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ΠΟΠΟΚΠ
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Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διενέργεια της
αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους
2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού» η Ε.Ε της
ΑΔΕΔΥ απέστειλε επιστολή σχετικά με τη συνέχιση της απεργίας -αποχής από την
αξιολόγηση του 2019.

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
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Είναι πλέον σαφές ότι η αξιολόγηση των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της
σημερινής, δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής,τεχνικής, επαγγελματικής
στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες να
γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές για το λαό. Δεν έχει στόχο την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εξάλειψη των αιτιών που
οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών

  

Η απόφασή μας για συνέχιση της απεργίας – αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης,
είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να υφίστανται όλοι οι αρνητικοί παράγοντες και οι
αντιλαϊκοί σχεδιασμοί.

  

-ιδιωτικοποιήσεις

  

-η επιχειρηματική λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

  

-η χειραγώγηση και ο εκφοβισμός του υπαλληλικού προσωπικού που θα εξειδικεύει και θα
εφαρμόζει αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και στοχεύσεις,

  

- η σύνδεση της αξιολόγησης με την περικοπή μισθού και τις απολύσεις .

  

Η “απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα”, σε συνδυασμό με
την πάλη ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής είναι σε ισχύ και πρέπει να
δυναμώσει.

  

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

  

Για το ΔΣ
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Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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