
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

(Ο.∆.Π.Τ.Ε.) 

∆ιεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα              
Ταχ. Κωδ.:   17671    
Τηλέφωνα Προέδρου:6948201440, 2310995206  
e-mail:savaspap@edlit.auth.gr     
Fax : 2310996772                                                                                      
Τηλέφωνα Γ.Γραµµατέα: 6974512598 – 2105294918                                                                      

    e-mail:niki.chronopoulou@gmail.com                                                                                                                                                                     

 

 

Συνεχίζουµε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες   

της αξιολόγησης 

Συνάδελφισσες – Συνάδελφοι, 

Μετά από τις παρατάσεις τις οποίες αναγκάστηκε να δώσει λόγω της µαζικής συµµετοχής 

των εργαζοµένων στο δηµόσιο στην αποχή από την αξιολόγηση, η οποία έφτασε το 90%, 

η κυβέρνηση κατέφυγε σ’ έναν πρωτοφανή εκβιασµό. 

Κατέθεσε τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Ν∆, σύµφωνα µε την 

οποία 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 δηµόσιους υπαλλήλους µε βάση τα αντιδραστικά κριτήρια του νόµου Βερναρδάκη (ν. 

4364/2016). ∆ηλαδή, µε βάση κριτήρια όπως αυτό της 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).  

Στόχος της είναι να  πειθαναγκάσει τους δηµοσίους υπαλλήλους, να στρέψει τον έναν 

απέναντι στον άλλο και να φτιάξει ένα «στρατό» προθύµων στελεχών, να υλοποιήσουν την 

πολιτική της. 

Την ίδια στιγµή, νοµοθετεί την απεργοσπασία, ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, 

τιµωρώντας τους συναδέλφους, που µετέχουν στην προκηρυγµένη «απεργία-αποχή» από 

τις διαδικασίες της αξιολόγησης. 

Πρόκειται για µια απαράδεκτη και εκβιαστική απόφαση της κυβέρνησης, η οποία στηρίχτηκε 

και από τη Ν∆. Θέλουν µε κάθε τρόπο να προωθήσουν την «αξιολόγηση» και το σύνολο 

των στρατηγικών στοχεύσεων τους για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Θέλουν έναν κρατικό 

µηχανισµό ακόµα πιο αυταρχικό, ακόµα πιο εχθρικό απέναντι στους δηµοσίους υπαλλήλους 

και το λαό γενικότερα και πιο προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων. 

 

 

 



Μπροστά στη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται 

Καλούµε τα ∆.Σ. των πρωτοβάθµιων Συλλόγων να πάρουν όλα τα µέτρα 

οργάνωσης της συνέχισης της Απεργίας-Αποχής, µε Γενικές Συνελεύσεις, 

συγκεντρώσεις, περιοδείες, συσκέψεις προϊσταµένων κλπ. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους 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 φιλολοξίες.   

Καλούµε όλους τους προϊσταµένους να τοποθετηθούν στο πλάι των 

συναδέλφων, να µην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό µηχανισµό. 

Οι εργαζόµενοι στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούµε να δώσουµε για µία ακόµη 

φορά µαζικά και δυναµικά την απάντησή µας στην τροµοκρατία και την απεργοσπασία. 

Όλοι µαζί µπορούµε να ακυρώσουµε στην πράξη αυτόν τον σχεδιασµό της κυβέρνησης. 
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