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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ…!!! 

 
 

Η κυβέρνηση τρομοκρατημένη από τη συνεχιζόμενη μαζική Απεργία-Αποχή 
των εργαζομένων από την «αξιολόγηση» και αφού η προσπάθεια να εκβιάσει 
συναδέλφους Προϊσταμένους και Διευθυντές έπεσε στο κενό, περνάει στη γνωστή 
για αυτή παιχνίδι της προπαγάνδας και της δημιουργίας εντυπώσεων.  

Τα στοιχεία για ποσοστά δήθεν 70% συμμετοχή των εργαζομένων στην 
αξιολόγηση δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα που μας μεταφέρουν 
καθημερινά οι Σύλλογοι-Μέλη μας  από όλη τη χώρα.  

 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ποσοστά συμμετοχής: 
Δήμος Σαλαμίνας (100%), Δήμος Αιγάλεω (94%), Δήμος Νίκαιας-Ρέντη (100%), 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας (93%), Δήμος Καισαριανής (100%), Δήμος 
Βύρωνας (99%), Δήμος Κομοτηνής-Μαρωνείας-Σαπών-Ιάσμου-Αρριανών (98%), 
Δήμος Ιλίου (100%), Δήμοι Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας (100%), Δήμος Σερβίων-
Βελβεντού (79%), Δήμος Κοζάνης (76%), Δήμος Εορδαίας (84%), Δήμοι Πύργου-
Κρεστένων-Ζαχάρως (95%), Δήμος Λαυρεωτικής (100%), Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας 
(100%), Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (100%), Βρεφοκομείο Αθηνών (54%), Δήμος Βοΐου (66%), 
Δήμος Πειραιά (70%), Δήμος Λιβαδειάς (66%), Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
(90%).  

 
Η προσπάθεια της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι προφανής. 

Θέλει να επηρεάσει συναδέλφους που σήμερα είναι στη πλευρά του αγώνα να 
υποκύψουν σε μια λογική,  «αφού το κάνουν τόσοι άλλοι να το κάνουμε και εμείς». 
Δυστυχώς για την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι τους έχουν πάρει χαμπάρι πως 
διαχειρίζονται την προπαγάνδα, πως κάνουν το άσπρο μαύρο, πως μετατρέπουν για 
άλλη μια φορά κατά την προσφιλή τους τακτική το ΟΧΙ σε ΝΑΙ. 

Μαζί με τα επικοινωνιακά παιχνίδια η κυβέρνηση έχει ξαμολήσει στους 
χώρους δουλειάς τα κυβερνητικά «συνδικαλιστικά» της στελέχη να στηρίξουν και 
να μεθοδεύσουν με κάθε μέσο την απεργοσπασία από την Απεργία-Αποχή. Είναι 
χαρακτηριστικές οι καταγγελίες που έχουμε για την δράση των κυβερνητικών 
συνδικαλιστών στους Δήμους Αιγάλεω και Νέας Ιωνίας. 

 



Οι όποιες δε, επίσημες διαρροές για παράταση των προθεσμιών κατάθεσης 
των αξιολογήσεων και η προτροπή για ανοιχτά πρωτόκολλα αποτελούν την 
ομολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των 
εργαζομένων με αυταρχισμό και εκβιασμούς!!! 

Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουμε μέχρι τέλος τον αγώνα για να 
μην περάσει η μνημονιακή αξιολόγηση της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. Να 
ακυρώσουμε στην πράξη την εκβιαστική «ντροπολογία» που ψήφισαν μαζί ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και η Ν.Δ. 

Δυναμικά συνεχίζουμε να μαζεύουμε Δηλώσεις Συμμετοχής στην Απεργία-
Αποχή, μαζικά καλούμε τους συναδέλφους που κατέθεσαν Φύλλα Αξιολόγησης να 
τα πάρουν πίσω!!! Προχωράμε σε αποκλεισμούς των Γραφείων Προσωπικού, 
μπλοκάρουμε τα Πρωτόκολλα ζητώντας να μην δέχονται εκπρόθεσμες δηλώσεις ούτε 
να υπάρχουν ανοιχτές ημερομηνίες. 

Η νίκη απέναντι σε μια μνημονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης μπορεί και 
πρέπει να ανοίξει το δρόμο για το γκρέμισμα των μνημονιακών πολιτικών συνολικά. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


