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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
H «Αξιολόγηση» των εργαζομένων εντός των μνημονίων αποτελεί το
όχημα για την «νομιμοποιητική» διαδικασία για δυσμενείς εξελίξεις
στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες των στοχοποιημένων Δημοσίων
Υπαλλήλων.
Η προώθηση άλλωστε διαδικασιών όπως η καθιέρωση
περιγραμμάτων θέσης, ατομικής στοχοθεσίας και εξατομικευμένων
μισθών, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας για τις πραγματικές
διαθέσεις της διοίκησης, η οποία με έγγραφό της καλεί τους Διευθυντές
να προχωρήσουν σε εφάπαξ αξιολόγηση των τμηματαρχών
αυθημερόν!!!!

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Την πράξη αυτή και υπενθυμίζει ότι παρόμοιες λογικές στο παρελθόν,
δικαίωσαν τους εργαζομένους και καταδίκασαν με τον πιο ηχηρό τρόπο
τις λογικές και συμπεριφορές όπως αυτές εκφράζονται και σήμερα από
την σημερινή Διοίκηση.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, να μην
υποκύψουν, να μην συμμετέχουν να μην νομιμοποιήσουν και να μην
συμβάλλουν σε οτιδήποτε σχετίζεται με την συγκεκριμένη διαδικασία
της Αξιολόγησης.
Καλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να καταθέσουν
στην υπηρεσία τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία - αποχή αφού
πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια το έγγραφο να
κοινοποιηθεί στον σύλλογο που ανήκουν.

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

ΠΡΟΣ:
Την υπηρεσία……………………………
Κοινοπ/ση : Σύλλογο ………………………………………………

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ
ΑΠ’ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ
Ο/Η κάτωθι _______________ υπογεγραμμένος/η __________________,
που υπηρετώ ως _____________________________στην υπηρεσία…………………………
δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία – αποχή, που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ - ΔΟΥ
από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και
ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής
ή αξιολογούμενος.
Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα
απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία
έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε
νομίμου δικαιώματος μου.

_______, …./…./2017
Ο/Η υπάλληλος

