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Καταδικάζουμε την εκβιαστική-τιμωρητική τροπολογία  της κυβέρνησης για την 
αξιολόγηση 

Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία της αντιδραστικής-
αντιλαϊκής αξιολόγησης 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση,  αλλά ενάντια στο 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το αστικό κράτος 
μέσω της αξιολόγησης. 
Η κυβέρνηση: 

1. Προσπαθεί με «το καρότο και το μαστίγιο» να πειθαναγκάσει τους δημοσίους 
υπαλλήλους και να φτιάξει ένα «στρατό» προθύμων στελεχών, να υλοποιήσουν την πολιτική της. 
Αποδεικνύει και με αυτόν τον τρόπο πως εννοεί την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία στο 
δημόσιο, δείχνει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης προορίζει όσους συμβιβάζονται και σκύβουν 
το κεφάλι στις πολιτικές της επιλογές. 

2.Προσπαθεί να αξιοποιήσει την «φτώχεια», στην οποία έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους (έξι 
μισθούς απώλειες το χρόνο, πάγωμα μισθολογικής εξέλιξης, φοροληστεία κλπ), για να προβάλλει 
σαν «σανίδα σωτηρίας» τα επιδόματα των θέσεων ευθύνης και να σπείρει τη διχόνοια, τον 
ατομισμό και τον ανταγωνισμό ανάμεσά τους. 

3.Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει με κάθε τρόπο την «αξιολόγηση» συνδέεται 
με τις αναδιαρθρώσεις συνολικά στο Δημόσιο, που στοχεύουν σε ένα κράτος ακόμα πιο ταξικό, 
πιο αυταρχικό, ακόμα πιο εχθρικό απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και ταυτόχρονα σε ένα 
κράτος που θα υπηρετεί πιο αποτελεσματικά τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αυτήν που η σημερινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει 
«δίκαιη ανάπτυξη». 

Εξάλλου αυτές τις αναγκαίες για το κεφάλαιο προσαρμογές παρουσίασε πριν λίγες και ο 
πρωθυπουργός μέσα από την «Εθνική Στρατηγική για την διοικητική μεταρρύθμιση 2017-

2019», που αποτελεί την συνέχεια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της ΝΔ και του 
Μητσοτάκη, που και οι δύο έφτιαξαν χέρι-χέρι με τους Γάλλους και την τρόϊκα. 

 
Καλούμε τους συναδέλφους: 

 Να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην εκφοβιστική, απεργοσπαστική 
και διασπαστική πολιτική της κυβέρνησης,  

 Να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή 
από την αξιολόγηση. Να μην βάλει κανείς πάνω από τα συμφέροντα των 
συναδέλφων και του συνδικαλιστικού κινήματος προσωπικές του επιδιώξεις και 
φιλοδοξίες. 

 Τέλος καλούμε όλους τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν στο πλάι των 
συναδέλφων, να μην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. 
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