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         Αθήνα 19.9.2014 

                   Αρ. Πρωτ.: 584    
    

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ     

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19.9.2014ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19.9.2014ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19.9.2014ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19.9.2014    
    

    

Στην Αθήνα σήμερα 19.9.2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ – 

ΔΟΥ, συνεδρίασε έκτακτα στα γραφεία της ΠΟΕ –ΔΟΥ (Λεωχάρους 2 Αθήνα για την  

προκήρυξη απεργίας – αποχής από την Αξιολόγηση. Παρόντες στη συνεδρίαση αυτή ήταν  

τα 18 μέλη του Γενικού Συμβουλίου όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα Α.   
 

 Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ –ΔΟΥ προχώρησε (μετά την εισήγηση του Προέδρου της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και τις τοποθετήσεις των μελών) στη λήψη των παρακάτω 

αποφάσεων  και αφού διενεργήθηκαν μυστικές ψηφοφορίες όπως ορίζει το καταστατικό και 

η σχετική Νομοθεσία: 

 

Α) Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν συμμετέχουμε στην Αξιολόγηση, η μαζική συμμετοχή των 

συναδέλφων στον αγώνα ενάντια στην Αξιολόγηση, αποτελεί μια πρώτη νίκη και μια ισχυρή 

παρακαταθήκη για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την οριστική απόσυρση των Ν. 

4250/2014. Οι συνεχείς μεταθέσεις, των ημερομηνιών από την πλευρά της Κυβέρνησης, 

φανερώνει αδιέξοδά της και την αδυναμία της ουσιαστικά να εφαρμόσει τον Νόμο. Οι 

προσπάθειες «καλλωπισμού» του Ν. 4250/2014, δεν μπορούν να κρύψουν τον πραγματικό 

στόχο της «Αξιολόγησης» που δεν είναι άλλος από τις μαζικές απολύσεις, τις μειώσεις 

μισθών και τι κλείσιμο των Υπηρεσιών. Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουν τον 

αγώνα ενάντια στην «Αξιολόγηση». Δεν συμπληρώνουμε φύλλα Αξιολόγησης. Δεν 

υλοποιούμε καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή του Νόμου, από 

οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουμε στη υπηρεσιακή ιεραρχία (Υπάλληλοι, Προϊστάμενοι, 

Διευθυντές κλπ ).  

 
 

Β)Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση που συνεχίζοντας την αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική 

της επιστρατεύει τη δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσει τον απεργιακό αγώνα των 

εργαζομένων στο Δημόσιο. Έναν αγώνα που έχει την καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων, 

έναν αγώνα που υπερασπίζεται τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά ενάντια στην πολιτική 

συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Δηλώνουμε  ότι 

παράνομη και καταχρηστική είναι η πολιτική των απολύσεων, της ανεργίας, της 

φοροληστείας και των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση. 
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Γ) Αποφασίζουμε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για την ακύρωση στην πράξη του 

νόμου 4250/2014 με στόχο την κατάργησή του. Σε αυτήν την κατεύθυνση η ΠΟΕ –ΔΟΥ  

κηρύσσει  Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι 

περιοριστικά: 

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 

παρ.5 του π.δ. 318/1992. 

(β)  από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.  

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 

318/1992). 

(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 

318/1992). 

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο 

(άρθρο 24 του π.δ. 318/1992). 

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως 

παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ  

Η απεργία θα εκκινήσει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ σε 

περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της 

διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 

4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και 

πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014». 

 

 

Τα πλήρη πρακτικά της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί και είναι στη διάθεση των 

μελών του Γενικού Συμβουλίου.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

        ΔΑΝΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 


