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Η αξιολόγηση στο δημόσιο και ο έλεγχος νομιμότητας της μετατροπής των συμβάσεων από
ορισμένου χρόνου σε αορίστου που θέλει να κάνει το υπουργείο μετά από χρόνια είναι
προσπάθεια για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της λειτουργίας του δημοσίου και ένας από
τους τρόπους να βρεθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα δουν την έξοδο και που
απαιτείται από το μνημόνιο.

Η αντίδραση δημάρχων και της περιφερειάρχη κ Δούρου να μην επιτρέψουν τους ελέγχους
είναι η αντίληψη που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει για την λειτουργία στην δημόσια διοίκηση.

Η πελατειακή σχέση επιβραβεύεται και προφυλάσσεται, και επαληθεύεται η σιωπηρή
συμφωνία από όλα τα κόμματα για τις προσλήψεις στο δημόσιο νόμιμες και παράνομες. Η
μόνη διαφωνία ήταν όχι οι προσλήψεις αλλά ότι προσλαμβάνονταν ψηφοφόροι από την
άλλη παράταξη.

Γιατί προστατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ υπαλλήλους που με ψεύτικα πιστοποιητικά πήραν θέσεις που
δικαιούταν άλλοι υποψήφιοι. Και γιατί προστατεύει και αυτούς που υπογράφαν τα ψεύτικα
πιστοποιητικά.

Η αξιολόγηση στο δημόσιο είναι υποχρέωση προς τα εκατομμύρια των πολιτών που δεν
βολευτήκαν και καθημερινά βρίσκονται στην αγωνία της επιβίωσης.

Όσοι αντιτίθενται δεν επιθυμούν τίποτε άλλο από την συνέχιση του σαθρού καθεστώτος
που φέρει τεράστιες ευθύνες για την καταστροφή της οικονομίας και τα σημερινά
προβλήματα των οικογενειών.
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Σήμερα πηγαίνουν στα δικαστήρια και κινδυνεύουν με φυλακή πάρα πολλοί που χρωστάνε
φόρους για πληρώνονται μισθό κάποιοι που δεν τον δικαιούνται.

Η σκέψη αυτή δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αλλά η αναζήτηση για το δίκαιο και το
ηθικό.

Κοινωνικός αυτοματισμός είναι η προστασία των παράνομων προσλήψεων, η προστασία
όσων ωφελήθηκαν πολιτικά και όσων επιχειρούν να ωφεληθούν σήμερα ψηφοθηρικά.

Η αναζήτηση δουλειάς στο δημόσιο είναι σεβαστό δικαίωμα για τον κάθε έναν γι αυτό
χρειάζεται η αξιολόγηση και πριν και μετά από την μονιμοποίηση.

Γενικά πιστεύω ότι πρόσβαση για εργασία στο δημόσιο πρέπει να έχουν όλοι όσοι το
επιθυμούν και η εργασία να είναι μόνο ορισμένου χρόνου εκτός από τις θέσεις ευθύνης.
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