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Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
για συμμετοχή στην απεργία –αποχή από την αξιολόγηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του, την Τρίτη 7 Ιουνίου, συζήτησε το θέμα της ημερήσιας
διάταξης που αφορούσε στην αξιολόγηση του προσωπικού και αποφάσισε τη συμμετοχή και τη
στήριξη του ΣΕΤΕΕ στην απεργία αποχή που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ (Αριθμ. Πρωτ.: 90/18/2/2022)
για το αξιολογούμενο έτος 2021, αφού εκτίμησε ότι:
1. Το Συλλογικό όργανο των εργαζομένων δεν μπορεί να συμφωνεί σε διαδικασίες οι οποίες
δημιουργούν όρους αντιπαλότητας και καχυποψίας μεταξύ των μελών του, όπως η
αξιολόγηση
2. Η ατομική εργασία κάθε υπαλλήλου αποτελεί κρίκο και συνιστά μέρος της συνολικής
εργασίας όλων των υπαλλήλων στο Τμήμα ή τη Διεύθυνση που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος
και δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί ατομικά
3. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του ατόμου ή της ομάδας αλλά και την
παραγωγικότητα του μόχθου των εργαζομένων στο δημόσιο δεν ανήκει στους υπαλλήλους
αλλά στις διοικήσεις των φορέων του και επηρεάζεται από την πολιτική της εκάστοτε
κυβέρνησης
4. Για την ελλιπή εξυπηρέτηση του πολίτη, όπου υπάρχει, ευθύνονται τα χρόνια εφαρμογής
των μνημονίων και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν, οι
διαλυμένες και υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες ή στελεχωμένες με εργαζόμενους
χωρίς μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους να απέχουν από κάθε
διαδικασία αξιολόγησης είτε σαν αξιολογούμενοι είτε σαν αξιολογητές και να το δηλώσουν στο
setee@central.tee.gr.

Η αξιολόγηση εργαζομένων και υπηρεσιών, οι Οργανισμοί φορέων του δημοσίου, το ψηφιακό
οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης, ο νόμος περί υποχρεωτικής κινητικότητας, κ.α. ένα
στόχο έχουν όπως ευθαρσώς λέει η κυβέρνηση: «μικρό, ευέλικτο δημόσιο», με τις εν δυνάμει
κερδοφόρες υπηρεσίες να ξεπουλιούνται στους ιδιώτες, και τις υπόλοιπες να λειτουργούν με
μεταφερόμενους υπαλλήλους, από φορέα σε φορέα κι από νομό σε νομό.
Αν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, τότε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα έχουμε ανοίξει
μόνοι μας την πόρτα σ αυτούς που ζητάνε συνεχή εντατικοποίηση της δουλειάς μας και στενή
παρακολούθηση της "αποδοτικότητάς " μας, μείωση μισθών και προσωπικού στο δημόσιο.
Δεν πρέπει να χαρίσουμε νέα εργαλεία στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει δυσμενείς
μισθολογικές, υπηρεσιακές μεταβολές που σχεδιάζει με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις που
ανέλαβε και εκτείνονται ως το τέλος του αιώνα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είμαστε
ενωμένοι και αποφασισμένοι σ αυτό τον αγώνα. Καλούμε τα στελέχη της διοίκησης
(προϊστάμενοι - διευθυντές), να μην αποδεχτούν τον ρόλο που τους προορίζει η κυβέρνηση.

