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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 
Τα ερωτηματολόγια «ανάλυσης της θέσης εργασίας», που μας έστειλε η τρικομματική κυβέρνηση, 
στοχεύουν στην παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων των δημοσίων υπαλλήλων. 
Σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις απαντήσεις, σε συνδυασμό με τα Προεδρικά Διατάγματα για τα νέα 
Οργανογράμματα, για να υλοποιήσουν την περιβόητη «αξιολόγηση» δομών και προσωπικού.
Με τα ερωτηματολόγια που μας καλούν να συμπληρώσουμε, επιδιώκουν να μας κάνουν 
συνένοχους στα σχέδιά τους, συνυπεύθυνους στη βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζουν. Θα 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο νομιμοποίησης των 150.000 απολύσεων που σχεδιάζουν μέχρι το 
2015, με τη δήθεν επίφαση της «αντικειμενικής» διαδικασίας. Οι απολύσεις όμως δε θα εξαρτηθούν 
από τις απαντήσεις μας, αλλά θα είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής.
Τα ερωτηματολόγια, η «αξιολόγηση», καθώς και το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών στην 
κρατική διοίκηση, στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια Κρατική Διοίκηση πιο μικρή, αλλά ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη στην εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, με 
φθηνούς υπαλλήλους, που θα λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση κάτω από το φόβο της 
απόλυσης αν κριθούν «αναποτελεσματικοί», «ανεπαρκείς» ή «ανυπάκουοι».
 «Ανεπαρκής»  υπάλληλος θα είναι αυτός που δε θα συμφωνεί με τους στόχους της 
κυβερνητικής πολιτικής.
Θα  είναι,  για  παράδειγμα,  ο  γιατρός  και  ο  νοσηλευτής,  που  δε  θα  δέχονται 
να  πληρώνουν  εισιτήρια  οι  ασθενείς  για  να  πάνε  στο νοσοκομείο,  που  θα διεκδικούν 
κατάργηση της εμπορευματοποίησης – ιδιωτικοποίησης της Υγείας.
Θα είναι ο δάσκαλος, που θα παλεύει τα παιδιά  να διαβάζουν από τα βιβλία και όχι από 
φωτοτυπίες και DVD και θα αντιπαλεύει την είσοδο επιχειρήσεων στα σχολεία.
Θα είναι ο  καθηγητής,  που  θα  αρνείται  να  υπογράφει  συμβόλαιο  με  στόχο  να καλουπώσει 
τα μυαλά των παιδιών στα μέτρα και στις ανάγκες του κεφαλαίου.
Θα είναι ο υπάλληλος του ΣΕΠΕ, που παίρνει το μέρος του απολυμένου εργάτη απέναντι στην 
εργοδοσία, που αποφασίζει να επιβάλλει όχι διακοσμητικές, αλλά ουσιαστικές κυρώσεις στις 
επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας.
Θα είναι ο υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας, που αρνείται να γίνει απλός πρωτοκολλητής των 
υπουργικών αποφάσεων για ξεκοκάλισμα κρατικών επιδοτήσεων από τους μεγαλοεπιχειρηματίες, 
για παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
……και ο κατάλογος των κρατικών υπαλλήλων, που θα κληθούν να σκύψουν παραπέρα το κεφάλι 
δεν έχει τελειωμό.
Η  αξιολόγηση  θα  αποτελέσει  και εργαλείο  για  την  υπονόμευση της συλλογικής δράσης. Δε 
φθάνει να είσαι «καλός», αλλά πρέπει να είσαι «καλύτερος» από 
τους  άλλους.  Άρα,  πρέπει  να  ανταγωνίζεσαι  τους  συναδέλφους  σου.  Διαίρει και βασίλευε! Δε 
φθάνει να πιάσεις τους στόχους, αλλά πρέπει να το κάνει 
το  σύνολο  των  υπαλλήλων  της  μονάδας  που  υπηρετείς,  για  να  πάρεις  το κίνητρο επίτευξης 
στόχων. Άρα, θα πρέπει να πιέζεις και τους άλλους να υπηρετούν τις αντιλαϊκές πολιτικές.
Προβλέπεται ένας νέος γύρος εξευτελιστικής ρουσφετολογικής εξάρτησης των 
δημοσίων υπαλλήλων από υπουργικά και βουλευτικά γραφεία, «συνδικαλιστικές» 
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γραφειοκρατίες και άλλους παρατρεχάμενους.

Σε αυτό το μηχανισμό χειραγώγησης, φόβου και ιδεολογικής τρομοκρατίας οι 
εργαζόμενοι  μπορούμε  να  απαντήσουμε  μόνο  με  έναν  τρόπο. Οργανώνοντας  την  πάλη  μας  
παντού,  σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε γραφείο,  ώστε  η  αξιολόγηση  της 
σφαγής και των απολύσεων να μείνει στα χαρτιά. Βγάζουμε συμπεράσματα από την μέχρι τώρα 
πορεία των πραγμάτων. Είναι η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι. Οι αγώνες που χρειάζονται θα 
είναι σκληροί, αλλά είναι μονόδρομος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να μην 
επιτρέψουμε καμία απόλυση. Κανείς συνάδελφος εκτός δουλειάς. Να μην τους αφήσουμε 
να παίξουν στην πλάτη μας το παιχνίδι των «τεμπέληδων» και των επίορκων.
Να  μη  συμπληρώσει  κανένας  συνάδελφος  τα  ερωτηματολόγια  της  ντροπής. 
Μπλοκάρουμε  με  όρους  συλλογικών αποφάσεων  και  όρους 
κινήματος  την  οποιαδήποτε  απόπειρα  εφαρμογής  της  αξιολόγησης 
και  την  ακυρώνουμε  στην  πράξη  με αποφάσεις  Δ.Σ.,  Γενικών  Συνελεύσεων  και 
Επιτροπών Αγώνα.

Παλεύουμε για έναν κρατικό τομέα που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες 
των εργαζομένων και του λαού, και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων. 

ΤΟ Δ.Σ.
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