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Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,  
Η νέα εξέλιξη με την προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δυναμώνει την 
επίθεσή της στους δημοσίους υπαλλήλους. Αξιοποίησε το διάστημα του ψευδεπίγραφου 

διαλόγου Γεροβασίλη-ΑΔΕΔΥ, για να οργανώσει την επίθεσή της, προωθώντας και τα άλλα 
εργαλεία που διαθέτει και που συνδέονται με την λεγόμενη αξιολόγηση, όπως τα ψηφιακά 
οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την κινητικότητα και την στοχοθεσία. 
 
Το ζήτημα της αξιολόγησης, όμως, δεν είναι ένα απλά τεχνοκρατικό ή διαδικαστικό 
ζήτημα, αποσυνδεμένο από τη στόχευση κάθε κυβέρνησης για να λειτουργήσει το 
δημόσιο, ως «επιτελικό», «μικρό», στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων 
(εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, είσοδο κι επέκταση των 
εργολάβων στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.). Έχει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο, 
όπως εξάλλου έχει και η αξιολόγηση της κυβέρνησης. 

Ο ν.4369/2016 της αξιολόγησης συνδέεται με μια σειρά άλλους αντιλαϊκούς νόμους που 
άμεσα ή έμμεσα, όπως πχ μισθολόγιο (ν.4354/2015), κινητικότητα (ν.4440/2016), 
υπαλληλικός κώδικας (ν.3528/2007), οργανογράμματα (ν.178/2013), απαγόρευση 
προσλήψεων, δημοσιονομική πολιτική κλπ και να βλέπουμε συνολικά που οδηγεί. Γι’ αυτό οι 
εργαζόμενοι πρέπει να δούμε την πολιτική της κυβέρνησης στο σύνολό της. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι και το 
προσάρμοσε, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του ΣΕΒ 2016 ότι πρέπει να απολυθούν οι 
μισοί δημόσιοι υπάλληλοι!!! 
. 
Η λεγόμενη αξιολόγηση συνδέεται με το χαρακτήρα του κράτους και της δημόσιας 
διοίκησης. Θέλουν να προχωρήσουν την αξιολόγηση γιατί θέλουν να έχουν ένα  
χειραγωγημένο υπαλληλικό προσωπικό που θα εξειδικεύει και θα εφαρμόζει 
αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις. Αυτό εξάλλου αποτελεί την κοινή 
γραμμή και αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης.  

Στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας στα Νοσοκομεία, στα σχολεία, 
στους ΟΤΑ, στα Πανεπιστήμια, γενικότερα στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Με τη 
λεγόμενη αξιολόγηση στοχεύουν στην προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην 
παράδοση ολόκληρων τομέων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσουν την 
κερδοφορία τους. Οι οργανισμοί και η δομή τους, το μητρώο επιτελικών στελεχών, η 
αξιολόγηση, η στοχοθεσία και η κινητικότητα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο, του νέου αναμορφωμένου αστικού κράτους. 
Στον χώρο μας το Υπουργείο και η Διοίκηση του ΕΦΚΑ προσπαθούν να κρύψουν τις 
ευθύνες τους για το πετσόκομμα των συντάξεων και των προνοιακών παροχών, την 
υποχρηματοδοτηση από κρατικό προϋπολογισμό, την αύξηση της ανεργίας, τις 
μειώσεις  μισθών, την συνεχιζόμενη εισφοροδιαφυγή,  τις νόμιμες εισφοροαπαλλαγές, 
τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και για τις απαράδεκτες ελλείψεις σε καθαριότητα, 
Θέρμανση, γραφική ύλη, υπολογιστές, αναλώσιμα κ.τ.λ.  
Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν άραγε οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ; Με τη στοχοθεσία 
φυσικά που υπαγορεύεται από την αντιασφαλιστική πολιτική περικοπής συντάξεων 
και παροχών υγείας, από τη φιλοεργοδοτική νομοθεσία και νομολογία που καταργεί 
τους ουσιαστικούς ελέγχους ασφάλισης και νομιμοποιεί την εργασιακή ζούγκλα, από 
την εισπρακτική πολιτική που εφαρμόζουν τα ΚΕΑΟ τσακίζοντας τους «μικρούς» σε 
όφελος των μονοπωλιακών ομίλων κλπ.  

