
 
                 Αζήλα, 14-4-2022 
 

Αλήθειες και ψέματα για την αξιολόγηση της ΑΑΔΕ 
 

   

Συναδέλφιζζες και ζυνάδελφοι, 

   Η ΑΑΔΕ θνηλνπνίεζε ζηηο ππεξεζίεο καο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2020 . Σχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4778/21  ε ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2020 απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έληαμε ζην λέν κηζζνιφγην ηεο ΑΑΔΕ. 

 Σε αληίζεηε πεξίπησζε ν ππάιιεινο επηζηξέθεη ζην πξνεγνύκελν θαζεζηώο ηεο 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ  φιεο νη απμήζεηο πνπ ηπρφλ έρεη ιάβεη ζεσξνχληαη 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα.  

 Η ΔΑΚΕ σο ππεύζπλε θαη ζνβαξή παξάηαμε ηνπνζεηήζεθε γηα ην ζέκα ζην γεληθφ 

ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2021 θαη ππεξςήθηζε ηελ απφθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο γηα ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο -απνρήο απφ ηελ αμηνιφγεζε πξνο θάιπςε φζσλ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. 

 Η απφθαζε απηή ςεθίζηεθε θαη απφ ηελ ΔΗΣΥΕ, ελψ νη παξαηάμεηο ΑΣΚΙ ,ΔΑΣ θαη ΑΚΕ 

πξφηεηλαλ ηελ ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο -απνρήο κε παξφηξπλζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

νκνζπνλδίαο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ (αθφκε θαη φζσλ πήξαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο) λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ζπλεπψο λα ηνπο εθζέζνπκε ζηνλ θίλδπλν λα επηζηξέςνπλ ηα 

ρξήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη εθφζνλ ζα επαλέιζνπλ ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο!!! 

  Καη' αξράο ζε νπνηαδήπνηε απεξγία ν ζπλδηθαιηζηηθόο θνξέαο νθείιεη λα 

πξνζηαηέςεη όζνπο επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη είλαη απηνλόεην όηη δελ 

εμαλαγθάδεηαη θαλείο λα απεξγήζεη. Άιισζηε επεηδή θάπνηνη δεηνχλ ζηαηηζηηθά γηα ην πφζνη 

είλαη ππέξ ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ, ε ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία -απνρή δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

φζνπο επηζπκνχλ λα απνδνθηκάζνπλ ην κηζζνιφγην ηεο ΑΑΔΕ λα ην πξάμνπλ. Η κφλε 

ζπλέπεηα πνπ ζα έρνπλ  είλαη ε επηζηξνθή ηνπο ζην θαζεζηψο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο πνπ 

πξνθαλψο ην ζεσξνχλ θαιχηεξν!!! Ιδνχ ε Ρφδνο ινηπφλ ηδνχ θαη ην πήδεκα! 



 Όζν γηα ηελ ΔΑΣ επεηδή πιένλ δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη νύηε ηα ζηειέρε ηεο 

από ην λα ζπκκεηέρνπλ ζηε αμηνιόγεζε, έβγαιε κηα θαηάπηπζηε αλαθνίλσζε κε χβξεηο, 

ιάζπε θαη ςέκαηα ,ελψ παξάιιεια πξνηξέπεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ αμηνιφγεζε κε 

"επηθχιαμε" !!!!! 

 Σηελ αλαθνίλσζε απηή γίλεηαη ςεπδήο αλαθνξά γηα ηελ ζπλεδξηαθή απφθαζε ηνπ 2017 

σο πξνο ηελ 360 ° αμηνιφγεζε φηη δήζελ ςεθίζηεθε απφ ΔΗΣΥΕ θαη ΔΑΚΕ Γηα πνιινζηή 

θνξά δηεπθξηλίδνπκε φηη ε πξφηαζε απηή θαηαηέζεθε κελ ζην ζπλέδξην ηνπ 2017 απφ ηελ 

ΔΗΣΥΕ, φκσο κεηά απφ αληίδξαζε ηεο ΔΑΚΕ απνζχξζεθε θαη δελ ςεθίζηεθε ηειηθά. 

 Άιισζηε ε απφζπξζε ηεο αμηνιφγεζεο απηήο (λα αμηνινγεί δειαδή ν έλαο ζπλάδειθνο 

ηνλ άιινλ) ήηαλ απαίηεζή καο θαη πεηύρακε ηελ κεηαηξνπή ηεο από ππνρξεσηηθή ζε 

δπλεηηθή. 

 Καηαγγέιινπκε ηελ ΔΑΣ δηόηη κε ην  θείκελν πνπ δηαθηλεί δεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

αηνκηθήο ζηνρνζεζίαο ζηελ ΑΑΔΕ, όηαλ ε νκνζπνλδία αγσλίδεηαη γηα λα κελ 

εθαξκνζηνύλ πνηέ (νύηε κεηά από ην 2023) νη αηνκηθνί ζηόρνη! 

 Καη βέβαηα ζα είλαη αθειήο φπνηνο πηζηέςεη φηη εηπψζεθε απν ηνλ δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ φηη 

ε ΔΑΣ θαζπζηέξεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ  κηζζνινγίνπ !!!!!! 

 Σε θάζε πεξίπησζε απνδεηθλχεηαη παλεγπξηθά φηη φπνηνη ήηαλ αληίζεηνη ζην κηζζνιφγην 

βξίζθνληαη ζε πξνθαλή ζχγρπζε, έρνπλ εγθισβηζηεί ζηελ ζηείξα άξλεζε θαη ηηο ηδενινγηθέο 

ηνπο αγθπιψζεηο θαη επεηδή ηα γεγνλφηα ηνπο μεπέξαζαλ αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα! (Να ζπκίζνπκε όηη πέξπζη κηινύζαλ γηα κεηώζεηο !) 

 Έηζη θαηαθεχγνπλ ζε θηλήζεηο παληθνχ θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπλαδέιθσλ κε 

ηελ δηαθίλεζε θεηκέλσλ  πξνβνθαηφξηθσλ θαη επηδήκησλ γηα ηνλ θιάδν ! 

 Δελ ζα ηνπο αθνινπζήζνπκε ζε απηόλ ηνλ θαηήθνξν ησλ ύβξεσλ, ηνπο αθήλνπκε 

ζηελ θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ δηαπίζησζαλ πνηφο 

ηνπο έιεγε αιήζεηα θαη πνηφο ςέκαηα !!! 

 Άιισζηε είλαη λσπή ε ιατθή εηπκεγνξία ησλ ηειεπηαίσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εθινγψλ πνπ 

αλέδεημαλ ηελ ΔΑΚΕ πξψηε δχλακε κε δηαθνξά! 

 

 


