
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
Οπγανώνοςμε ηον αγώνα μαρ ενάνηια ζηην αξιολόγηζη 

Απέσοςμε από κάθε διαδικαζία αξιολόγηζηρ 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
 
Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ προςπαθεί να προχωρήςει την λεγόμενη αξιολόγηςη ςτουσ δημοςίουσ 
υπαλλήλουσ, πιάνοντασ το νιμα από εκεί που το άφθςε ο Μθτςοτάκθσ.  
Σθν ίδια ςτιγμι, ιςχυρίηεται ότι πρόκειται για μια «καλι αξιολόγθςθ», ενϊ ςτην πραγματικότητα η αξιολόγηςη 
και αυτήσ τησ κυβζρνηςησ ζχει να κάνει: 

 Με τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν εργαςία ςτθ βάςθ τθσ ςτοχοκεςίασ, 

 Με τθν περικοπι του μιςκοφ, αφοφ μετά από δυο αρνθτικζσ αξιολογιςεισ πζφτει το μιςκολογικό 
κλιμάκιο του εργαηόμενου (ν. 4354/2015), ενϊ ο μιςκόσ κα ςυνδζεται και με τθν αξιολόγθςθ τθσ κζςθσ 
εργαςίασ! (φαίνεται κάποιεσ κζςεισ είναι ςθμαντικότερεσ από άλλεσ) 

 Με τισ απολφςεισ, αφοφ όςοι κα βακμολογοφνται από 0 ζωσ 24, κα κρίνονται ακατάλλθλοι και κα 
τίκενται με το ερϊτθμα τθσ απόλυςθσ (ν. 4369/2016).  
θμειϊνουμε πωσ θ κατθγορία 0 – 24 μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από τισ οριηόντιεσ απολφςεισ του 15% 
που όριηε ο νόμοσ Μθτςοτάκθ. 

Απολφςεισ επίςησ θα προκφψουν: 

 Από τοv κακοριςμό των νζων οργανογραμμάτων που είναι ςε εξζλιξθ και κα φζρουν ςυγχωνεφςεισ, 
καταργιςεισ υπθρεςιϊν. 

 Από τισ προωκοφμενεσ αναδιαρκρϊςεισ ςτο Δθμόςιο, τθν εκχϊρθςθ ολόκλθρων υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων ςτον ιδιωτικό τομζα, τισ ιδιωτικοποιιςεισ, τθν είςοδο κι επζκταςθ των εργολάβων ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κ.α. 

 
Άλλωςτε, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι οι απολφςεισ ςτο δθμόςιο δεν ζχουν να κάνουν με το «πρόςθμο» τθσ 
εκάςτοτε κυβζρνθςθσ: Είναι κατεφκυνςθ τθσ Ε.Ε. και ταυτόχρονα απαίτθςθ του ΕΒ ο οποίοσ με περίςςια 
προκλθτικότθτα (Ζκκεςθ ΕΒ 2016) ηθτάει να απολυκοφν οι μιςοί δθμόςιοι υπάλλθλοι (δθλ. πάνω από 300 
χιλιάδεσ). Αυτό εννοοφν όταν λζνε «μικρότερο κράτοσ» και ακριβϊσ αυτό φωτογραφίηει ο νζοσ κρατικόσ 
προχπολογιςμόσ αλλά και οι προβλζψεισ των κρατικϊν προχπολογιςμϊν μζχρι το 2019 όπου οι μιςκολογικζσ 
δαπάνεσ είναι μειωμζνεσ κατά 4,5 δισ ευρϊ.  
Σο τι αξιολόγθςθ ζχουν ςτο μυαλό τουσ να κάνουν, φαίνεται κι απ’ το γεγονόσ ότι τα πρϊτα ςτελζχθ τθσ ΝΔ, του 
ΠΑΟΚ, όπωσ και του ΤΡΙΗΑ, δεν περνάει οφτε μια μζρα που να μθν κακυβρίηουν, να μθν ςυκοφαντοφν και να 
ντροπιάηουν τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ ςυλλιβδθν ωσ τεμπζλθδεσ και κοπανατηιδεσ, να τουσ δείχνουν ωσ 
υπεφκυνουσ για τα χάλια των δθμόςιων υπθρεςιϊν, αποςκοπϊντασ ζτςι να κρφψουν τισ δικζσ τουσ διαχρονικζσ 
ευκφνεσ.   

