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Προς
Όλα τα Κ.Υ. 3ης και 4ης ΥΠΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με αξιολογήσεις
Για άλλη μια φορά η 4η ΥΠΕ, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο, ενώ
βρισκόμαστε πιθανόν πριν από ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και χωρίς ακόμα το
προσωπικό να έχει προλάβει να πάρει έστω μια ημέρα άδεια, σπεύδει να αξιολογήσει
τους γιατρούς των Κ.Υ. με βάση κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί για την
αξιολόγηση των νοσοκομείων.
Άραγε δεν γνωρίζουν ακόμα ότι τα Κ.Υ. προσφέρουν διαφορετικό έργο;
Άραγε δεν γνωρίζουν ότι στα ΚΥ δεν υπάρχουν κλινικές;
Άραγε δεν γνωρίζουν ότι στα ΚΥ δεν βάζουμε χειρουργεία, κλπ;
Επειδή εμείς γνωρίζουμε και επειδή έχουμε προτείνει τρόπους:
Καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση της απεργίας-αποχής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
η οποία είναι σε ισχύ, και να μην συμπληρώνουν τα φύλλα αξιολόγησης.
Επίσης οι συνάδελφοι υπεύθυνοι των ΚΥ πρέπει να γνωρίζουν την 559/2020
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει προϊστάμενο που δεν
αξιολόγησε το προσωπικό επειδή συμμετείχε στην απεργία-αποχή που κήρυξε η
ΑΔΕΔΥ.
Επισυνάπτουμε τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή. Οι δηλώσεις θα
συγκεντρωθούν στο Σύλλογο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος
Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρ. Ουρολόγος

Η γενική γραμματέας
Νικολέττα Μανιάτη
Γεν. Χειρουργός

ΠΡΟΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου … ΣΕΥΠ Π.Φ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________,

που υπηρετώ

εις το/τη _____________________________ 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 υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή
αξιολογούμενος.
Σημειώνεται,

ότι

η

συμμετοχή

μου

στην

ως

άνω

νομίμως

προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις
βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.
_______, ../6/2020
Ο υπάλληλος

