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Αθήνα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΣΥΑΠΕ χαιρετίζει την αγωνιστικότητα όλων των συναδέλφων στις περιφέρειες της
χώρας ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4250/14 της συγκεκριμένης
αξιολόγησης οι οποίοι αρνούνται να παραβιάσουν τη συνταγματική νομιμότητα και να
μετατραπούν σε πειθήνια όργανα μιας επιβαλλόμενης αντιλαϊκής πολιτικής που στοχεύει
στην διάλυση των δημόσιων δομών και στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών.

Η συγκριτική "αξιολόγηση" που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των δανειστών, στοχεύει στον εκφοβισμό, στη χειραγώγηση, στην ομηρία των
εργαζομένων, και στην πλήρη απορρύθμιση των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων
υπηρεσιών.

Οι Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειών που δεν προχώρησαν στην έκδοση αποφάσεων
επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης έπραξαν το αυτονόητο, στα πλαίσια της
συνταγματικότητας και του ρόλου της θέσης ευθύνης που κατέχουν σε ένα σύστημα
Δημόσιας Διοίκησης που βάλλεται από παντού. Λειτούργησαν ως εργαζόμενοι, σεβόμενοι
την προσωπική τους διαδρομή και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών συλλογικών τους
οργάνων.
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Η κάθε προσπάθεια εκφοβισμού που επιχειρείται από την πλευρά του αρμόδιου
Υπουργού δεν θα περάσει και καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα τον Ν.
4250/2014 και να σταματήσει επιτέλους τους πειραματισμούς που διαλύουν τις δημόσιες
υπηρεσίες.

Καταγγέλλουμε στο σύνολο των συναδέλφων μας, την πρακτική εκείνων των Γενικών
Διευθυντών που προχώρησαν στην έκδοση των αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών,
ενώ ορισμένοι είχαν μάλιστα προσχηματικά υπογράψει κατά της αξιολόγησης και έστελναν
ταυτόχρονα επιστολές στο Υπουργείο και στους Περιφερειάρχες περί της αδυναμίας
εφαρμογής του νόμου. Κρίθηκαν αναξιόπιστοι και ανίκανοι να σταθούν απέναντι στην
επίθεση που δέχονται οι Υπηρεσίες τους και ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Μετατράπηκαν
έτσι σε μηχανισμό υλοποίησης των πιο άδικων και βάρβαρων πολιτικών που έχουν
εφαρμοσθεί. Ταυτίστηκαν με την φιλοσοφία όσων θέλουν ένα δημόσιο υπηρέτη των λίγων
μονοπωλιακών συμφερόντων και όχι ένα δημόσιο ανοιχτό στην κοινωνία.

Με την συγκεκριμένη στάση τους, θέτουν τον εαυτό τους αυτοδίκαια εκτός της συλλογικής
συνδικαλιστικής δράσης και άρα εκτός των σωματείων στα οποία υπάγονται και δίνουν την
αφορμή για την έναρξη δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων τους.

Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώσουν όλους όσους με τις πράξεις και με τις
αποφάσεις τους ζημιώνουν την ενιαία συλλογική προσπάθεια και να καταδικάσουν τις
προσωπικές πολιτικές που αναπτύσσονται.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε συλλογικά και συντονισμένα για σύγχρονη δημόσια
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διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη, που θα υπηρετεί τα δημόσια κοινωνικά αγαθά
και θα σέβεται τον εργαζόμενο.

Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και ιδιαίτερα της από 12/06/2014
απόφασης του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ.
- να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 4250/2014
- να μην συμπληρώσει και παραδώσει κανείς έντυπο αξιολόγησης
- να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να
μη βαθμολογήσει

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει εξαγγείλει η
ΑΔΕΔΥ στις 09/07/2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ
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