 
 
 



Ως εργαζόμενοι δε συμβιβαζόμαστε και πολύ περισσότερο δεν επιβραβεύουμε την 
τεμπελιά, τη ρεμούλα και την κοπάνα. Δεν λέμε ότι είμαστε ενάντια στον έλεγχο στα 
εργασιακά καθήκοντα κάθε υπαλλήλου. Όπως επίσης δε θεωρούμε, ότι φταίνε οι 
δημόσιοι υπάλληλοι για τα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες.  
Εμείς θεωρούμε ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι σωστός και αποδοτικός στη 
δουλειά του. Όμως, άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο η απόδοση αυτή να συνδέεται με την 
αξιολόγηση, με την περικοπή μισθού και τις απολύσεις.  
Το ερώτημα που θέτουν κάποιοι αν πρέπει να είμαστε υπέρ ή κατά της αξιολόγησης 
είναι υποκριτικό και ψευδεπίγραφο, γιατί την αποδεσμεύουν από το περιεχόμενο και 
τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί, την αποδεσμεύουν από την εφαρμοζόμενη πολιτική. 
Δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά ενάντια στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που προωθεί το ταξικό κράτος μέσω της αξιολόγησης 
 
Η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, 
επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες 
υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή 
αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό 
την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών ή την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των 
υπηρεσιών. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Ήρθε η ώρα και πάλι να οργανώσουμε τον 
αγώνα μας απέναντι στην λεγόμενη «αξιολόγηση». 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι  
Οι  συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΑΔΕΔΥ, καλλιεργούσαν και καλλιεργούν αυταπάτες πως στο 
πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής του σημερινού ταξικού αυταρχικού κράτους μπορεί να 
υπάρξει «φιλολαϊκή αξιολόγηση». Η στοχοθεσία είναι μια απαράδεκτη πρόταση τους  με την 
σημερινή κυβέρνηση, όπως και το 2014. ‘Έχουν τεράστιες ευθύνες που άνοιξαν διάλογο με 
την κυβέρνηση, με στόχο να δημιουργηθούν αυταπάτες στους εργαζόμενους για το 
χαρακτήρα της "αξιολόγησης " και τις προθέσεις της. Οι ευθύνες τους δεν παραγράφονται 
ούτε καλύπτονται με την “επαναπροκήρυξη  απεργίας–αποχής” για το 2018 αφού δεν 
παίρνουν κανένα πρακτικό μέτρο για την οργάνωση της και συμφωνούν επίσης ουσίας στο 
αντιλαϊκό περιεχόμενο της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Στήριξη σε όλα αυτά έδωσε  η 
ομοσπονδία μας όπως και πολλοί α/θμιοι σύλλογοι.  
Καλούμε το  Δ.Σ. του  πρωτοβάθμιου Συλλόγου μας  
-Να πάρει όλα τα μέτρα οργάνωσης της συνέχισης της Απεργίας-Αποχής, με Γενικές 
Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες, συσκέψεις προϊσταμένων κλπ. 
-Να εκφράσει με κάθε τρόπο την αντίθεσή του στην αντιδραστική αξιολόγηση και στην 
αντεργατική πολιτική. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους  
-Να καταθέσουν στους Συλλόγους τους τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην αποχή. 
-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.  
Καλούμε όλους τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν στο πλάι των συναδέλφων,  να 
μην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. 

 
ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  - ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.  
ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

Με μαζικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις και συλλογικό αγώνα προχωράμε 
απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 
 
 



 


