκόηεηεο.
Η Οκνζπνλδία επαλαιακβάλεη ζηαζεξά ηελ ζέζε ηεο ππέξ ελόο
δίθαηνπ θαη αληηθεηκεληθνύ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο θαη επηδηώθεη έλα
νπζηαζηηθό θαη επνηθνδνκεηηθό δηάινγν.
Η δηεθδίθεζε ελόο αληηθεηκεληθνύ, δηαθαλνύο θαη ζύγρξνλνπ
ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο είλαη δηθαίωκα ηωλ ππαιιήιωλ.
Με δεδνκέλε ηελ εηπκεγνξία ηωλ ζπλαδέιθωλ θαινύκαζηε όινη
λα αλαιάβνπκε ηελ επζύλε πνπ καο αλαινγεί.
Όινη καδί, κε αιιειεγγύε θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κπνξνύκε
λα δηακνξθώζνπκε ην κέιινλ καο.

