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Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης»!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Έχουμε πείρα πια. Η αξιολόγηση δεν αξιοποιήθηκε για να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς
το λαό υπηρεσίες, ούτε για να κάνει εμάς καλύτερους. Γίναμε μάρτυρες οριακών βαθμών,
ενστάσεων στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που αποδεικνύουν ότι αυτή η αξιολόγηση
είναι τιμωρητική, εκδικητική, αλλά και ανταγωνιστική. Όπως έχουμε και πείρα από την
αποφασιστική στάση των εργαζομένων απέναντι στην «αξιολόγηση» που
κατάργησε την νομοθετική ρύθμιση με την τιμωρητική διάσταση όσων είχαν θέσεις
ευθύνης και απείχαν από τις διαδικασίες, καθώς και την σχετική δικαστική απόφαση.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η “αξιολόγηση” συνδέεται άμεσα με τους όρους εργασίας μας, με το μισθολόγιο, την
κινητικότητα, τον υπαλληλικό κώδικα, τα οργανογράμματα, την απαγόρευση
προσλήψεων, τη δημοσιονομική πολιτική. Με την προσπάθεια για ένα μικρό και
επιτελικό Δημόσιο που για μας τους εργαζόμενους, σημαίνει διαρκή κινητικότητα και
ιδιωτικοποιήσεις, απολύσεις, εκφοβισμό και πειθαναγκασμό.
Πρέπει να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές που απαξιώνουν, αποδυναμώνουν και
παραδίδουν σταδιακά υπηρεσίες, που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού, στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θέλουν να μας κάνουν συνένοχους στην
προσπάθειά τους αυτή, γι’ αυτό θα μας αξιολογούν με βάσει το κατά πόσο συμβάλλουμε σε
αυτή την προσπάθεια τους. Παράλληλα, επιδιώκουν να διαχωρίσουν, να διασπάσουν τους
εργαζόμενους, δίνοντας «bonus» μισθολογικά κλιμάκια σε όποιο εργαζόμενο θέλουν,
πληρώνοντας διαφορετικά εργαζόμενους στο ίδιο γραφείο, με τα ίδια προσόντα και την ίδια
προϋπηρεσία.
Γι’ αυτό 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.
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