Ψεφδονται, λοιπόν, και είναι υπόλογεσ απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ ςτθν ΑΔΕΔΤ και 
ςτθν ΟΔΠΣΕ που λζνε ότι ο ΤΡΙΗΑιϊκοσ ν. Βερναρδάκθ και θ αξιολόγθςι του δεν ςυνδζονται με τισ απολφςεισ. 
Μάλιςτα, θ κυβερνθτικι παράταξθ ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ Ομοςπονδίασ για τθν αξιολόγθςθ διλωςε ότι «αυτι θ 
αξιολόγθςθ δεν είναι ίδια με τθν προθγοφμενθ γιατί δεν είναι ίδια θ κυβζρνθςθ που κα τθν εφαρμόςει!!!». Δεν 
ζχει περάςει πολφσ καιρόσ που ζλεγαν τα ίδια και για το νζο μιςκολόγιο, ότι «κα πάρουμε αυξιςεισ» (!!!) και 
όλοι μασ είδαμε τουσ μιςκοφσ μασ να μειϊνονται κατά 50%. 
 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
 
Η λεγόμενη αξιολόγηςη ςυνδζεται με το χαρακτήρα του κράτουσ και τησ δημόςιασ διοίκηςησ. ‘Όςο κι αν 
άλλαξε το περιτφλιγμα τησ προηγοφμενησ αξιολόγηςησ με το νόμο Βερναρδάκη (ν.4369/2016), η ουςία 
παραμζνει ίδια.  

Με το «βοφρδουλα» και τθ βία τθσ αξιολόγθςθσ, ςυνολικά με τισ αναδιαρκρϊςεισ ςτο Δθμόςιο ςτοχεφουν ςε 
ζνα κράτοσ που κα υπθρετεί πιο αποτελεςματικά τθ ςτρατθγικι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ κερδοφορίασ 
των μονοπωλιακϊν ομίλων. Επιδιϊκουν να δυναμϊςει θ τάςθ υποχϊρθςθσ, ςυμβιβαςμοφ και χειραγϊγθςθσ 
των δθμοςίων υπαλλιλων. 

τοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ ςτα Νοςοκομεία, ςτα ςχολεία, ςτα Πανεπιςτιμια, 
γενικότερα ςτισ υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Σομζα. Με τθ λεγόμενθ αξιολόγθςθ ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ 



ςαρωτικϊν ιδιωτικοποιιςεων, ςτθν παράδοςθ ολόκλθρων τομζων και υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ, προκειμζνου να 
ενιςχφςουν τθν κερδοφορία τουσ. 

υνολικά επιταχφνεται θ υλοποίθςθ των αντιδραςτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτο κράτοσ και τουσ φορείσ του, με τθν 
«αξιολόγθςθ»,  τθν ςτοχοκεςία, τθν κινθτικότθτα, το νζο κλαδολόγιο-προςοντολόγιο, το μθτρϊο επιτελικϊν 
ςτελεχϊν, τουσ Οργανιςμοφσ κ.α. 
 
Ασ κοιτάξουμε ςτουσ χϊρουσ μασ: Σο ανκρϊπινο δυναμικό ζχει μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν 
επαρκεί, προςλιψεισ δεν γίνονται, τα «παράλλθλα κακικοντα» ςτουσ ςυναδζλφουσ και θ ετεροαπαςχόλθςθ 
πάνε ςφννεφο, μια ςειρά από αρμοδιότθτεσ ςε φφλαξθ, κακαριότθτα εκχωροφνται ςε εργολάβουσ. Σθν ίδια 
ςτιγμι, ζχει μειωκεί δραςτικά (μζχρι και 60%) θ χρθματοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων από τον κρατικό 
προχπολογιςμό, ενιςχφεται ςυνεχϊσ θ αναηιτθςθ από τα ιδρφματα πθγϊν αυτοχρθματοδότθςθσ. ε ποιά βάςθ 
κ’ αξιολογθκοφμε λοιπόν; 
 
Προφανϊσ, θ ςτοχοκεςία αλλοφ αποςκοπεί. Μζςα από τθν ςτοχοκεςία ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα κα 
προωκοφνται ταχφτερα οι ςτόχοι τθσ ιδιωτικοοικονομικισ λειτουργίασ τουσ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τα 
εργαςιακά μασ δικαιϊματα και για τα μορφωτικά δικαιϊματα των παιδιϊν των λαϊκϊν ςτρωμάτων. Ιδθ 
βλζπουμε μζςα από τθν εφαρμογι τθσ ςτοχοκεςίασ να περνάει το πλαφόν ςτθ ςυνταγογράφθςθ των 
φαρμάκων, των ιατρικϊν εξετάςεων κλπ, θ υλοποίθςθ τθσ φορολθςτείασ κ.α.  
 
