
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

Διοικηηικού Προζωπικού Σριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης 

Ζ Αγσληζηηθή Ππλεξγαζία ραηξεηίδεη ηνπο Ξξσηνβάζκηνπο Ππιιόγνπο, πνπ έρνπλ απνθαζίζεη 

λα απέρνπλ από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Λ.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 ΠΟΗΕΑ - ΑΛΔΙ βιέπνληαο ηελ θαζνιηθή, ζρεδόλ, ζπκκεηνρή ησλ Γεκνζίσλ 

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

ζπλαδέιθνπο γηα λα πξνρσξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, δηα ηεο πνπξγνύ 

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:7ΕΕΜ465ΣΘΤ-ΘΝ) γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ 

ζηνηρείσλ από ηηο Γηεπζύλζεηο Ξξνζσπηθνύ – 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. 

Κπξνζηά 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. 

Κηα 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 δελ ιακβάλεη γηα αθόκα κηα θνξά 

ππόςε ηεο ηηο απόςεηο, ηε γλώκε θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζέιεη απιά λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμηνιόγεζε σο έλα απελνρνπνηεκέλν ζύζηεκα, δεκηνπξγώληαο έλα 

κόληκν κεραληζκό θηλεηηθόηεηαο, κεηώζεσλ κηζζώλ, εθβηαζκνύ θαη πεηζαλαγθαζκνύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ζ 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 αλαζθάιεηά 

ηεο θαη ηελ άκεζε θαη άλεπ όξσλ ππνηαγή ηεο, ζηηο απαηηήζεηο θαη ηε θηινζνθία ησλ θαηά 

θόζκνλ δαλεηζηώλ ΓΛΡ - ΔΘΡ - ΔΔ, θαζώο νη κεηαξξπζκίζεηο ζην δεκόζην πξέπεη λα έρνπλ 



θαη έλα εμσηεξηθό θόβεηξν (πξναπαηηνύκελα 3εο αμηνιόγεζεο). Απεηιέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην ζύζηεκα θηλεηηθόηεηαο θαη ην ζύζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ ηε ζηηγκή πνπ 

ε ίδηα ε ππνπξγόο πξηλ από ιίγεο κέξεο κε εγθύθιηό ηεο εμαηξεί ηελ αμηνιόγεζε ζε πξώηε 

θάζε από ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ. 

Θαινύκε ηελ θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη ηώξα απηή ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. Αληί 

απεηιώλ θαη κλεκνληαθήο ζπλέπεηαο πνπ ζηόρν έρνπλ ζπξξηθλσκέλεο δνκέο κε ιηγόηεξν 

κόληκν πξνζσπηθό λα επηδείμεη δηαιιαθηηθή ζηάζε θαη δεκνθξαηηθόηεηα μεθηλώληαο από ηελ 

αξρή ζπδήηεζε γηα ην πεξηερόκελν ελόο ζύγρξνλνπ δεκόζηνπ γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ πνιηηώλ θαη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 

Ππλαδέιθηζζεο, Ππλάδειθνη, 

Έρνπκε ην δίθην κε ην κέξνο καο. Αγσληδόκαζηε θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηελ νπζηαζηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ΓΓ θαη ησλ πεξεζηώλ καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο δελ απνβιέπεη ζε θακηά αλαβάζκηζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ, αληηζέησο καο ζηνρνπνηεί σο ηνπο θύξηνπο ππεύζπλνπο θαη 

ηαπηόρξνλα ππνηηκά ηελ εξγαζηαθή καο ζπλείδεζε. 

Δίκαζηε κπξνζηά ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

ζπλερίζνπκε όινη καδί ελσκέλνη, κε αγσληζηηθή αιιειεγγύε, ρσξίο θόβν, δπλαηνί γηα έλα 

θαιύηεξν δεκόζην, γηα πςειέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, γηα κηα θνηλσλία ρσξίο 

απηνκαηηζκνύο θαη κηζαιινδνμίεο. 

Καλούμε ηοσς ζσναδέλθοσς ζηα Ιδρύμαηα λα ζπλερίζνπκε ην επόκελν δηάζηεκα ην 

ίδην απνθαζηζηηθά. Καδί κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζην Γεκόζην λα κελ 

επηηξέςνπκε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

 

 


