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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  Μετά την κατασκευή «πλεονάζοντοςπροσωπικού» και «επίορκων υπαλλήλων», ηκυβέρνηση προσπαθεί με εργαλείο την «αξιολόγηση»να οδηγήσει χιλιάδες ακόμα εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα και σε απόλυση, ενώ προς τηνίδια κατεύθυνση κινείται και ο προσχηματικός επανέλεγχος της διαδικασίας μονιμοποίησης38.000 υπαλλήλων. Παράλληλα, επικαλούμενη τη μείωση του κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέαετοιμάζεται να προωθήσει για ψήφιση νέο μισθολόγιο για το Δημόσιο, που θα μειώνει ακόμαπερισσότερο τις αποδοχές της πλειονότητας των δημόσιων υπαλλήλων και θα συνδέει τονμισθό με την αξιολόγηση με σκοπό το βόλεμα «ημετέρων».   Με το Νομοσχέδιο επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, προετοιμάζει νέα έφοδο στιςθέσεις ευθύνης προσπαθώντας να ελέγξει πλήρως τη διοικητική ιεραρχία και να επιβάλειπλήρη συμμόρφωση στους μνημονιακούς σχεδιασμούς για το χώρο του δημοσίου,συνεχίζοντας και διευρύνοντας τον ασφυκτικό κομματικό έλεγχο και τιςπελατειακέςσχέσεις. Κυβέρνηση και τρόικα προετοιμάζουν επίσης νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μαςδικαιώματα με νέες μειώσεις των επικουρικών και των κύριων συντάξεων, δραματικέςμειώσεις στο εφάπαξ και νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας.  Με τη μαζική συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 9Ιουλίου ,δηλώνουμε την εναντίωσή μας σ’ όλες αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην κατάργησηκάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος και εκχωρούν κρίσιμους τομείς του κοινωνικούκράτους και της δημόσιας περιουσίας (ενέργεια, νερό κ.λπ.) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικόκεφάλαιο.  Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των εργαζομένων, ηαπάντηση που θα λάβει θα πρέπει να είναι καθολική.   Κανείς δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης– απόλυσης χιλιάδωνσυναδέλφωνμας.   Κανείς συνάδελφος δεν θα«εξαργυρώσει» οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέσηβάζονταςτηνυπογραφήτουγιατηναπόλυσησυναδέλφωντου.Δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί ο κανιβαλισμός που η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει στιςΔημόσιες Υπηρεσίες.  Συνεχίζουμε την αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης και καλούμε όλους τουςσυναδέλφουςναμησυμπληρώσουνταφύλλααυτοαξιολόγησηςκαιναταπαραδώσουνστουςπρωτοβάθμιουςσυλλόγους.    Συνένοχους στο έγκλημα δεν θα μας έχουν.    Με τον αγώνα μας απαιτούμε:  ΟΧΙ στην αξιολόγηση –λαιμητόμο.ΟΧΙ στις διαθεσιμότητες – απολύσεις.ΟΧΙ στις νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δημόσια και κοινωνικά αγαθά για όλους τους πολίτες.Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.  Τέλος στη διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σεαορίστου χρόνου.  Να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων.  ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, των λιμανιών, των αιγιαλών καιγενικότερα της δημόσιας περιουσίας.ΟΧΙ στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.    Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014  συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος ώρα 11:00 π.μ.   Συμμετοχή στα συλλαλητήριαπουπραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.    (Προσυγκέντρωση ΠΟΠΟΚΠ  10.30 π.μ. Σταδίου 29 στην είσοδο του Υπουργείου Εργασίας)    ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ                Για το Διοικητικό Συμβούλιο  ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ                                          ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ    
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