
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
πλερίδνπκε ηελ Απεξγία-Απνρή από όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιόγεζεο 

 
πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,  
Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη μεθνκκέλν απφ ηηο ππφινηπεο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δνπιεηά καο, ηνπο φξνπο εξγαζίαο καο, ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ καο, ηελ νξγάλσζή ηνπο, ηηο 
αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπο.  
Γελ είλαη έλα απιά ηερλνθξαηηθό ή δηαδηθαζηηθό δήηεκα. πλδέεηαη κε ηελ ζηόρεπζε θάζε 
θπβέξλεζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην δεκόζην, σο «επηηειηθό», «κηθξό», ζηελ ππεξεζία ησλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ (εθρψξεζε ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είζνδν θη 
επέθηαζε ησλ εξγνιάβσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.α).  
Ο Ν.4369/2016 ηεο αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά άιινπο λφκνπο, άκεζα ή έκκεζα, φπσο πρ 
κηζζνιφγην (Ν.4354/2015), θηλεηηθφηεηα (Ν.4440/2016), ππαιιειηθφο θψδηθαο (Ν.3528/2007), 
νξγαλνγξάκκαηα, απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ, δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θιπ.  
Γηα παξάδεηγκα: 

 Με ην άξζξν 12 ηνπ κηζζνινγίνπ ζπλδέεηαη ε αμηνιόγεζε κε ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε, 
αθνύ παξέρεηαη ζηνπο «άξηζηνπο» επηπιένλ κηζζνινγηθό θιηκάθην.  

 Με ην ίδην άξζξν επίζεο κεηά από ηξεηο εηήζηεο ζπλερόκελεο αμηνινγήζεηο πνπ θξίλνπλ ηνλ 
εξγαδόκελν «αλεπαξθή ή αθαηάιιειν» κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη ε «απηόκαηε» κηζζνινγηθή 
εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ. 

 Με ην άξζξν 17 ζπλδέεηαη ε ακνηβή κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο… !!! 
 Με ην άξζξν 40 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα δελ κνληκνπνηνύληαη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ 

δηαλύζεη ηα δύν πξώηα έηε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, εάλ «ππάξρεη δπζκελήο 
έθζεζε αμηνιόγεζεο».  

 Δπίζεο κε ηα άξζξα 83, 95 θαη 152 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα ν κόληκνο ππάιιεινο «ν 
νπνίνο εγγξάθεηαη ζε δύν δηαδνρηθνύο πίλαθεο κε πξναθηέσλ ζηνλ ίδην βαζκό (ιόγσ θαθήο 
αμηνιόγεζεο), παξαπέκπεηαη (...) πξνο θξίζε ζην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, ην νπνίν (...) 
κπνξεί λα ηνλ απνιύζεη ή λα ηνλ ππνβηβάζεη θαηά έλαλ βαζκό». 
Με ιίγα ιόγηα όπνηνο αμηνινγείηαη θαη βαζκνινγείηαη σο «αθαηάιιεινο» (0-24) κπνξεί λ’ 
απνιπζεί!!! Καη κάιηζηα ε θπβέξλεζε κέζα από ηελ πξνβιεπόκελε Γηεύζπλζε 
Παξαθνινύζεζεο θαη ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο ησλ Βαζκνινγηώλ Αμηνιόγεζεο ζα παξεκβαίλεη 
ζηε βαζκνιόγεζε εθαξκόδνληαο ην ιεγόκελν “ζπληειεζηή δηόξζσζεο”. Γειαδή ζα κπνξεί 
λα βάδεη, όπνηα «πνζνζηά» ζέιεη, λα απμάλεη ή λα κεηώλεη ηνπο άξηζηνπο, ηνπο αλεπαξθείο, 
ηνπο αθαηάιιεινπο θιπ. Πνηνο καο ιέεη όηη απηό δελ ζα νδεγήζεη αθόκα θαη ζε πνζνζηό 
κεγαιύηεξν ηνπ 15%; Γη’ απηφ ιέκε φηη ζηελ νπζία ε αμηνιφγεζε απηήο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ίδηα κε 
ησλ πξνεγνχκελσλ. Ζ ησξηλή θπβέξλεζε έπηαζε ην λήκα απφ εθεί πνπ ην άθεζαλ νη πξνεγνχκελνη θη 
έθαλε ηηο απαξαίηεηεο «βειηηψζεηο» (ηξνπνινγία Γεξνβαζίιε γηα ηηο θξίζεηο πξντζηακέλσλ, ειεθηξνληθή 
αμηνιφγεζε) γηα λα πηέζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο εξγαδφκελνπο   
 
