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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο αγώνας για να μην εφαρμοσθεί η προσχηματική αξιολόγηση συνεχίζεται…!!! 

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της «προσχηματικής αξιολόγησης» του Ν. 
4369/2016 κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 36 του Ν.4489/2017, το οποίο περιέχει 
και την εκβιαστική και απεργοσπαστική «ντροπολογία Γεροβασίλη» με την οποία 
είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 23η Οκτωβρίου 2017. 

Παρά τους ωμούς εκβιασμούς της κυβέρνησης, δια μέσου της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Όλγας Γεροβασίλη, παρά τους μηχανισμούς 
προπαγάνδας που στήθηκαν και δούλεψαν σκληρά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τις έριξαν στο κενό και 
ακύρωσαν την εφαρμογή της «προσχηματικής αξιολόγησης» στην πράξη με την 
μαζική συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Τα στοιχεία συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση 
απέδειξαν ότι, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι δεν υποκύπτουν και 
αρνούνται να δεχθούν εκβιασμούς, «βρώμικα» παιχνίδια και «τιμωρίες», επειδή 
απλά και μόνο ασκούν το αναφαίρετο Συνταγματικό δικαίωμά τους, να συμμετέχουν 
δυναμικά και μαζικά σε μια ΝΟΜΙΜΗ απεργιακή κινητοποίηση. 

Δυστυχώς, τους εκβιασμούς και τα επικοινωνιακά παιχνίδια της 
κυβέρνησης, στήριξαν, συμμετείχαν και ενίσχυσαν «συνάδελφοι - στελέχη» του 
νέου κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού, που είχαν ξαμοληθεί στους 
χώρους εργασίας παίζοντας τον ρόλο του «Εφιάλτη» και προσπαθώντας να 
μεθοδεύσουν με κάθε μέσο την απεργοσπασία από την Απεργία-Αποχή. Είναι 
χαρακτηριστικές οι καταγγελίες που έχουμε για την δράση των κυβερνητικών 
συνδικαλιστών στους Δήμους Αιγάλεω, Νέας Ιωνίας και Αγίας Βαρβάρας. 

Ο αγώνας όμως για την ακύρωση της «προσχηματικής αξιολόγησης» δεν 
τελείωσε την 23η Οκτωβρίου 2017. Η πρώτη «πιλοτική» εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.4369/2016 για την αξιολόγηση των εργαζομένων για το έτος 
2016, όπως δήλωσε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει και συνέχεια 
η οποία αναμένεται πιο σκληρή. Η πιστή υπακοή της κυβέρνησης στις εντολές των 
δανειστών και η κατά γράμμα υποχρεωτική εφαρμογή των μνημονιακών Νόμων που 
στόχο έχουν την συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και την δημιουργία ενός 
μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους εργαζόμενους που απλά θα 
διεκπεραιώνει τις αναθέσεις σε ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα μεγάλα επιχειρηματικά 
και εργολαβικά συμφέροντα, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. 



Η κρίση και επιλογή Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων στους 
Ο.Τ.Α. και το Δημόσιο γενικότερα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με 
κυρίαρχο «κριτήριο» την «συνέντευξη» που θα δίνει υπεραυξημένη μοριοδότηση 
χιλίων (1.000) συνολικά μορίων και όχι με πρωταρχικό και κυρίαρχο κριτήριο 
τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, ή τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, 
ή την μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, 
αποδεικνύει με ατράνταχτα τρόπο τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία 
αρεστών, πιστών και υπάκουων εργαζομένων που θα εκτελούν τις εντολές κατά το 
γράμμα των δανειστών. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν μέχρι τέλος τον αγώνα για να 
μην περάσουν οι μνημονιακές πολιτικές που προωθεί «υπάκουα» η κυβέρνηση 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. Να ακυρώσουμε στην πράξη κάθε εκβιαστική, αυταρχική, 
αντιδημοκρατική και αντεργατική Νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση. 

Καλούμε την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο να 
οργανώσει και να κατευθύνει εγκαίρως τόσο την νομική προστασία και 
εκπροσώπηση όσων συμμετείχαν στην Απεργία-Αποχή όσο και την αποτροπή των 
κρίσεων Προϊσταμένων μέσω της αναξιοκρατικής-διαβλητής «συνέντευξης». 

Ο αγώνας δεν αφορά μόνο το Νόμο της «προσχηματικής αξιολόγησης». 
Αφορά συνολικά τις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης που με περίσσιο 
ζήλο εφαρμόζει. 

 

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