
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

Δηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Ζ Αγσληζηηθή πλεξγαζία  ραηξεηίδεη ηνπο Πξσηνβάζκηνπο πιιόγνπο, πνπ έρνπλ 

απνθαζίζεη λα απέρνπλ από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Ν.4369/2016 ηνπ Βεξλαδάθε, θαζώο θαη 

όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη ζηα Ηδξύκαηα θαη απείραλ θαζνιηθά από ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο, παξά ηηο όπνηεο πηέζεηο αζθήζεθαλ ηόζν από ηελ θπβέξλεζε 

όζν θαη από νξηζκέλνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ βιέπνληαο ηελ θαζνιηθή, ζρεδόλ, ζπκκεηνρή ησλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ ζηελ απεξγία-απνρή από ηελ αμηνιόγεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα εθθνβίζεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα λα πξνρσξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, δηα ηεο Τπνπξγνύ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θ. Όιγαο Γεξνβαζίιε, πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε θαη άιιεο 

εγθπθιίνπ -3εο θαηά ζεηξά- κέζα ζην θαηαθαιόθαηξν κε ηελ νπνία δίλεη λέα παξάηαζε (βι. 

ζρεηηθή εγθύθιην κε ΑΓΑ:7ΕΕΞ465ΥΘΦ-ΤΘΟ) γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ 

ζηνηρείσλ από ηηο Γηεπζύλζεηο Πξνζσπηθνύ – Γηνηθεηηθνύ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο 

8 Απγνύζηνπ 2017. Απηό από κόλν ηνπ απνδεηθλύεη πέξα ησλ άιισλ ην δίθην ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε κέρξη ηώξα ζηάζε ηνπο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία - απνρή 

θαη δηθαηώλεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα. 

Μπξνζηά ζηε καδηθή απηή ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία-απνρή θαη ηελ επηηπρία πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ζε όιν ην Γεκόζην, ε θπβέξλεζε αλαγθάδεηαη λα ζέζεη λέα θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία από ηε κία, γηα ην πέξαο ηεο αμηνιόγεζεο αιιά θαη λα εθβηάζεη από ηελ άιιε. 

Μηα απνρή πνπ απνξξέεη από ηελ αλάγθε καο λα δηακαξηπξεζνύκε γηα απηή ηε δηαδηθαζία, 

ην πεξηερόκελν θαη ηε ινγηθή πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε θαη όρη ηελ νπζηαζηηθή θαζ' απηή 

έλλνηα ηεο αμηνιόγεζεο, όπσο κάηαηα πξνζπαζεί λα καο ρξεώζεη. Ζ αμηνιόγεζε ήηαλ θαη ζα 

παξακείλεη έλα επηζηεκνληθό εξγαιείν δηνίθεζεο, ην δήηεκα είλαη ζε πνηα θαηεύζπλζε θαη 

πνηνπο ζθνπνύο θαιείηαη θάζε θνξά λα εμππεξεηήζεη θαη πώο θαζνξίδεηαη ην πεξηερόκελό 

ηεο. 

Ζ πξνσζνύκελε αμηνιόγεζε ινηπόλ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα επηζηεκνληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ζηήξημε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γελ έρεη σο ζηόρν λα γίλνπλ 

θαιύηεξεο, πην ζύγρξνλεο θαη πνηνηηθέο νη δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο όινη νη δεκόζηνη 

ππάιιεινη ζέινπλ θαη δεηάεη ε θνηλσλία. Ζ θπβέξλεζε, ζέιεη απιά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

αμηνιόγεζε σο έλα απελνρνπνηεκέλν ζύζηεκα, δεκηνπξγώληαο έλα κόληκν κεραληζκό 

θηλεηηθόηεηαο, κεηώζεσλ κηζζώλ, εθβηαζκνύ θαη πεηζαλαγθαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η καδηθή καο απνρή από ηελ αμηνιόγεζε, εθηόο από ηελ παξάηαζε, απηή ηε θνξά 

νδεγεί ηελ θπβέξλεζε δηά κέζσ ηεο ππνπξγνύ ηεο θαη ζε απεηιέο, δείρλνληαο 

έηζη ηελ πξεκνύξα ηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα κηθξό επέιηθην θξάηνο,  

πιήξσο εληαγκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, γηα 

αθόκα κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη όρη γηα λα γίλνπκε εκείο 

θαιύηεξνη.  Ζ αμηνιόγεζε, σο θνκκάηη ηεο ζπλνιηθόηεξεο αληηιατθήο πνιηηηθήο έρεη ζηόρν 



ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηα λνζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, ζηα εθπαηδεπηηθά 

Ηδξύκαηα θαη ζην ζύλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη λα παξαδνζνύλ ζεκαληηθνί ηνκείο ζηνπο 

ηδηώηεο. 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Σώξα πηα μέξνπκε,  ηνπο έρνπκε πάξεη ρακπάξη. Ξέξνπκε, όηη ε αμηνιόγεζε ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ ΤΡΗΕΑ ήξζε  γηα λα θξύςεη ηηο απνιύζεηο πνπ δεηάεη ν ΔΒ, ηελ «ηηκσξεηηθή» 

ζύλδεζε κε ην κηζζό, ην βαζκό θαη ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ηελ αληηιατθή ζηνρνζεζία. ηελ 

ίδηα ξόηα κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ΝΓ. 

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα Ιδξύκαηα λα ζπλερίζνπκε ην επόκελν δηάζηεκα 

ην ίδην απνθαζηζηηθά. Μαδί κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζην Δεκόζην λα 

κελ επηηξέςνπκε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

 


