161

29 Δεθεκβξίνπ 2020

Σπλάδειθνη,
Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηε καδηθή
απόξξηςε από ηνπο ππαιιήινπο όισλ ησλ θιάδσλ ηνπ πξνσζνύκελνπ
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο ηεο Απόδνζεο, ζπλερίδεη λα απνζηέιιεη
νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο.
Τν βαζηθό εξώηεκα είλαη πνηνλ σθειεί κηα εηεξνρξνληζκέλε
αμηνιόγεζε. Εκκέλνληαο 2 ρξόληα κεηά ηε ιήμε ηεο αμηνινγηθήο
πεξηόδνπ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Μέηξεζεο ηεο απόδνζεο γηα ην 2018
απνδεηθλύεηαη όηη ν ζηόρνο δελ είλαη ε βειηίσζε ησλ ππαιιήισλ, αιιά
ε ζηείξα πινπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνηρήκαηνο ηεο δηνίθεζεο ηεο
ΑΑΔΕ.
Γηα ηελ ΑΑΔΕ ηα επηρεηξήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη ε θαζνιηθή
ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία απνρή είλαη θελό γξάκκα.
Σε αληίζεζε κε ηνλ ππαιιειηθό θώδηθα θαη ην αμηνινγηθό ζύζηεκα
πνπ ηζρύεη γηα ην ππόινηπν δεκόζην, ε απόθαζε Αμηνιόγεζεο γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηεο ΑΑΔΕ νξίδεη πσο γηα ην έηνο 2018 ε αμηνιόγεζε ζα
γίλεη, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη αδπλακία δηελέξγεηαο
από ηνλ έλαλ από ηνπο δύν αμηνινγεηέο. Θίγεηαη επνκέλσο ε ίζε
κεηαρείξηζε όισλ ησλ αμηνινγνύκελσλ, εθόζνλ ζα ππάξρνπλ
ζπλάδειθνη πνπ ζα αμηνινγεζνύλ κόλν από έλαλ αμηνινγεηή θαη άιινη
από δπν.
Καηαζηξαηεγείηαη, όπσο επαλεηιεκκέλσο έρνπκε ηνλίζεη, ε
εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο θπθιηθήο πνηνηηθήο
αμηνιόγεζεο, ε νπνία είλαη δπλεηηθή θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζηε
ζπλνιηθή βαζκνινγία, όκσο ιακβάλεηαη ππόςε από ηνπο δπν
αμηνινγεηέο ηνπ ππαιιήινπ, νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζηε βαζκνινγία
ησλ ινηπώλ αμηνινγεηώλ. Η εξκελεία ηεο δηάηαμεο θαλεξώλεη όηη θακία
δηαθξηηηθή επρέξεηα δελ ππάξρεη, εθόζνλ ε θπθιηθή αμηνιόγεζε
ιακβάλεηαη ππόςε, όπσο θαη θακία εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ακεξνιεςία
δελ ηεξείηαη, εθόζνλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ππάιιεινη κέζα ζε κηα
κνλάδα πνπ ζα είλαη γλώζηεο όισλ ησλ αμηνινγηθώλ θξίζεσλ.

