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Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά την απεργία-αποχή  

από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης»! 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
καθώς η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να επιβάλλει την 
προσχηματική «αξιολόγηση» ηλεκτρονικά, καμιά αυταπάτη δεν δικαιολογείται.  

Έξι χρόνια μετά την πρώτη μνημονιακή επιχείρηση μαζικής χειραγώγησης – 
εκφοβισμού των δημοσίων υπαλλήλων ( ν.4250/14 – «νόμος Μητσοτάκη-ΝΔ») και τέσσερα 
μετά τον …απατηλό εξωραϊσμό της ( ν. 4369/16 –«νόμος Βερναρδάκη - ΣΥΡΙΖΑ», οι 
προειδοποιήσεις  του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος επιβεβαιώθηκαν πλήρως : 

 

  Η «αξιολόγηση» πουθενά δεν αξιοποιήθηκε για να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς το λαό 
υπηρεσίες, ούτε για να κάνει εμάς καλύτερους. Όπου εφαρμόστηκε άρχισαν τα όργανα, 
αυθαίρετες αναιτιολόγητες βαθμολογίες, «οριακοί» π.χ.75 βαθμοί χωρίς δυνατότητα 
ένστασης,  τακτικές «Ηρώδη» δηλ. σφαγές υφισταμένων – ανταγωνιστών για την θέση 
ευθύνης κ.λ.π.  που αποδεικνύουν ότι  αυτή η «αξιολόγηση» είναι τιμωρητική, εκδικητική, 
αλλά και ανταγωνιστική.  
 

Οι πραγματικές προθέσεις  της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης 
αποτυπώθηκαν   ήδη στην επιλογή  των  «συντονιστών» στις αποκεντρωμένες διοικήσεις (ν. 
4325/15), όπου έγινε η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών  μέχρι 250 μόρια  και της 
συνέντευξης μέχρι 350 ( !!!), από την συνεχή υπονόμευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και 
του δικαιώματος στην απεργία,  από την στοχοθεσία που επιβάλλει  τις «καλές πρακτικές» ΟΟΣΑ, 
ΔΝΤ και ΕΕ, από την διαιώνιση των μισθών πείνας που καθιστούν τα επιδόματα προϊσταμένων 
επιδόματα επιβίωσης κλπ. 

 

  Ειδικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  όπου η αυθαιρεσία ορισμένων 
συντονιστών «χτύπησε κόκκινο», ακόμα και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, 
έχουμε πλήρη γνώση ποιοι και πως «αξιολογούνται» ως  …άριστοι 
 

Αποδεικνύεται καθημερινά , ειδικά μέσα στις συνθήκες της πανδημίας,  ότι με το μαστίγιο 
της «αξιολόγησης» και  συνολικά, με τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, οι κυβερνήσεις 
στοχεύουν σε ένα κράτος ακόμα πιο ταξικό, πιο αυταρχικό, ακόμα πιο εχθρικό απέναντι 
στους δημοσίους υπαλλήλους, το λαϊκό κίνημα. Θέλουν να προχωρήσουν την «αξιολόγηση» 
γιατί θέλουν να έχουν ένα χειραγωγημένο προσωπικό που θα εξειδικεύει και θα εφαρμόζει 
αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις. 
  

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

όση προπαγάνδα και αν χρηματοδοτήσουν,  όσα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια και αν 
μισθοδοτήσουν,  η πραγματικότητα  είναι αμείλικτη :  

 

Την ίδια ώρα π.χ. που οι ιδιωτικές επιχειρήσεις  πωλήσεων υπηρεσιών υγείας 
απέχουν από την μάχη της περίθαλψης ενώ θησαυρίζουν από το εμπόριο των τεστ, οι 
συνάδελφοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ( αυτοί που «χειροκροτεί» με γκλόπ και 
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χημικά η κυβέρνηση) στέκονται όρθιοι  κρατώντας με αυταπάρνηση όρθια την 
Δημόσια Υγεία. Στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού οι 
εργαζόμενοι στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, αξιολογήθηκαν, κρατώντας όρθιες τις 
απαξιωμένες, από τις κρατικές παρεμβάσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται, 
υπηρεσίες και, κυρίως, εξυπηρετώντας ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τις ανάγκες 
της λαϊκής οικογένειας.  
 

 

Υπενθυμίζουμε  
σε όλους τους συναδέλφους, αξιολογούμενους και αξιολογητές : 

 
1. Η απόφασή της Ομοσπονδία μας όπως και η απόφαση της  ΑΔΕΔΥ και της 

ΟΣΕΑΔΕ για ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης,  καλύπτουν 
πλήρως συνδικαλιστικά, όλους του συναδέλφους ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη 
του Συλλόγου. Η απεργία αυτής της μορφής, προβλέπεται από τις διατάξεις του 
ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (ενδεικτικά 
Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά, απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης. 

 
2. Η μη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης δεν επηρεάζει, την συμμετοχή στην 

κινητικότητα σύμφωνα με το Ν. 4440/16. Τον κύριο ρόλο (…) τον έχει η συνέντευξη 
στον φορέα υποδοχής.  Άλλωστε με πρόσφατη τροπολογία, η κυβέρνηση μας 
απέκλεισε τιμωρητικά από την κινητικότητα !!! 

 
3. Η μη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, των αξιολογούμενων, δεν επηρεάζει  

μια πιθανή συμμετοχή τους, στις αναμενόμενες (…) διαδικασίες επιλογής 
προϊσταμένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς δεν θα προσμετρηθούν στην 
πρώτη εφαρμογή. 

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
το ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση και τα όργανά της , αν πρέπει να είμαστε υπέρ ή κατά της 
«αξιολόγησης» είναι υποκριτικό και ψευδεπίγραφο, γιατί αποδεσμεύει  το περιεχόμενο της 
«αξιολόγησης»  και τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί, από την εφαρμοζόμενη πολιτική.  
 
Στο ενδιάμεσο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στην Κατερίνη ( Οκτώβρης 2018) αποφασίσαμε 
σχεδόν ομόφωνα :   

 

«  Η Ομοσπονδία μας ξεκαθαρίζει ότι   δεν είναι γενικά ενάντια στην έννοια της 
αξιολόγησης. Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο τομέα που θα στοχεύει αποκλειστικά 
στην ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών στον λαό μας και θα αξιολογείται αποκλειστικά γι αυτό .» 

 
    Οι εργαζόμενοι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις , και στο δημόσιο γενικότερα, δείξαμε 
με τον αγώνα μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια  ότι μπορούμε να ακυρώσουμε στην πράξη την 
αντιλαϊκή κρατική «αξιολόγηση». Αντλούμε  πείρα από την αποφασιστική στάση της μεγάλης 
πλειοψηφίας των εργαζομένων σε όλο το Δημόσιο.  

Καλούμε όλους τους συλλόγους να μπουν μπροστά στην υλοποίηση αυτής της 
απόφασης, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά την “απεργία – 
αποχή” από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, να ακυρώσουμε στην πράξη την όποια 
προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης, συνολικά αυτή της πολιτικής.  

 

Έχουμε πείρα από την δύναμή μας, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας. 
 

 