Θ λεγόμενθ αξιολόγθςθ δεν ζχει ςτόχο να κάνει τουσ δθμόςιουσ υπάλλθλουσ καλφτερουσ. Δεν ζχει καμία ςχζςθ 
με τθν ανάγκθ επιςτθμονικισ, τεχνικισ, επαγγελματικισ ςτιριξθσ των δθμοςίων υπαλλιλων, ϊςτε οι ίδιοι και οι 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να γίνουν καλφτερεσ, ςφγχρονεσ, πιο ποιοτικζσ ςτθν παροχι αναβακμιςμζνων κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν για τα λαϊκά ςτρϊματα. Δεν ζχει ωσ ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των διευρυμζνων λαϊκϊν αναγκϊν, τθν 
παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ι τθν εξάλειψθ των αιτιϊν που οδθγοφν ςτθν υποβάκμιςθ αυτϊν των υπθρεςιϊν.  

Θ κζςθ και θ ςτάςθ μασ απζναντι ςτθν αξιολόγθςθ ζχει να κάνει με το περιεχόμενο και τουσ ςκοποφσ που αυτι 
υπθρετεί.  

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

ΔΑΚΕ, ΠΑΚΕ, ΤΡΙΖΑ είναι υπζρ τησ «αξιολόγηςησ». τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Ε.Ε. τθσ ΑΔΕΔΤ, οι ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ 
ζφταςαν ςτο ςθμείο να αςκιςουν κριτικι ςτθν κυβζρνθςθ γιατί κακυςτερεί να εφαρμόςει το νόμο τθσ 
«αξιολόγθςθσ», ενϊ θ παράταξθ του ΤΡΙΗΑ ςτιριξε το νόμο Βερναρδάκθ για τθν αξιολόγθςθ εξϋ ολοκλιρου και 
μζχρι τζλουσ! Αυτό όμωσ δεν τουσ εμποδίηει κάτω και από τθν πίεςθ που δζχονται από ςωματεία και 
Ομοςπονδίεσ, φραςτικά τουλάχιςτον και ςτο επίπεδο των διακθρφξεων να διατυπϊνουν κζςθ για «μπλοκάριςμα 
τθσ αξιολόγθςθσ». Ζτςι, θ Ε.Ε. τθσ ΑΔΕΔΤ ζκανε τθν ανάγκθ φιλοτιμία και αποφάςιςε «απεργία - αποχι όλων των 
δθμοςίων υπαλλιλων από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ςε όλα τα επίπεδα». 

Ακόμα πιο ξεκάκαρα διλωςαν τθν ςτιριξι τουσ ςτθν απαράδεκτθ «αξιολόγθςθ», οι παρατάξεισ των ΠΑΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ΤΡΙΗΑ ςτθν Ομοςπονδία Διοικθτικοφ Προςωπικοφ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. ΠΑΚΕ, ΤΡΙΗΑ, ΔΑΚΕ 
μιλοφν για μια «καλι αξιολόγθςθ», ότι ακριβϊσ λζει και θ κυβζρνθςθ. Καλλιεργοφν αυταπάτεσ πωσ ςτο πλαίςιο 
τθσ γενικότερθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ του ςθμερινοφ κράτουσ μπορεί να υπάρξει «φιλολαϊκι αξιολόγθςθ». 

Θ κζςθ τουσ ιταν να προτείνουν διορκωτικζσ αλλαγζσ ςτο ν. Βερναρδάκθ, κρατϊντασ τθν ουςία του νόμου ίδια 
και ςε περίπτωςθ που ο υπουργόσ δεν τισ κάνει δεκτζσ να ςυνεδριάςουμε εκ νζου για ν’ αποφαςίςουμε τθν 
αποχι από τισ διαδικαςίεσ (!!!) 

