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Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ακύρωσαν μαζικά
την «αξιολόγηση» και την απεργοσπασία.
Στο κενό έπεσε ο εκβιασμός της κυβέρνησης, με την απεργοσπαστική
τροπολογία Γεροβασίλη, να κάμψει το φρόνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων και
να σπάσει την Aπεργία-Aποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Ο πανικός
της κυβέρνησης μπροστά στην αποφασιστική στάση του Δημοσιοϋπαλληλικού
κινήματος την οδήγησε, την προηγούμενη εβδομάδα (και καθώς η σχετική
προθεσμία για την κατάθεση φύλλων αξιολόγησης έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2017),
σε ανοιχτές απειλές και προσπάθεια τρομοκράτησης.
Σύμφωνα με καταγγελίες που καταφθάνουν καθημερινά στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
σε Νοσοκομεία, Δήμους, Υπουργεία και Οργανισμούς, επιστρατεύτηκαν
μηχανισμοί, Διοικήσεις και καλοθελητές οι οποίοι επιδόθηκαν σε ένα όργιο
αυθαιρεσιών, εκβιασμών και σπερμολογίας, καλώντας τους εργαζόμενους να
καταθέσουν φύλλα αξιολόγησης ακόμη και μετά την καταληκτική ημερομηνία,
διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα θεωρηθούν εμπρόθεσμα! Ο αυταρχικός κατήφορος της
κυβέρνησης και η λυσσαλέα προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων είχε
πενιχρά αποτελέσματα.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κάθε λογής μεθοδεύσεις
λειτούργησαν τελικά αντίθετα από τους σχεδιασμούς των εμπνευστών τους:
Συσπείρωσαν τους εργαζόμενους, δυνάμωσαν την αποφασιστικότητά τους και
ενίσχυσαν τη στάση αξιοπρέπειας και ανυπακοής.
Άλλωστε, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, πύκνωσαν οι Γενικές
Συνελεύσεις Σωματείων, οι Συσκέψεις, οι Περιοδείες σε χώρους δουλειάς, στην
Αττική και Περιφέρεια. Σε μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και άλλες διαδικασίες
βάσης άνοιξαν συζητήσεις για το πραγματικό περιεχόμενο της «αξιολόγησης»,
τη σύνδεσή της με τις μνημονιακές δεσμεύσεις για ακόμη μεγαλύτερη
συρρίκνωση του Δημοσίου και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού Δημοσίων
Υπαλλήλων καθώς και του μισθολογικού κόστους, την εργαλειακή χρήση της
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αξιολόγησης για την πλήρη χειραγώγηση των υπαλλήλων στην εντατικοποίηση της
εργασίας υπό ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, την επιβολή
συγχωνεύσεων-καταργήσεων δομών και θέσεων εργασίας, καθώς και την
υποχρεωτική κινητικότητα του προσωπικού.
H συμμετοχή των υπαλλήλων στην Απεργία-Αποχή με πολύ μεγάλα
ποσοστά έχει ήδη απονομιμοποιήσει πλήρως κάθε διαδικασία «αξιολόγησης»
και έχει ενταφιάσει το Νόμο Βερναρδάκη. Τα στοιχεία που δίνουμε σήμερα στη
δημοσιότητα από πολλά Υπουργεία, Υπηρεσίες, Νοσοκομεία και Δήμους
καταρρίπτουν τους καταγέλαστους ισχυρισμούς της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ότι αντιδρά μόνο μια μικρή μερίδα συνδικαλιστών, καθώς
καταγράφεται παντού μια βαθιά αντίθεση των εργαζόμενων τόσο στην αξιολόγηση
όσο και στο συνολικότερο σχέδιο για ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων και
για αναδιάρθρωση του Δημοσίου σε όφελος του κεφαλαίου και ενάντια στις λαϊκές
ανάγκες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα Σωματεία και τις
Ομοσπονδίες να οργανώσουν μαζικές και μαχητικές πρωτοβουλίες την Πέμπτη,
12 Οκτωβρίου 2017, που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση
των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Α’ αξιολογητές σε όλη τη χώρα και σε
όλες τις υπηρεσίες κατά της απεργοσπαστικής τροπολογίας και της εφαρμογής
της αξιολόγησης. Με Συγκεντρώσεις, Καταλήψεις των Γραφείων Προσωπικού και
του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου καθώς και με την ενημέρωση των πολιτών να
στείλουμε το μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη διάλυση του
Δημοσίου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία του Δημοσίου συνεχίζουν
πιο αποφασιστικά τη μάχη το επόμενο διάστημα μέχρι και τη λήξη των
προθεσμιών που έθεσε η Υπουργός για την κατάθεση αξιολογήσεων και από
τους αξιολογητές Β΄ (23 Οκτωβρίου 2017), για να τονωθεί η αυτοπεποίθηση
των απεργών και για να μην επιτραπεί αντιστροφή του κλίματος για
οποιονδήποτε λόγο. Η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του απεργιακού αγωνιστικού
ρεύματος και η νίκη του Δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος στο ζήτημα της
αξιολόγησης θα επιτρέψει να σχεδιαστεί από καλύτερες θέσεις η αντεπίθεση για την
ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κεφαλαίου και την αποτροπή των προαπαιτούμενων μέτρων για την 3η αξιολόγηση.
Η ολοκληρωτική ακύρωση της αξιολόγησης, μέσα από τη συλλογική
δράση των εργαζομένων, μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για ένα νέο
ξέσπασμα αγώνων με στόχο το μπλοκάρισμα του νέου συνδικαλιστικού Νόμου
και της φαλκίδευσης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και του δικαιώματος στην
απεργία, το ξεπάγωμα του μισθολογίου με κάλυψη των απωλειών των
μνημονιακών χρόνων και πρώτο βήμα την επιστροφή των Δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα, τη δυναμική διεκδίκηση μαζικών διορισμών σε όλο
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το Δημόσιο για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, της μονιμοποίηση των
συμβασιούχων, την κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων με αυξήσεις στις
συντάξεις, την αποτροπή της εκπαιδευτικής αντιδραστικής μεταρρύθμισης καθ’
υπόδειξη του Ο.Ο.Σ.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντιδραστικής
μεταρρύθμισης στην Υγεία και ευρύτερα στο Δημόσιο, τη συνολική αμφισβήτηση
και ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Y.

