
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ… 
 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε γνώση της από 9 Οκτωβρίου 2020 
Ανακοίνωσης της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. που αφορά στην Αξιολόγηση. Στην ουσία της η 
Ανακοίνωση σηματοδοτεί προσχώρηση στις απόψεις που διαχρονικά έχουμε 
εκφράσει ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» σχετικά με την 
Αξιολόγηση του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσε δε,  
κάλλιστα να αποτελεί μια αντιγραφή των Ανακοινώσεων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» επί του συγκεκριμένου θέματος. 

Από την πρώτη στιγμή δεν εκφράσαμε την «εύκολη και αρεστή» θέση πως 
διαφωνούμε με κάθε είδους αξιολόγηση!!! Θέση που υποστήριζε μέχρι πρότινος 
η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Θέση για την οποία πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους 
γίναμε αντικείμενο κριτικής και συνδικαλιστικής απαξίας από τους 
συναδέλφους της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Δεν είναι κακό να αλλάζεις θέση ή να 
αναγνωρίζεις λάθη που ενδεχομένως λόγω παραταξιακής τακτικής έχεις κάνει. 
Πρέπει όμως οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν πως λόγω της συνδικαλιστικής «άρνησης» 
της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. χάθηκε πολύτιμος συνδικαλιστικός χρόνος στην κατεύθυνση 
υιοθέτησης του πάγιου αιτήματός μας για ένα σύστημα αξιολόγησης των 
εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενός συστήματος αξιολόγησης που θα 
λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την πανσπερμία εργαζομένων, κλάδων και ειδικοτήτων που εργάζονται σε αυτή, 
στην κατεύθυνση πάντα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες 
μέσα από την θεσμική ενίσχυση των εργαζομένων με πόρους και μέσα. 

Διαχρονικά η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ήταν αντίθετη σε κάθε είδους αξιολόγηση των 
εργαζομένων!!! Διαχρονικά ήταν εμπόδιο στην υλοποίηση της πρότασής μας για 
την ουσιαστική συνεργασία, προκειμένου η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέσω του «Κοινωνικού 
Πολύκεντρου» να καταθέσει την δική της πρόταση για την αξιολόγηση των 
εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η άκριτη και τυφλή 
άρνηση γενικά της αξιολόγησης των εργαζομένων οδήγησε σε αδιέξοδα που σήμερα 
εντέχνως με «συνδικαλιστικούς ελιγμούς» προσπαθούν να ξεπεράσουν. 

Δεν είναι η πρώτη φορά!!! Και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία… 
Γίναμε αντικείμενο συνδικαλιστικών αφορισμών και καταγγελιών όταν το 

2008 πρωτοστατήσαμε στην υιοθέτηση και θεσμοθέτηση των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) για πρώτη φορά στην Τοπική 



Αυτοδιοίκηση και σε ολόκληρο το Δημόσιο. Τότε μας αποκαλούσαν «εφιάλτες» 
του κλάδου και καλούσαν τους εργαζόμενους να μην ενταχθούν σε αυτά. Και 
όσοι τους πίστεψαν και τους ακολούθησαν… έχασαν!!! Σήμερα, δώδεκα (12) 
χρόνια μετά, διεκδικούν μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία και σε άλλους 
κλάδους του Δημοσίου την θεσμοθέτηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (Επασφάλιστρο, 
αναγνώριση δεδουλευμένων με καταβολή ασφαλίστρου κ.λπ.) που οι Δημοτικοί 
υπάλληλοι κέρδισαν το 2008 (άρθρο 4 του Ν.3660/2008) μετά από μαζικούς και 
δυναμικούς αγώνες ετών.  

Σαν «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» συνεχίζουμε να 
διεκδικούμε την άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής που προβλέπει η Υπουργική 
Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 22480/8-6-2016 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 
2325/27-7-20216) «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. 
 

Αθήνα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
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