Δθλαδι, για παράδειγμα, αν οι αξιολογθτζσ – προϊςτάμενοι, διευκυντζσ – δεν είναι με «ανάκεςθ», αλλά με 
κρίςθ, κα ςταματιςει θ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με τθν μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ, με τισ απολφςεισ 
και τθν ςτοχοκεςία;  
Λζνε για «καλι και κακι αξιολόγθςθ» και κρφβουν ότι είτε με μόρια, είτε με ποςοςτϊςεισ θ εφαρμογι τθσ 
αξιολόγθςθσ ςυνδζεται με τθν ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, με τθν επιχειρθματικι λειτουργία των 
νοςοκομείων και των ςχολείων, με τισ απολφςεισ, με τθν παραπζρα υποβάκμιςθ των δθμόςιων κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν, τθν παραπζρα αντιδραςτικοποίθςθ του κράτουσ. Ο αντιδραςτικόσ κρατικόσ ζλεγχοσ (αξιολόγθςθ) 
υπθρετεί τθν αντιδραςτικι αναδιοργάνωςθ του κράτουσ, ϊςτε αυτό να γίνει πιο αποτελεςματικό ςτθν υπθρεςία 
τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, πιο ταξικό, πιο αυταρχικό απζναντι ςτο εργατικό κίνθμα και τουσ λαϊκοφσ αγϊνεσ. 
Αυτό εννοοφν θ κυβζρνθςθ και τα κόμματα του κεφαλαίου όταν λζνε ότι ζχουμε ανάγκθ από ζνα νοικοκυρεμζνο 
και μικρότερο κράτοσ.  



Πραγματικά, θ κυβζρνθςθ δε κα μποροφςε να βρει καλφτερουσ υπεραςπιςτζσ τθσ πολιτικισ τθσ από αυτζσ τισ 
δυνάμεισ μζςα ςτο κίνθμα. Αυτζσ οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ είναι εχκρικζσ προσ τα ςυμφζροντα μασ! 
 

Όλοι και όλεσ ςτον αγϊνα για να μην περάςει η αντιδραςτική «αξιολόγηςη» 

Θ επίκεςθ κυβζρνθςθσ, Ε.Ε., τραπεηιτϊν και βιομθχάνων ζχει γενικευμζνο και ενιαίο χαρακτιρα, χτυπά όλουσ 
τουσ εργαηόμενουσ και όλα τα λαϊκά ςτρϊματα.  

Κυβζρνθςθ – ΕΚΣ – ΔΝΣ – ΕΒ και τραπεηίτεσ, με το κλείςιμο τθσ 2θσ αξιολόγθςθσ, φζρνουν νζο αντιλαϊκό πακζτο.  

Μζροσ τθσ γενικότερθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ είναι και θ «αξιολόγθςθ» ςτο δθμόςιο. υνεπϊσ, θ απάντθςθ των 
εργαηομζνων πρζπει να είναι ενιαία και να αντιπαλεφει το ςφνολο τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ. 

Προτείνουμε: 

 Αποχή από κάθε διαδικαςία αξιολόγηςησ ςε όλα τα επίπεδα.  
θμειϊνουμε, πωσ θ «αποχι των υπαλλιλων» από ςυγκεκριμζνα κακικοντα προβλζπεται από τισ 
διατάξεισ του ν. 1264/82, όπωσ αυτζσ ζχουν ερμθνευκεί από αρμόδια δικαςτιρια (Διαιτθτικό Εφετείο 
486/1995 και δικαςτικι απόφαςθ 2395/2014 του μονομελοφσ πρωτοδικείου Ακθνϊν) και ςυνιςτά 
νόμιμθ μορφι ςυνδικαλιςτικισ πάλθσ. 

 Εφόςον πραγματοποιθκοφν Γενικζσ υνελεφςεισ τμθμάτων, για να αξιολογιςουν τουσ προϊςταμζνουσ να 
μθν προχωριςουν οι εργαηόμενοι ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, αφοφ ζτςι πρακτικά κ’ ανοίγουν το 
δρόμο για τθ δικιά τουσ αξιολόγθςθ. 

 Με βάςθ τθ ςυλλογικι απόφαςθ για «αποχι από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ», καλοφμε τουσ 
εργαηόμενουσ να μθ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ που κα παίρνουν οι προϊςτάμενοι και 
οι διευκυντζσ.` 

 Να εκφραςτεί θ αντίκεςθ μασ ςτουσ κυβερνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ για τουσ οργανιςμοφσ, τα νζα 
οργανογράμματα. Είναι εργαλεία εξειδίκευςθσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, φζρνουν νζεσ ςυγχωνεφςεισ 
και καταργιςεισ δθμοςίων υπθρεςιϊν και ωσ προσ τον προςανατολιςμό τουσ ενιςχφουν τον αντιλαϊκό 
χαρακτιρα τθσ κρατικισ διοίκθςθσ. 

Όλοι και όλεσ ςτον αγϊνα να μην περάςει η κρατική - αντιδραςτική αξιολόγηςη. 

Να καταργηθεί όλο το αντιδραςτικό νομοθετικό πλαίςιο για την «αξιολόγηςη» και την κινητικότητα. 

 
 

Μάρτησ – Απρίλησ 2017  


