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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Με απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η ΤΡΙΤΗ 3
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 έχει οριστεί ως ημέρα δράσης και ενημέρωσης των
εργαζομένων για την προσχηματική αξιολόγηση που περιλαμβάνει συμβολικές
καταλήψεις και αποκλεισμούς κτιρίων, Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και
Συγκεντρώσεις στους Δήμους. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεχίζει την Απεργία-Αποχή και
απαντά στην «ντροπολογία Γεροβασίλη», με την οποία η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.ΑΝ.ΕΛ. επιχειρεί να στήσει και με τη βούλα του Νόμου απεργοσπαστικό μηχανισμό,
ικανοποιώντας τις ορέξεις των δανειστών που θέλουν κατάργηση συνδικαλιστικών
κατακτήσεων και δικαιωμάτων και επιβολή ποινών σε όσους συμμετέχοντας στις
συλλογικές αποφάσεις των Συνδικάτων, απεργούν.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την κυβέρνηση πώς με το άρθρο 36 του
Ν.4489/2017 δείχνει τις πραγματικές της διαθέσεις έναντι των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και του Δημοσίου που εμπεριέχουν μεγάλες δόσεις
αυταρχισμού, εκβιασμού και τρομοκρατίας. Κι αυτό γιατί η «ντροπολογία» της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν αποσκοπεί στην αύξηση της
«παραγωγικότητας», αλλά στην άλωση της Διοικητικής Ιεραρχίας και την υποταγή
της στις «δεσμεύσεις» των μνημονιακών στόχων, τους οποίους δεσμεύτηκε να
εφαρμόσει πλήρως η κυβέρνηση.
Άλλωστε, το γεγονός ότι η «αξιολόγηση» είναι προαπαιτούμενο που θέτουν
οι δανειστές για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης προδίδει και το σχέδιο της
κυβέρνησης που είναι η συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και η δημιουργία
ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με εργαζόμενους που θα κάνουν
αναθέσεις σε ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα μεγάλα επιχειρηματικά και εργολαβικά
συμφέροντα.
Απέναντι λοιπόν στην «ντροπολογία Γεροβασίλη», που εκβιάζει τους
απεργούς, Δημοσίους και Δημοτικούς Υπαλλήλους οι Σύλλογοι-Μέλη της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εντείνουν την δράση τους τόσο συνδικαλιστικά και κινηματικά όσο
και σε νομικό επίπεδο.

Πραγματοποιούν Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και Συγκεντρώσεις σε
χώρους εργασίας για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων
περιφρουρώντας την Απεργία-Αποχή μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η ΤΡΙΤΗ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 καθορίστηκε ως ημέρα δράσης ενάντια στην
προσχηματική αξιολόγηση. Την ημέρα αυτή οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
θα προχωρούν σε ποικίλες δράσεις, όπως συμβολικές καταλήψεις και αποκλεισμούς
κτιρίων, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα Γενικές Συνελεύσεις για την καθολική
ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή.
Ενημερώνουν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πώς η
Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση έχει προκηρυχθεί και κοινοποιηθεί στην
κυβέρνηση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και δεν έχει προσβληθεί νομικά,
ούτε έχει κηρυχθεί παράνομη ή καταχρηστική, κατά τρόπο τέτοιο ώστε κανένας
εργαζόμενος να μην μπορεί να τιμωρηθεί για την συμμετοχή του σε αυτή.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας μαζικά συλλέγουν Δηλώσεις
Συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή ενημερώνοντας την Διοίκηση του Δήμου για
την συμμετοχή τους σε αυτή και τις καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Η μαζική, καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην Απεργία-Αποχή από
την αξιολόγηση είναι η απόλυτη διασφάλιση για όλους, αφού η κυβέρνηση
αναζητά πειθήνια όργανα για να εφαρμόσει την προσχηματική αξιολόγηση.
Επισημαίνεται πως ακόμη και αυτή η προσχηματική αξιολόγηση σύμφωνα με το
Ν.4369/2016, δεν προσμετράτε στις πρώτες κρίσεις Προϊσταμένων που «θα
πραγματοποιηθούν» με τον τρόπο αυτό. Είναι μία ακόμη απόδειξη πώς η
αξιολόγηση δεν αφορά στην καλύτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
του Δημοσίου αλλά στην προώθηση των «προθύμων» μέσω της απαράδεκτης,
μεροληπτικής και αναξιοκρατικής συνέντευξης των 1.000 μορίων που θα
«καταποντίζει» κάθε αυξημένο τυπικό προσόν ή εμπειρία.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν
έτσι και τώρα θα απαντήσουν στον εκβιασμό και στην αυταρχική «ντροπολογία»
για την αξιολόγηση με κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα και καθολική συμμετοχή
στην Απεργία-Αποχή. Δεν εκβιαζόμαστε, έχουμε αξιοπρέπεια!!!
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ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4369/2016

ΚΑΙ Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΗ «ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
(ΑΡΘΡΟ 36-Ν.4489/2017)
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