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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΩΣ ΑΛΛΟΘΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ 

 

Σε μια προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι του 

τραγικού σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη, με μια άθλια 

επιχειρηματολογία, με μια συγνώμη «μέσα απ’ τα δόντια» και το «όλοι φταίμε» 

ο πρωθυπουργός έριξε ευθύνες «στις συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν 

κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας»!!! 

Το «επιχείρημα» αυτό δεν ειπώθηκε τυχαία. Θέλουν να βάλουν όλους 

τους εργαζόμενους συλλήβδην στο στόχαστρο, καλλιεργώντας τον επικίνδυνο 

κοινωνικό αυτοματισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Βορίδης λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη (!), προσέφυγε στο 

Δικαστήριο, απαιτώντας να κηρυχθεί παράνομη η Απεργία-Αποχή που κήρυξε η 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από τις διαδικασίες αξιολόγησης στο Δημόσιο. 

Με τη δοκιμασμένη συνταγή του αποπροσανατολισμού και της 

στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων η κυβέρνηση προσπαθεί και να 

πετάξει από πάνω της τις ευθύνες και να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων και τη λειτουργία κρατικών δομών με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια, μακριά από τις ανάγκες του λαού. 

Αυτή την πολιτική που θέλει απαρέγκλιτα να υπηρετήσει η λεγόμενη 

αξιολόγηση. 

Αυτήν την πολιτική υπηρέτησαν και οι αξιολογημένες σιδηροδρομικές 

εταιρείες του ΟΣΕ, της  Hellenic Train κ.α., με ανάλογα κριτήρια τοποθετούσαν 
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σε θέσεις ευθύνης και αξιολογούσαν το προσωπικό τους, γεγονός που σκόπιμα 

κρύβει η κυβέρνηση. 

Η λειτουργία και οι διαδικασίες που ακολουθούσαν είναι δικό τους 

δημιούργημα, δικές τους επιλογές. Γι αυτό να σταματήσουν να κλαψουρίζουν 

για το κράτος – δημιούργημά τους, που είναι γρήγορο και επιτελικό όταν θέλει 

να πάρει μέτρα στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων ή να 

επιβάλει αντεργατικά μέτρα και αργό και δυσκίνητο όταν πρέπει να πάρει μέτρα 

προστασίας του λαού. 

Είναι δικό τους δημιούργημα οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι 

ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, τα τεράστια κενά στο δημόσιο σύστημα 

υγείας, στην παιδεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην κοινωνική ασφάλιση κλπ, 

που οδηγούν τον λαό να βάζει το χέρι στη τσέπη ή να απευθύνεται στον 

ιδιωτικό τομέα. 

Αυτές τις αλήθειες θέλουν να κρύψουν και προσπαθούν να πείσουν το 

λαό ότι φταίνε οι εργαζόμενοι των Σιδηροδρόμων και τα σωματεία τους, που 

προειδοποιούσαν με δραματικό τρόπο, που πάλευαν στο δρόμο για μέτρα 

ασφάλειας κι έβγαζαν τα Δικαστήρια και οι κυβερνήσεις τις απεργίες τους 

παράνομες! 

Αυτές τις αλήθειες θέλουν να κρύψουν όταν προσπαθούν να πείσουν το 

λαό ότι φταίνε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο για την ταλαιπωρία που υφίστανται, 

για τις ουρές και τη γραφειοκρατία, για τις καθυστερήσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκομείων, τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων κλπ. 

Η αξιολόγησή τους δεν θα βελτιώσει τη λειτουργία των υπηρεσιών, ούτε 

θα σταματήσει να αξιοποιεί μηχανισμούς και «αρεστούς». Ίσα- ίσα μέσα από 

ένα δαιδαλώδες σύστημα με κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα θα οδηγεί 

στη χειραγώγηση και υποταγή των δημοσίων υπαλλήλων στην απαρέγκλιτη 

προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την ενέργεια του 

Υπουργού Εσωτερικών, κ. Βορίδη, να προσφύγει στα δικαστήρια για να βγάλει 



παράνομη και καταχρηστική την απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την 

αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Είναι η πολλοστή φορά που η κυβέρνηση με «όπλο» τον απεργιακό και 

απεργοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, προσφεύγει στα Δικαστήρια για να καταργήσει, 

επί της ουσίας, το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει για μία ακόμη φορά 

πως οι εργαζόμενοι, όσες δικαστικές προσφυγές κι αν κάνει η κυβέρνηση κι ο 

Υπουργός Εσωτερικών θα συνεχίσουν να ασκούν το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην απεργία και να αγωνίζονται για την 

κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη και της αντιδραστικής αξιολόγησης. 

Μετά τη λήψη της δικαστικής απόφασης, που έβγαλε παράνομη την 

απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, θα συνεδριάσουν εκ νέου τα όργανα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 

 

                                                     

 

 

 

 

 


