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Π.Σ.Ε. Ο.Γ.Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ)

  

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα                                                            Αθήνα, 16/7/2021

  

Τηλ.: 213.15.19.112,

  

FAX: 210.38.42.046,

  

Email: pse . oga @ gmail . com

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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Μετά την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια της
αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους
2020 – Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού»,
σας ενημερώνουμε ότι 
η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ στις 19/3/2019 
για
απεργία – αποχή από την αξιολόγηση
είναι εν ισχύι και
για την αξιολογική περίοδο έτους 2020.

    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Με τη συμμετοχή μας τα προηγούμενα χρόνια στην καθ’ όλα νόμιμη απεργία – αποχή από
την αξιολόγηση, αγνοώντας τ
ις αυταρχικές μεθοδεύσεις
με την αντιδημοκρατική και εκφοβιστική ρύθμιση για αποκλεισμό από τις κρίσεις και τους 
εκβιασμούς
και 
μηχανισμούς
που ενεργοποιήθηκαν για να παραπλανήσουν και να νουθετήσουν τους «απείθαρχους»,

  

δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα για την αξιολόγηση και όσα προορίζεται να
εξυπηρετήσει: 

    
    -  Είναι ένα εργαλείο πειθάρχησης και υποταγής,  

  

εντατικοποίησης της εργασίας μας, κατηγοριοποίησης και διάσπασης.

    
    -  Στοχεύει στη συρρίκνωση και απαξίωση του δημόσιου τομέα,  

  

στη δημιουργία ενός μικρού, εύκολα διαχειρίσιμου επιτελικού κράτους με όρους
πολυεθνικής επιχείρησης,
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στη μετατροπή μας σε «σάκο του μποξ», σε καθημερινά απολογούμενους ενώπιον της
κοινωνίας για την αδυναμία των δημόσιων υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες.

  

Ζητούν να αξιολογηθούμε,

  

όταν αποδεικνύονται οι ίδιοι ανεπαρκείς και αρνούνται:

    
    -  Να ενισχύσουν με ανθρώπινο δυναμικό και να εκσυγχρονίσουν τις δομές για τη
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να δώσουν λύση στις
διογκούμενες καθυστερήσεις και εκκρεμότητες και τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων
συμπολιτών μας.   
    -  Να διασφαλίσουν την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης
των συναλλασσόμενων πολιτών.   
    -  Να προαγάγουν τη συνεχή επιμόρφωση, υπηρεσιακή στήριξη και εξέλιξή μας.  
    -  Να εφαρμόσουν αξιοκρατικά κριτήρια, εργασιακή ειρήνη και διαφάνεια, αντί της
αδιάλειπτης ανατροφοδότησης του κομματισμού στη Δημόσια Διοίκηση.   

  

Εσχάτως δε έχουν επιδοθεί σε έναν ανελέητο πόλεμο εναντίον μας, σε μία άνευ
προηγουμένου στοχοποίηση και απαξίωση, προκειμένου να στρέψουν την κοινωνία
απέναντί μας, και εξαπολύουν απειλές και πειθαρχικές διώξεις για να
μετακυλήσουν τις διαχρονικές ευθύνες τους…

  

Εντείνουν δε τον εκβιασμό κάνοντας λόγο για «μη μισθολογική εξέλιξη και
παρακράτηση του μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός» στην περίπτωση μη
συμμετοχής, ξεκινώντας από τους εκπαιδευτικούς, την ίδια στιγμή που είναι οι
αποκλειστικά υπαίτιοι για την απομάκρυνση των μαθητών από τη σχολική αίθουσα
και την εκπαιδευτική διαδικασία. Και έπεται συνέχεια…

  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να σταματήσουμε τους σχεδιασμούς τους.
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ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

  

με οποιαδήποτε ιδιότητα (υπάλληλος, προϊστάμενος, διευθυντής κ.λπ.),

  

σε κανένα στάδιο της αξιολόγησης

  

(ως υπηρετών στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού,

  

ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος).

  

ΑΠΕΧΟΥΜΕ

  

1/7/2021 έως 30/7/2021

  

οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού από την ενημέρωση και καταχώριση των στοιχείων
αξιολογουμένων και αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή και τις απαραίτητες
ενέργειες για την έναρξη συμπλήρωσης των εκθέσεων «αξιολόγησης»,

  

2/8/2021 έως 17/9/2021

  

οι εργαζόμενοι από τη συμπλήρωση των εκθέσεων «αξιολόγησης»,

  

20/9/2021 έως 26/11/2021
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οι αξιολογητές α΄ από τη διενέργεια της «Συμβουλευτικής Συνέντευξης»,

  

29/11/2021 έως 31/12/2021

  

οι αξιολογητές β΄ από τη συμπλήρωση της έκθεσης «αξιολόγησης».

    

Συνεχίζουμε ενωμένοι συμπληρώνοντας τη «Δήλωση Συμμετοχής στην
Απεργία-Αποχή»  για την αξιολογική περίοδο
2020 και την καταθέτουμε στον ΠΣΕ ΟΓΑ (Πατησίων 30, γραφ. 510, 
pse.oga@gmail.com
, φαξ: 210.38.42.046) 
το αργότερο μέχρι τις 11/9/2021 
για την πρωτοκόλληση & διαβίβασή της στα αρμόδια Τμήματα ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ.

  

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ!

  

ΔΕΝ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΜΕ – ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!
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