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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιδρούν για ακόμη μία χρονιά
στην εφαρμογή της δήθεν αξιολόγησης του Ν.4369/2016, καθώς παραμένουν σε
ισχύ διατάξεις της προσχηματικής αξιολόγησης που είναι ξεκάθαρα αντίθετες από
τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στο Δημόσιο
Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει δε να βρίσκεται σε ισχύ η
απεργοσπαστική «τροπολογία Γεροβασίλη» που τιμωρεί όσους συμμετείχαν, ως
όφειλαν, στην Απεργία-Αποχή των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τόνισε επανειλημμένα πως οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση τάσσονται υπέρ μιας ουσιαστικής και πραγματικής αξιολόγησης
του έργου τόσο των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών όσο και των Δημοσίων
και Δημοτικών Υπαλλήλων, με αντικειμενικά κριτήρια, που θα στοχεύει στην
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Δεν αποδεχόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης που θα οδηγεί στην τιμωρία ή
απόλυση του υπαλλήλου, θα οδηγεί στη συρρίκνωση των υπηρεσιών και στη
δημιουργία ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους
εργαζόμενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες. Αντιδρούμε σε ένα σύστημα
αξιολόγησης που δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τον κοινωνικό της ρόλο, την αναγκαιότητα αντιμετώπισης άμεσων και
κρίσιμων προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, σε ένα σύστημα που δεν
λαμβάνει υπόψη του την πανσπερμία ειδικοτήτων, αλλά και υπηρεσιών, που
αδυνατούν να κουμπώσουν στην «στοχοθεσία» και στα στενά γραφειοκρατικά
καλούπια της δήθεν αξιολόγησης.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμμετέχει στην συνέχιση της Απεργίας-Αποχής των
Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία και ενέργεια της δήθεν
αξιολόγησης του Ν.4369/2016 που εξήγγειλε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Καλεί, για ακόμη μια φορά, την κυβέρνηση και την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, να καταργήσουν την τροπολογία - εκβιασμό των εργαζομένων
του άρθρου 36 του Ν.4489/2017, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η Υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 με την Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τα Πρωτοβάθμια
Σωματεία και τους Συλλόγους-Μέλη της, να ενημερώσουν τα Μέλη τους για την
συνέχιση της Απεργίας-Αποχής, το ίδιο δυναμικά και αποφασιστικά.

Ο Πρόεδρος

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας

Βασίλης Πετρόπουλος

