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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκέντρωση ενάντια στην «αξιολόγηση»
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τους εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο που στήριξαν και στηρίζουν την απεργίααποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι
Ομοσπονδίες του Δημοσίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο κενό ο
εκβιασμός της Κυβέρνησης. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η
Κυβέρνηση, προωθώντας την αντισυνταγματική τροπολογία και με την ψήφο
της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρησαν να κάμψουν το φρόνημα των Δημοσίων
Υπαλλήλων και να σπάσουν την απεργία-αποχή.
Η απάντηση των εργαζόμενων στο Δημόσιο ήταν αποστομωτική. Η
απεργία συνεχίζεται με ποσοστά συμμετοχής της τάξης του 75%. Η εξέλιξη αυτή
αποτελεί σημαντική νίκη του συνδικαλιστικού μας κινήματος γιατί
ακυρώσαμε στην πράξη ένα μνημονιακό προαπαιτούμενο μεταξύ της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των δανειστών.
Αυτό για το οποίο επείγεται η Κυβέρνηση, πέραν των μακροπρόθεσμων
στοχεύσεων για συρρίκνωση του Δημοσίου και τη δημιουργία ενός επιτελικού
κράτους, είναι να εμφανίσει στους «θεσμούς» ότι υλοποίησε την «αξιολόγηση»
του προσωπικού στο Δημόσιο, ενόψει της δικιάς της αξιολόγησης απ’ αυτούς. Ο
πανικός της μπροστά στην αποφασιστική στάση του δημοσιοϋπαλληλικού
κινήματος την οδήγησε σε ανοιχτές απειλές και πρακτικές τρομοκράτησης.
H δυναμική συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία-αποχή έχει ήδη
απονομιμοποιήσει πλήρως κάθε διαδικασία «αξιολόγησης» και έχει ενταφιάσει
το νόμο Βερναρδάκη, όπως και αυτόν του Κ. Μητσοτάκη.
Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά τη μάχη μέχρι και τη λήξη των
προθεσμιών που έθεσε η Υπουργός για την κατάθεση «αξιολογήσεων» από τους
αξιολογητές Β΄ (23 Οκτώβρη) και όλο το επόμενο διάστημα. Αξιοποιούμε όλες
τις μορφές αγωνιστικής παρέμβασης (Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις με
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διευθυντές, καταλήψεις, αποκλεισμούς, ενημέρωση των πολιτών), προκειμένου
να υπερασπίσουμε την απεργία-αποχή. 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 αποτροπή των προαπαιτούμενων
μέτρων για την τρίτη αξιολόγηση και την ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου.
Η ολοκληρωτική ακύρωση της «αξιολόγησης», μέσα από τη συλλογική
μας δράση, μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για τη συνέχιση των αγώνων
με στόχο τη δυναμική διεκδίκηση μαζικών διορισμών σε όλο το Δημόσιο για την
κάλυψη των πραγματικών αναγκών, μονιμοποίησης των συμβασιούχων,
αυξήσεων στους μισθούς και κατάργησης των αντιασφαλιστικών νόμων με
αυξήσεις στις συντάξεις. Να αποτρέψουμε, επίσης, την εκπαιδευτική
αντιδραστική μεταρρύθμιση καθ’ υπόδειξη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την αντιδραστική μεταρρύθμιση στην Υγεία και ευρύτερα στο Δημόσιο,
τον νέο συνδικαλιστικό νόμο και τη φαλκίδευση των συνδικαλιστικών
ελευθεριών και του δικαιώματος στην απεργία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα μέλη του Γενικού
Συμβουλίου της, τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των ΣωματείωνΣυλλόγων της Αττικής να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση τη
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017, στις 14:00, στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15).
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται την ημέρα και ώρα που επικυρώνεται
και τυπικά η πλήρης αποτυχία της Κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό
φρόνημα των εργαζομένων στο Δημόσιο και να σπάσει την απεργία-αποχή με
την αντισυνταγματική και αντεργατική τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Το μήνυμά μας θα ακουστεί για μια ακόμη φορά:
 Η αντιλαϊκή αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά.
 ΟΧΙ στη συρρίκνωση και τη διάλυση του Δημοσίου.
 ΟΧΙ στην παράδοση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες.
 Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια – Ασφάλιση για όλο τον
Λαό.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

