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Π.Σ.Ε. Ο.Γ.Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ - ΕΦΚΑ)

  

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα                                                            Αθήνα, 20/3/2022

  

Τηλ.: 213.15.19.112,

  

Email: pse . oga @ gmail . com

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    

Με αφορμή τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Διενέργεια της
αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους
2021»,  σας
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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 2021.

    

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Με τη συμμετοχή μας τα προηγούμενα χρόνια στην απεργία – αποχή από την
αξιολόγηση, αγνοώντας τις
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: 

    
    -  Ένα εργαλείο πειθάρχησης και υποταγής, εντατικοποίησης της εργασίας μας,
κατηγοριοποίησης και διάσπασης, το οποίο…   

    
    -  στοχεύει στη συρρίκνωση και απαξίωση του δημόσιου τομέα,  

  

στη δημιουργία ενός μικρού, εύκολα διαχειρίσιμου επιτελικού κράτους με όρους
πολυεθνικής επιχείρησης,

  

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.
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Ζητούν να αξιολογηθούμε, όταν οι ίδιοι…

    
    -  αποδεικνύονται ανεπαρκείς, αναποτελεσματικοί και αρνούνται  

  

-  να ενισχύσουν με ανθρώπινο δυναμικό και να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε
Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, Τοπική Αυτοδιοίκηση,

  

-  να δώσουν λύση στις συνεχώς διογκούμενες καθυστερήσεις-εκκρεμότητες και τέλος στην
ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας με πραγματικές παρεμβάσεις,

  

-  να διασφαλίσουν την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης των
συναλλασσόμενων πολιτών, αποκλίνοντας απροκάλυπτα στην εφαρμογή εγκυκλίων που
αρνούνται μέχρι και να εφαρμόσουν,

  

-  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, 

    
    -  στρέφουν την κοινωνία εναντίον μας, εξαπολύοντας απειλές και πειθαρχικές
διώξεις για τις διαχρονικές ευθύνες τους, προκειμένου να ξεπουλήσουν ό,τι έχει απομείνει
από τον δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και συνολικά του δημόσιου τομέα.
 

    

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

  

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

  

σε κανένα στάδιο της αξιολόγησης

  

(ως υπηρετών στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού,

  

ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος).

  

ΑΠΕΧΟΥΜΕ

  

1/3/2022 έως 29/4/2022

  

οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού από τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη
συμπλήρωσης των εκθέσεων «αξιολόγησης»,

  

2/5/2022 έως 27/5/2022

  

οι εργαζόμενοι από τη συμπλήρωση και υποβολή των εκθέσεων «αξιολόγησης» κατά το
μέρος που μας αναλογεί,

  

30/5/2022 έως 16/9/2022

  

οι αξιολογητές α΄ από τη διενέργεια της «Συμβουλευτικής Συνέντευξης»,
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19/9/2022 έως 31/10/2022

  

οι αξιολογητές β΄ από τη συμπλήρωση και υποβολή της έκθεσης «αξιολόγησης»,

  

1/11/2022 έως 31/12/2022

  

οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού από τη διενέργεια του ελέγχου εγκυρότητας των
εκθέσεων και την καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων «αξιολόγησης».

    

Συνεχίζουμε ενωμένοι συμπληρώνοντας τη «Δήλωση Συμμετοχής στην
Απεργία-Αποχή»  για την αξιολογική περίοδο
2021 και την καταθέτουμε στον ΠΣΕ ΟΓΑ (Πατησίων 30, γραφ. 510, 
pse.oga@gmail.com
, φαξ: 210.38.42.046) 
το αργότερο μέχρι τις 6/5/2022 
για την πρωτοκόλληση & διαβίβασή της στα αρμόδια Τμήματα ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ.

  

Παράταση υποβολής της δήλωσης μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

  

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

  

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
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Π Ρ Ο Σ

  

  

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. Ο.Γ.Α.

  

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)

  

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ

  

  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………, που
υπηρετώ ….………………………………………………………………………….., δηλώνω ότι
συμμετέχω στην απεργία – αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή
ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να
υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος. 

  

  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή
κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία
αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή
άλλης συνέπειας.

  

  

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

  

  

…….………….., ..…../....…./ 2022

  

  

Ο/Η υπάλληλος

  

  

 7 / 8



ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ - ΕΦΚΑ) ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Παρασκευή, 06 Μαΐου 2022 12:03
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