
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Γηα ηελ «αμηνιόγεζε» 

 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

ηνλ απόερν ησλ δύν ζπζθέςεσλ ησλ ζπιιόγσλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζε Βόξεηα θαη Νόηηα 
Διιάδα θαη κεηά από ηελ αλαθνίλσζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Θεληξηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην 
ζέκα, ζα ζέιακε λα πνύκε δπν πξάγκαηα. 

πλνιηθά ζην Γεκόζην ε αληίζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ λ. 4369/2016, πνπ ζηεξίρηεθε 
θαη πξνσζήζεθε «κε λύρηα θαη κε δόληηα» από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΙ, ηελ ΝΓ θαη 
ηνπο δνξπθόξνπο ηνπο, θαη ηνπο κεραληζκνύο ηνπο ζην θξάηνο εθθξάζηεθε κε 
ζεκαληηθόηαηα πνζνζηά. Ζ ίδηα ε ςήθηζε ηεο ηξνπνινγίαο Γεξνβαζίιε δείρλεη όηη ν κόλνο 
ηξόπνο λα ηελ θάκςεη ήηαλ απηή ε εθβηαζηηθή, ηηκσξεηηθή, δηαζπαζηηθή, απεξγνζπαζηηθή 
επηινγή. 

Δίλαη αιήζεηα όηη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ απνρή ησλ εξγαδόκελσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα είλαη ρακειόηεξα από ην κέζν όξν ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά ζην δεκόζην 
ηνκέα. Απηό ην δήηεκα απαζρόιεζε ην πεξηερόκελν θαη ησλ δύν ζπζθέςεσλ. 

Καηαξράο, εκείο ζεωξνύκε όηη αθόκα θαη απηό ην πνζνζηό, αθόκα θαη απηόο ν 
αξηζκόο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 
απνρή δελ είλαη  απνγνεηεπηηθόο.  

Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππήξραλ από ζπλαδέιθνπο, ππαιιήινπο θαη 
πξντζηακέλνπο, από δηάθνξα ηδξύκαηα γηα πηέζεηο από ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο (γηα ηηο 
νπνίεο ε πιεηνςεθία ηνπ Θεληξηθνύ πκβνπιίνπ δελ έβγαιε άρλα!), πξνθεηκέλνπ λα 
ζθύςνπλ ην θεθάιη θαη λα κελ ζπληαρζνύλ κε ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Γελ έιεηςαλ θαη δηάθνξα άιια ηεξηίπηα όπσο λα θξαηηνύληαη 
αλνηθηά πξσηόθνιια ηεο 2εο Οθηώβξε (πξνζεζκία πνπ έκπαηλε από ηελ ηξνπνινγία) ή 
αθόκα λα δίλνληαη θαη άηππεο παξαηάζεηο από ηηο δηνηθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πηεζηνύλ νη 
εξγαδόκελνη.  

Δίλαη ζεκαληηθό πνπ κέζα ζ’ έλα όξγην εθβηαζκώλ, παξεκβάζεσλ, ηξνκνθξαηίαο θαη 
κπόιηθσλ ςεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ κεραληζκώλ ηεο, ππήξμε κεγάιε κεξίδα 
ζπλαδέιθωλ πνπ ύςσζε ην αλάζηεκα ηεο, ζηέιλνληαο κήλπκα ελόηεηαο θαη 
ζπλαδειθηθόηεηαο, ζηξαπαηζάξνληαο ηηο κεζνδεύζεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

Γελ κπνξνύκε όκσο λα παξαβιέςνπκε ηνλ αξλεηηθό ξόιν πνπ έπαημε ζε απηό ην 
απνηέιεζκα ε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία δελ έιαβε θακία 
πξσηνβνπιία γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο. Αληίζεηα, αξρηθά θπθινθόξεζε κηα 
αλαθνίλσζε όπνπ πξόηεηλε βειηησηηθέο δηνξζώζεηο ζηνλ λ. Βεξλαξδάθε, κηα πξόηαζε γηα 
κηα «θαιή» αμηνιόγεζε». Ιεο θαη δελ ήηαλ ήδε πξόηαζε ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ (ηεο 
ΠΟΔ- ΟΣΑ) ε «αμηνιόγεζε» πνπ καο θνξηώζεθε θαη θακία ζρέζε δελ έρεη νύηε κε ηε 
βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο θαη ζην ιαό, 
νύηε βέβαηα θαη κε ηε βειηίσζε ησλ δηθώλ καο εξγαζηαθώλ όξσλ θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ καο. 

Γελ έθαλε θακία πξνζπάζεηα λα νξγαλώζεη ηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε, λα 
καρεηηθνπνηήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ηνπο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπλ ηνπο θόβνπο θαη 
ηνπο δηζηαγκνύο ηνπο!  

