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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 – 2.00 μ.μ. 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα) 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμμετέχει στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των 
εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα που έχει ανακοινώσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 2.00 το μεσημέρι έξω από το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα), για να 
διατρανώσουν την αντίθεση τους στην προσχηματική αξιολόγηση και την 
«ντροπολογία» Γεροβασίλη. 

Η κυβέρνηση μετά την καθολική Ανυπακοή-Απεργία-Αποχή των 
εργαζομένων στην «αξιολόγηση» επινόησε την «ντροπολογία» Γεροβασίλη και 
προκειμένου να υλοποιήσει ένα ακόμη προαπαιτούμενο των δανειστών, επιχειρεί 
να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό με ότι δεν διανοήθηκαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις ποτέ να αγγίξουν, το δικαίωμα στην απεργία. Καταργούν 
συνδικαλιστικές κατακτήσεις και δικαιώματα εξαγγέλλοντας ποινές σε όσους 
συμμετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις των Συνδικάτων και απεργούν. 
 Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα που έχει θέσει ως 
καταληκτική ημερομηνία η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για την κατάθεση των φύλλων αξιολόγησης από τους 
αξιολογητές B', προκειμένου να διαρρήξει το ενιαίο και αρραγές μέτωπο των 
εργαζομένων και να σπάσει την Απεργία-Αποχή κατά της αντεργατικής 
«ντροπολογίας» Γεροβασίλη. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο 
Δημόσιο συνεχίζουν την Απεργία-Αποχή προκειμένου να «επικυρωθεί» η αποτυχία 
της προσχηματικής αξιολόγησης, όπως έγινε και επί υπουργίας του Κυριάκου 
Μητσοτάκη.  
 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιστέκονται στις απειλές 
και στην τρομοκρατία που ασκεί η κυβέρνηση με στόχο την υλοποίηση των 
μνημονιακών υποσχέσεων και δεσμεύσεων για συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα 
και την δημιουργία μιας μικρής επιτελικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την 
πλειοψηφία των εργαζομένων να απασχολείται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, 
χωρίς δικαιώματα και κακοπληρωμένοι, που μόνη της δουλειά θα είναι να δίνει 
αναθέσεις σε ιδιώτες-εργολάβους, το κόστος των οποίων θα κληθούν να επωμιστούν 



οι Δημότες. Λέμε λοιπόν όχι στην προσχηματική αξιολόγηση η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν προάγει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. Το αντίθετο κάνει.  
  Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
τους με κάθε μορφή μέχρι να ακυρωθούν τα σχέδια υλοποίησης της 
υπαγορευμένης από τους δανειστές προσχηματικής αξιολόγησης. Συνεχίζουν τις 
Συγκεντρώσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Συσκέψεις στους εργασιακούς 
χώρους, ενισχύοντας τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή. Η ακόμα μεγαλύτερη 
ενίσχυση του απεργιακού αγωνιστικού ρεύματος και η νίκη του 
Δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος στο ζήτημα της «αξιολόγησης» θα επιτρέψει να 
σχεδιαστεί από καλύτερες θέσεις η αντεπίθεση για την αποτροπή των 
προαπαιτούμενων μέτρων για την τρίτη αξιολόγηση και την ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και δανειστών. 
 Όπως έχει επισημάνει η 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 την 
εφαρμόσει. 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. 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟ.Ε.-Ο.Τ.Α. 


