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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις
Γενικές Συνελεύσεις, τις Συσκέψεις, τις Συγκεντρώσεις και τις συμβολικές
καταλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους, χθες Τρίτη 3 Οκτωβρίου
2017, ημέρα δράσης κατά της προσχηματικής αξιολόγησης και της «ντροπολογίας»
Γεροβασίλη με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει έναν απεργοσπαστικό
μηχανισμό ικανοποιώντας το αίτημα των δανειστών για κατάργηση των
συνδικαλιστικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων και επιβολή ποινών σε όσους
συμμετέχοντας στις συλλογικές αποφάσεις των συνδικάτων, απεργούν.
Παράλληλα, με την μαζική συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή τόσο των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στο Δημόσιο γενικότερα, όπως
ανακοίνωσε και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εστάλη ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην
κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., πώς δεν πρόκειται να περάσει η αξιολόγηση των
υπαλλήλων όπως μεθοδεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι
διαρροές από το αρμόδιο Υπουργείο ότι δήθεν υπάρχουν αντιδράσεις από «μερίδα
συνδικαλιστών και κάποιων στελεχών που παραπλανούν τους εργαζόμενους» δεν βρήκαν
ευήκοα ώτα και έπεσαν στο κενό.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
τους με κάθε μορφή έτσι ώστε το μήνυμα να το λάβουν και αυτοί που ακόμη
δυσκολεύονται να αντιληφθούν πώς αξιολόγηση του προσωπικού η οποία δεν
στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και στην
πραγματική αύξηση παραγωγικότητας, αλλά εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, όπως τις
απολύσεις, τη συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα και την εκχώρηση υπηρεσιών στα
μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, δεν πρόκειται να περάσει.
Άλλωστε, το γεγονός ότι η «αξιολόγηση» είναι προαπαιτούμενο που θέτουν οι
δανειστές για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης προδίδει και το σχέδιο της κυβέρνησης.
Συνεχίζονται έτσι οι Συγκεντρώσεις, οι Γενικές Συνελεύσεις και οι Συσκέψεις
στους εργασιακούς χώρους, όπως και οι συμβολικές καταλήψεις στους χώρους των
Δήμων, ενισχύοντας τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή και στο μπλοκάρισμα της
διαδικασία της προσχηματικής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, καταγγέλλονται οι
περίεργες μεθοδεύσεις στις οποίες καταφεύγουν στελέχη της Διοίκησης σε διάφορες
υπηρεσίες, προκειμένου να υπονομεύσουν το απεργιακό ρεύμα και να εξαναγκάσουν
εργαζόμενους να υποκύψουν στους ωμούς εκβιασμούς τους. Έχουμε δηλώσει
επανειλημμένα πως δεν εκβιαζόμαστε και δεν τρομοκρατούμαστε.

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αποφάσεις τους περιφρουρούν τις
συλλογικές αποφάσεις των εργαζομένων αποκρούοντας τις συνεχιζόμενες και
εντεινόμενες πιέσεις και εκβιασμούς προς τους εργαζόμενους προκειμένου να
«αυξηθεί» το ποσοστό συμμετοχής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά της
προσχηματικής αξιολόγησης. Σε αυτή την κατεύθυνση οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. παίρνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως αποκλεισμούς Γραφείων Προσωπικού και
«εμπιστευτικού» πρωτοκόλλου, προκειμένου οι εκβιασμοί και οι πιέσεις να πέσουν
στον κενό.
Κατά την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η μαζική 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.
Καλούμε δε και εκείνους τους συναδέλφους που είτε κάτω από τον εκβιασμό
της κυρίας Γεροβασίλη, είτε υπό το καθεστώς πιέσεων σε τοπικό-υπηρεσιακό
επίπεδο να ανακαλέσουν μαζικοποιώντας την συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την
προσχηματική αξιολόγηση.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν
έτσι και τώρα θα απαντήσουν στον εκβιασμό και στην αυταρχική «ντροπολογία»
Γεροβασίλη για την αξιολόγηση, με κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα και
καθολική συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι
κρίσιμο για την εξέλιξη στο θέμα της «αξιολόγησης» και οι εργαζόμενοι πρέπει μαζικά
και ενωτικά να αποκρούσουν τα σχέδια σε βάρος τους που μεθοδεύει η κυβέρνηση κατ'
εντολή, για ακόμη μια φορά των δανειστών.
Καλούμε τέλος την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προετοιμαστεί για κλιμάκωση του αγώνα σε
περίπτωση που η κυβέρνηση διολισθήσει σε πιο αυταρχικούς ατραπούς προκειμένου
να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο της μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων με
κινηματικές δράσεις, όπως αποκλεισμούς Δημοσίων κτιρίων, Υπουργείων, Γραφείων
Υπουργών κ.λπ.

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!
Είναι πλέον ζήτημα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