Αληίζεηα, απηή ε απόθαζε άλνημε ην δξόκν ζε εθιεγκέλνπο ζπλδηθαιηζηέο λ’ 
απελερνπνηήζνπλ ηελ αμηνιόγεζε Βεξλαξδάθε, λα δεκηνπξγνύλ απηαπάηεο ζηνπο 



εξγαδόκελνπο γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, λα βάδνπλ εκπόδηα ζηελ 
ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απνρή. 

Θη έξρεηαη θαη κε ηελ πξόζθαηε αλαθνίλσζή ηεο θαη κηιάεη κόλν γηα ηελ εθβηαζηηθή 
ηξνπνινγία ηεο Γεξνβαζίιε, ιεο θαη ν λ. Βεξλαξδάθε είλαη ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο!!!   

Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ όηη κεξηθνί ςάρλνπλ γηα άιινζη γηα λα «θάλνπλ ηελ βξώκηθε 
δνπιεηά», γηα λα βγνπλ κεηά θαη λα πνπλ «ηη λα θάλνπκε; νη ζπλάδειθνη ήζειαλ λα 
αμηνινγεζνύλ…». 
Θέινπλ θαη ηελ πίηα νιόθιεξε θαη ην ζθύιν ρνξηάην. Θαη λα δηαθπιάμνπλ  ηε «ζέζε» 
ηνπο, ηελ αηνκηθή ηνπο επηινγή, αιιά θαη λα εκθαλίδνληαη όηη είλαη κε ην ζύλνιν, κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο. 
 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Τν επόκελν δηάζηεκα ζα γίλνπλ θαλεξέο νη επηπηώζεηο από ηελ πινπνίεζε θαη 
ηωλ ζπλνιηθόηεξωλ αλαδηαξζξώζεωλ ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε, αιιά θαη ηνπ λένπ 
λόκνπ γηα ηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε. Γη’ απηό επηηαθηηθά ζέινπλ πάζε ζπζία λα 
πεξάζνπλ ηελ ‘‘αμηνιόγεζε’’ ηωλ δεκνζηώλ ππαιιήιωλ. Θα παλεγπξίδνπλ έηζη όηη 
έρνπλ ηε ζπλαίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε όι’ απηά πνπ εηνηκάδνπλ θαη γηα ηελ Αλώηαηε 
Δθπαίδεπζε: ηελ επέθηαζε ησλ ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ηελ ππνβάζκηζε ησλ 
ζπνπδώλ, ηελ παξάδνζε νιόθιεξσλ ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο, ην βάζεκα ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ, ηελ πεξαηηέξσ  κεηαηξνπή δειαδή ηεο 
Παηδείαο ζε εκπόξεπκα. Απηνί νη ζρεδηαζκνί ηνπο απαηηνύλ πεηζήληνπο θαη 
ρεηξαγωγεκέλνπο εξγαδόκελνπο, ηδηωηηθνπνηήζεηο, ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, 
θηλεηηθόηεηα, αθόκα θαη απνιύζεηο. Απηή είλαη ε «δίθαηε αλάπηπμή» ηνπο θαη ην 
επλνϊθό «επελδπηηθό πεξηβάιινλ» πνπ ζρεδηάδνπλ θαη γηα ην δεκόζην. 

Δκείο ζέινπκε λα ραηξεηίζνπκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ππαιιήινπο θαη πξντζηακέλνπο, 
πνπ παξά ηνπο εθβηαζκνύο, ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθήζεθαλ από 
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηα ςέκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 
κεραληζκώλ ηεο ζπκκεηείραλ ζηελ απνρή από ηελ αληηδξαζηηθή αμηνιόγεζε ηεο 
θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΙ.  

Αιιά θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ πείζηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε κάρε πνπ 
έδσζαλ ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ζην Γεκόζην, αιιά θαη γηα όζνπο ππέθπςαλ ζηελ πνξεία, 
ιέκε όηη ν αγώλαο ζπλερίδεηαη. 

Οξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο απέλαληη ζε θάζε έλαλ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 
ιεγόκελε αμηνιόγεζε ζαλ εξγαιείν γηα λα έρεη θξαηηθέο ππεξεζίεο ππνζηειερσκέλεο, πνπ 
ζα ιεηηνπξγνύλ κε αληαπνδνηηθόηεηα θαη ηδησηηθνπνηθνλνκηθά θξηηήξηα, ρσξίο ηα αλαγθαία 

κέζα, καθξηά από ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ θαη κε εξγαδόκελνπο ρσξίο δηθαηώκαηα. 

 

 

Οθηώβξεο 2017 