Μηιάλε γηα «ζηνρνζεζία» θαη κπνξεί πνιινί εξγαδφκελνη λα ζεσξήζνπλ φηη ε ζηνρνζεζία εμαζθαιίδεη 
ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Όκσο, ηη ζεκαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «ζηνρνζεζία»; 
εκαίλεη φηη ν εθνξηαθφο ζα αμηνινγείηαη θαηά πφζν απνηειεζκαηηθά «θπλεγάεη» ηνπο 
θνξνινγνχκελνπο, θαηά πφζν ηα λνζνθνκεία θέξλνπλ έζνδα απφ ηνπο αζζελείο θαη ηα «απνγεπκαηηλά 
ηαηξεία», θαηά πφζν νη γηαηξνί ηεξνχλ ην πιαθφλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαξκάθσλ, ησλ ηαηξηθψλ 
εμεηάζεσλ θιπ. Απηέο ηηο πιεπξέο ζα ππνρξεώλνληαη λα εθαξκόζνπλ θαη ηα ζηειέρε ηεο 
δηνίθεζεο ππνρξεώλνληαη λα εθαξκόδνπλ. Γελ είλαη εμάιινπ θαζφινπ ηπραία ε κεγάιε αχμεζε 
ησλ επηδνκάησλ ησλ ζέζεσλ επζχλεο. 
 
πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,  
Η «αμηνιόγεζε» ζπλδέεηαη κε ην ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 
Θέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ αμηνιόγεζε γηαηί ζέινπλ λα έρνπλ έλα  ρεηξαγσγεκέλν 
ππαιιειηθό πξνζσπηθό πνπ ζα εμεηδηθεύεη θαη ζα εθαξκόδεη αδηακαξηύξεηα όιεο ηηο 
αληηιατθέο απνθάζεηο. Απηφ εμάιινπ απνηειεί ηελ θνηλή γξακκή θαη απηήο θαη ηεο πξνεγνχκελεο 
θπβέξλεζεο.  
ηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηα Ννζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, ζηνπο ΟΣΑ, 
ζηα Παλεπηζηήκηα, γεληθφηεξα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Με ηε ιεγφκελε αμηνιφγεζε 
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ζαξσηηθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηελ παξάδνζε νιφθιεξσλ ηνκέσλ θαη 
ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 
Αο θνηηάμνπκε ζηνπο ρώξνπο καο: Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 
ρξφληα θαη δελ επαξθεί, πξνζιήςεηο δελ γίλνληαη θαη φπνπ γίλνληαη , δελ είλαη νχηε ζην ειάρηζην ζην 



χςνο ησλ αλαγθψλ, ελψ επεθηείλνληαη νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, ηα «παξάιιεια θαζήθνληα» 
ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε εηεξναπαζρφιεζε πάλε ζχλλεθν, κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο ζε θχιαμε, 
θαζαξηφηεηα, ηερληθέο ππεξεζίεο  εθρσξνχληαη ζε εξγνιάβνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, έρεη κεησζεί δξαζηηθά ε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εληζρχεηαη ζπλερψο ε 
αλαδήηεζε απφ ηα ηδξχκαηα πεγψλ απηνρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή γίλεηαη πνιχ ρεηξφηεξε 
κε ηε λέα «ρσξνηαμία» ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ηδξπκάησλ. ε πνηα βάζε ζ’ 
αμηνινγεζνχκε ινηπφλ; Αλ ζα ζπκβάιινπκε ζην λα έρεη έζνδα ην ίδξπκα απφ ηελ ηδησηηθννηθνλνκηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ; Αλ ζα κπνξνχκε λ’ αληαπεμέιζνπκε ζε πνιιαπιά θαζήθνληα; 
 
Ωο εξγαδόκελνη δελ επηβξαβεύνπκε ηελ ηεκπειηά θαη ηελ θνπάλα. Γελ ιέκε όηη είκαζηε 
ελάληηα ζηνλ έιεγρν ζηα εξγαζηαθά θαζήθνληα θάζε ππαιιήινπ. Όπσο επίζεο δε 
ζεσξνύκε, όηη θηαίλε νη δεκόζηνη ππάιιεινη γηα ηα πξνβιήκαηα ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο.  
Δκείο ζεσξνχκε φηη ν δεκφζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα είλαη ζσζηφο θαη απνδνηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. 
Όκσο, άιιν πξάγκα είλαη απηφ θαη άιιν ε απφδνζε απηή λα ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηθνπή κηζζνχ, κε ηηο 
απνιχζεηο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο.  
Η «αμηνιόγεζε» ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλάγθε επηζηεκνληθήο, ηερληθήο, 
επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ώζηε νη ίδηνη θαη νη δεκόζηεο 
ππεξεζίεο λα γίλνπλ θαιύηεξεο, ζύγρξνλεο, πην πνηνηηθέο ζηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ 
θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηα ιατθά ζηξώκαηα. Γελ έρεη σο ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
δηεπξπκέλσλ ιατθώλ αλαγθώλ, ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ ή ηελ εμάιεηςε ησλ 
αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ ππνβάζκηζε απηώλ ησλ ππεξεζηώλ.  
Γη’ απηό δε ζα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε. Ήξζε ε ώξα θαη πάιη λα νξγαλώζνπκε ηνλ αγώλα καο 

