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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ «ΚΡΥΦΟ» ΔΕΚΑΝΙΚΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ…

Την στιγμή που ψηφίζεται η περικοπή της υπερωριακής αποζημίωσης και η
αντικατάστασή της από ρεπό ή από μειωμένη εναλλακτικά εργασία (προς το παρόν στον
Ιδιωτικό Τομέα) ποιος άραγε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ζήτησε την
περικοπή της υπερωριακής απασχόλησης στους Ο.Τ.Α. με πρόσχημα πως αποτελεί
«εντατικοποίηση της εργασίας»; Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.!!!
Με υπαρκτό το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το να ζητάς σήμερα
κατάργηση της υπερωριακής απασχόλησης σημαίνει πρακτικά πώς οι προσφερόμενες
υπηρεσίες στον πολίτη καθίστανται ελλειμματικές και ταυτόχρονα διευκολύνονται όλοι
εκείνοι που επιθυμούν το ξεπούλημα των υπηρεσιών στους ιδιώτες. Το μόνο αίτημα που θα
εδραιώσει τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι το άνοιγμα των προσλήψεων και η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών και όχι η
υπεράσπιση των εργοδοτών που θέλουν να επιβληθεί «μαχαίρι» στην υπερωριακή αποζημίωση
για να κάνουν κομπόδεμα για τους ιδιώτες που θα έρθουν στην αρχή επικουρικά και μετά
ηγεμονικά να αναλάβουν τις υπηρεσίες.
Την στιγμή που τα συστημικά μέσα ενημέρωσης βάλουν κατά του οργανωμένου
συνδικαλιστικού κινήματος ενοχοποιώντας το για όλα τα δεινά αυτού του τόπου, ποιος
άραγε συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην περαιτέρω απαξίωση του, δίνοντας πολύτιμες
υπηρεσίες σε όσους καλοβλέπουν την αλλαγή της συνδικαλιστικής Νομοθεσίας; Η Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α.!!!
Προσχηματική η θέση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και για την αξιολόγηση!!! Ποιος ψήφισε,
συμφώνησε και συνυπέγραψε την συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην
Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με αντικείμενο «την εξειδίκευση και προσαρμογή των διατάξεων του
Ν.4369/2016 στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και τη διατύπωση προτάσεων τυχόν
αναγκαίων ειδικών ρυθμίσεων» δυνάμει της Υπουργικής Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 22480/8-6-2016
(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2325/27-7-20216); Μα φυσικά ο Επικεφαλής της
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Βασίλης Πετρόπουλος!!!
Τίνος η Ανακοίνωση υποστηρίζει πως, «Δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση,
αλλά ενάντια στο συγκεκριμένο περιεχόμενο…»; Μα η Ανακοίνωση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. που
εκδόθηκε στις 9-10-2020!!! Και αφού δεν είστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση αλλά στο
συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως υποστηρίζετε (και συμφωνούμε) αυτό δεν σημαίνει πως
επιθυμείτε ένα άλλο «καλό» σύστημα αξιολόγησης; Που διαφέρουμε λοιπόν αφού και εσείς
στις Ανακοινώσεις σας «καλλιεργείτε στους εργαζόμενους τον μύθο της ''καλής'' αξιολόγησης»;

Ποιου η Ανακοίνωση υποστηρίζει πως στους Ο.Τ.Α. υπάρχει «τεμπελιά, ρεμούλα
(δηλαδή κλεψιά) και κοπάνα; Τίνος η Ανακοίνωση υποστηρίζει πως ο Δημόσιος
Υπάλληλος όταν δεν είναι σωστός και αποδοτικός στη δουλειά του θα πρέπει να
χρησιμοποιείται το αντίστοιχο θεσμικό-νομικό πλαίσιο (δηλαδή το Πειθαρχικό Δίκαιο,
διώξεις και ποινές), με το οποίο μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν; Μα η Ανακοίνωση της Δ.Α.Σ.Ο.Τ.Α. που εκδόθηκε στις 9-10-2020 και μάλιστα αυτολεξεί!!!