Απζαίξεηα επίζεο νξίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο
κεηαθηλήζεθε εληόο ΑΑΔΕ, ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ε αμηνιόγεζε πνπ
ζα ιάβεη ζηε κνλάδα πνπ κεηαθηλήζεθε, ζηελ νπνία ζα έρεη ππεξεηήζεη
κόλν 5 κήλεο θαη αζθαιώο δελ ζα έρεη θαηνξζώζεη λα απνδείμεη ηηο
ηθαλόηεηέο ηνπ θαη λα ηύρεη κηαο αληηθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο.
Τέινο, ε απόθαζε αλαθέξεη όηη « ε πνζνηηθή αμηνιόγεζε εηδηθώο
γηα ηελ αμηνινγηθή πεξίνδν 2018 ζα γίλεη, γηα όζνπο πξνβιέπεηαη ζηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο, κε βάζε ηα απολογιστικά ζηνηρεία
ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ ηεο ΑΑΔΕ ηνπ έηνπο 2018, ηα νπνία ζα είλαη
ήδε απνηππωκέλα ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηεο πιεξνθνξηαθήο εθαξκνγήο.
Ωο εθ ηνύηνπ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πεξαηηέξω ελέξγεηα από ηνλ α ́ θαη β ́
αμηνινγεηή».
Επνκέλσο, ζα αμηνπνηεζνύλ ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύζαλ λα
απνηππώζνπλ ην βαζκό επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ κηαο νξγαληθήο κνλάδαο,
σο δεδνκέλα γηα ηελ αηνκηθή πνζνηηθή αμηνιόγεζε ησλ ππαιιήισλ
πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζύλεο. Επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζε ηειείσο άζρεησλ
κεηαμύ ηνπο δηαδηθαζηώλ, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλύεη ηελ αδηαθάλεηα θαη
πξνρεηξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Σπλάδειθνη,
Σπλερίδνπκε ηελ ζύζζσκε
δηαδηθαζίαο κέηξεζεο απόδνζεο.

απόξξηςε

ηεο

πξνηαζείζαο

 Δελ απηναμηνινγνύκαζηε.
 Δελ αμηνινγνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο.
 Δελ αμηνινγνύκε ηνπο ππαιιήινπο, όηαλ θαηέρνπκε ζέζε
επζύλεο. Σ’ απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ε ζπκκεηνρή ησλ
Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Δηεπζπληώλ ζηελ απεξγία-απνρή έρεη
απμεκέλε βαξύηεηα.
 Απνξξίπηνπκε ηνπο εθβηαζκνύο θαη ηηο κεζνδεύζεηο.
 Σηηο δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο εξγαζηήθακε
θαη ζπλερίδνπκε λα εξγαδόκαζηε κε ζπλέπεηα θαη
επαγγεικαηηζκό. Τεξνύκε ηηο ππεξεζηαθέο καο ππνρξεώζεηο,
αμηώλνπκε όκσο ηαπηόρξνλα ηνλ ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ
καο.
 Η δηεθδίθεζε ελόο αληηθεηκεληθνύ, δηαθαλνύο θαη ζύγρξνλνπ
ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο είλαη δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ
 Η δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ όιν απηό ην δηάζηεκα, αλ θαη κηιά
δηαξθώο γηα αμηνιόγεζε, αξλείηαη λα αμηνινγήζεη ην κήλπκα
ηεο απεξγίαο απνρήο θαη δελ δέρεηαη ην αίηεκά καο γηα γλήζην
θαη νπζηαζηηθό δηάινγν.

Σε απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν ηεο κεησπηθήο
ακθηζβήηεζεο ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ, ησλ αηνκηθώλ
κηζζνινγίσλ, ηεο απζαηξεζίαο θαη ηεο αδηαθάλεηαο, ζαο θαινύκε όινπο
λα αληηζηαζνύκε ζηηο κεζνδεύζεηο θαη ζθνπηκόηεηεο
ηεο εγεζίαο ηεο ΑΑΔΕ.
Όινη νη ζπλάδειθνη είλαη απόιπηα δηαζθαιηζκέλνη από ηελ
πξνθήξπμε ηεο απεξγίαο - απνρήο.
Δελ ηίζεηαη θαλέλα δήηεκα απώιεηαο απνδνρώλ
Δηεθδηθνύκε ηελ επαλέληαμε ησλ ππεξεζηώλ καο ζην Υπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα.

Σπλερίδνπκε όινη καδί ζηαζεξά, ελσηηθά θαη δπλακηθά.
Επρόκαζηε ζε όινπο Φξόληα Πνιιά - Καιή Φξνληά!