απέλαληη ζηελ «αμηνιόγεζε». 
 
πλαδέιθηζζεο - ζπλάδειθνη 
νβαξφηαηεο είλαη θαη νη επζχλεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Θεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. ηελ 
ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Θεληξηθνχ πκβνπιίνπ, νη δπλάκεηο απηέο (ΠΑΘΔ/ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ –ΓΑΘΔ –
ΤΡΗΕΑ) πξνζπαζψληαο λα θξχςνπλ φηη ζπκθσλνχλ επί ηεο νπζίαο κε ην  αληηιατθφ πεξηερφκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο ζην Γεκφζην, αξλήζεθαλ λα πάξεη ζέζε ε Οκνζπνλδία γηα ηελ «αμηνιφγεζε», παξά ην 
γεγνλφο φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΑΓΔΓΤ έρεη πάξεη νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 
απεξγίαο - απνρήο. Ηζρπξίζηεθαλ φηη πξέπεη δήζελ λ’ απνθαζίζνπλ πξψηα νη πξσηνβάζκηνη χιινγνη. 
Βέβαηα, δελ καο παξαμελεχεη ε ζηάζε ηνπο. Θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ηελ ίδηα παξειθπζηηθή 
ηαθηηθή είρε αθνινπζήζεη ε πιεηνςεθία. Σαπηφρξνλα, θαιιηεξγψληαο θιίκα εηηνπάζεηαο θαη 
ζπκβηβαζκνχ κέζα ζηηο Γ.. ησλ ζπιιφγσλ θαηάθεξαλ απηφ πνπ επηδίσθαλ εμαξρήο: λ’ αμηνινγεζεί έλα 
κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σν ίδην επηδηψθνπλ λα θάλνπλ θαη ηψξα! Ζ 
ζηάζε ηνπο δελ είλαη ηπραία: πκθσλνχλ επί ηεο νπζίαο ζην αληηιατθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο 
ζην Γεκφζην. 
Αληίζεηα, ζηνπο πιιφγνπο πνπ ηα Γ.. βγήθαλ κπξνζηά ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα, ε ζπκκεηνρή ησλ 
ζπλαδέιθσλ είρε πην καδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Καινύκε ηα Γ.. όισλ ησλ πξσηνβάζκησλ πιιόγσλ  
-Να πάξνπλ όια ηα κέηξα νξγάλσζεο ηεο ζπλέρηζεο ηεο Απεξγίαο-Απνρήο, κε Γεληθέο 
πλειεύζεηο, ζπγθεληξώζεηο, πεξηνδείεο, ζπζθέςεηο πξντζηακέλσλ θιπ. 
-Να εθθξάζνπλ κε θάζε ηξόπν ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ αληηδξαζηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηελ 
αληεξγαηηθή πνιηηηθή. 
Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο: 
- Ν’ αμηνπνηήζνπλ ηελ πείξα ηνπο: ε ηη έρεη βνεζήζεη ε «αμηνιόγεζε»; 
-Να θαηαζέζνπλ ζηνπο πιιόγνπο ηνπο ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ απνρή. 
-Να ζπλερίζνπλ κε κεγαιύηεξε έληαζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Απεξγία –  Απνρή από ηελ 
αμηνιόγεζε. Να κελ βάιεη θαλείο πάλσ από ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηώμεηο θαη θηινδνμίεο.   
Καινύκε όινπο ηνπο πξντζηακέλνπο λα ηνπνζεηεζνύλ ζην πιάη ησλ ζπλαδέιθσλ,  λα κελ 
δερηνύλ λα απνηειέζνπλ απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό. 

 
Μπνξνύκε κε ηε δξάζε καο γηα λα κπινθάξνπκε  ηελ «αμηνιόγεζε». 

 
ΑΠΔΥΟΤΜΔ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΚΑΝΔΙ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Με καδηθέο δηαδηθαζίεο, Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ζπιινγηθό αγώλα  

πξνρσξάκε απέλαληη ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή. 
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