Και αναρωτιόμαστε… Οι πειθαρχικές διώξεις και ποινές για την αντιμετώπιση της
τεμπελιάς, της ρεμούλας και της κοπάνας δεν είναι επαρκές εργαλείο για μια ταξική
κυβέρνηση που θα θελήσει να απολύσει εργαζόμενους ή να μειώσει αποδοχές;
Εκεί στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ή έχετε «χαθεί» στην πολυλογία σας και στην εμπάθεια σας
ή δεν ξέρετε τί γράφετε και τί υποστηρίζετε…!!! Φαινόμενο σημερινό, ασυνήθιστο και
πρωτόγνωρο για την παράταξη που πρόσκειται στο Κ.Κ.Ε.
Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την αρχή ευθαρσώς υποστηρίξαμε πως η κατάθεση της
δικής μας επιστημονικής πρότασης θα έδινε την δυνατότητα ακόμη και στους πιο
δύσπιστους εργαζόμενους να στοιχηθούν πίσω από το συντεταγμένο συνδικαλιστικό
κίνημα και θα «ξεβράκωνε» πολιτικά όσους μέσω της αξιολόγησης επιθυμούν άλλους
στόχους να εξυπηρετήσουν. Μια συγκροτημένη πρόταση του συνδικαλιστικού κινήματος θα
απέτρεπε την αποσυσπείρωση των εργαζομένων και δεν θα οδηγούσε στην απαξίωση και τον
ευτελισμό της Απεργίας-Αποχής από την Αξιολόγηση.
Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θεωρούμε ότι η κατάργηση της αποζημίωσης των
δεδουλευμένων υπερωριών ή εναλλακτικά η κατάργηση της υπερωριακής εργασίας σε
αυτή τη συγκυρία είναι ο πολιορκητικός κριός των ιδιωτών για να αλώσουν ότι απόμεινε
όρθιο στον Δημόσιο Τομέα. Κάθε άλλη πρόταση, πέρα από την επαρκή στελέχωση των
υπηρεσιών, είναι τουλάχιστον κακόβουλη και επικίνδυνη για τους εργαζόμενους.
Εμμένουμε διεκδικούμε και απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής που
προβλέπει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 22480/8-6-2016 «Σύσταση και Συγκρότηση
Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με αντικείμενο
«την εξειδίκευση και προσαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/2016 στους Δήμους και τις
Περιφέρειες της χώρας και τη διατύπωση προτάσεων τυχόν αναγκαίων ειδικών ρυθμίσεων»,
στην οποία συμμετέχει με εκπρόσωπό της και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., προκειμένου μέσα από
διάλογο να κατασταλάξουμε σε ένα σύστημα αξιολόγησης που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες
των Ο.Τ.Α. και θα δίνει εφόδια στον εργαζόμενο για να διεκπεραιώνει την εργασία του.
Ένα σύστημα απλό και κατανοητό που δεν θα αποτελεί έναν ακόμη γραφειοκρατικό βραχνά,
αλλά ένα κίνητρο για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Καλούμε εκείνους που συνειδητά ευτελίζουν, απαξιώνουν και υπονομεύουν τα πάντα
κάνοντας μικροπολιτική να σοβαρευτούν άμεσα. Ας αναλογιστούν το κακό που έκαναν
στους συναδέλφους και στο συνδικαλιστικό κίνημα όταν το 2008 με αφορισμούς είχαν
εναντιωθεί στα Β.Α.Ε. καλώντας τους εργαζόμενους να μην ενταχθούν σε αυτά,
αποκαλώντας κάθε άλλον προδότη και δωσίλογο του εργατικού κινήματος. Τους καλούμε να
μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη αλλά να μάθουν από αυτά… Και όπως λένε γνωριζόμαστε
όλοι πολύ καλά…!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

