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ΑΙΤΗΜΑ 

Του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» δια του 
εκπροσώπου  ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣ  τον Πρόεδρο του Σ.Ε. ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η κυβέρνηση έφερε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή τροπολογία που 
αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με αυτήν τα 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης, προϊστάμενοι, διευθυντές, κλπ. δε θα έχουν 
το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη αν πρώτα 
δεν αξιολογήσουν τους υφισταμένους, με βάση τα αντιδραστικά κριτήρια του 
νόμου Βερναρδάκη (ν. 4364/2016). 

Δηλαδή, καλούνται οι προϊστάμενοι κι οι διευθυντές να αξιολογήσουν τους 

δημοσίους υπαλλήλους με το κριτήριο της λεγόμενης στοχοθεσίας που 
υπηρετεί αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και στόχους (ιδιωτικοποιήσεις, 
επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, κ.ά.), με τα κριτήρια της 
συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων “εντός κι εκτός υπηρεσίας”, την 
“πίστη στο Σύνταγμα και τους αντιλαϊκούς νόμους του κράτους”, τη σύνδεση 
της αξιολόγησης με την περικοπή μισθού και το ερώτημα της απόλυσης (βλ. 
ν. 4354/2015 και ν. 4369/2016).  

ΣΣααςς  κκααλλοούύμμεε  νναα  σσυυγγκκααλλέέσσεεττεε    εεκκττάάκκττωωςς  κκααιι  άάμμεεσσαα  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  

κκααιι  ΓΓΣΣ  γγιιαα  νναα  ππάάρροουυμμεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  ::  

  νναα  μμηηνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  κκααννέέννααςς  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  τταα  φφύύλλλλαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμππλλοοκκάάρροουυμμεε    σσττηηνν  ππρράάξξηη  ττηηνν  ττρροοπποολλοογγίίαα  

ΓΓεερροοββαασσίίλληη..    
 γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  σσύύγγκκλληησσηη  έέκκτταακκττηηςς  γγεεννιικκήήςς  σσυυννέέλλεευυσσηηςς  μμεε  θθέέμμαατταα    

Ενημέρωση, Αξιολόγηση Υπαλλήλων, νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων 
της αξιολόγησης σε μισθούς και συντάξεις. 

 



 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει  ότι δεν κατάφεραν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις  

 πετάει το μπαλάκι της “αξιολόγησης” στους προϊσταμένους και 
διευθυντές, επιδιώκει να τους χρησιμοποιήσει με ωμό εκβιασμό ως 
πολιορκητικό κριό.  

 επιδιώκει να διαιρεθούμε και να φαγωθούμε μεταξύ μας. 

 τιμωρεί όσους υλοποιούν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα να 
συμμετέχουν στην “αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης”, επιτίθεται στις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα. 

Ποιος αξιολογεί ποιον και για ποιο σκοπό; Θα αξιολογείται ως άριστος 
ή ικανός όποιος ανέχεται ή βάζει πλάτη στους αντιλαϊκούς 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης, όποιος αποδέχεται το χαράτσωμα του 
λαού μας. 

Αυτό που τώρα αποκτά προτεραιότητα, είναι ο ενωμένος αγώνας όλων των 
δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μην περάσει η αντιδραστική αξιολόγηση. Να 
μην αποδεχτούν οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές το ρόλο του “μαστιγίου” 
για λογαριασμό της κυβέρνησης. 

Η καθολική συμμετοχή στον αγώνα, με όλες τις μορφές της μαζικής πάλης 
και με την “αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για την ακύρωση στην πράξη της τροπολογίας 
Γεροβασίλη.  Όπως ακυρώσαμε το ν. Μητσοτάκη και αρκετά σημεία του 
ν. Βερναρδάκη, έτσι μπορούμε να ακυρώσουμε και την τροπολογία 
Γεροβασίλη. 

Όλοι στον αγώνα ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση 

 

Θεσ/νικη 18/9/2017 

ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

ΔΑΚΕ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 


