
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
Θαυμάςτε τουσ!  

ΠΑΚΕ – ΤΡΙΖΑ – ΔΑΚΕ ςε ρόλο απολογθτι τθσ κυβζρνθςθσ υπεραςπίηονται τθν 
αντιδραςτικι «αξιολόγθςθ»! 

 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Η ςυηιτθςθ που ζγινε ςτθν πρόςφατθ ςυνεδρίαςθ (27/3/2017) του Κεντρικοφ υμβουλίου τθσ 
ΟΔΠΣΕ με κζμα τθν «αξιολόγθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων» ιταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικι. 
Σθν ϊρα που ακόμα και θ ΑΔΕΔΤ ζκανε τθν ανάγκθ φιλοτιμία και κάτω από τθν πίεςθ ςωματείων και 
Ομοςπονδιϊν, αποφάςιςε «απεργία - αποχι όλων των δθμοςίων υπαλλιλων από κάκε διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ και ςε όλα τα επίπεδα», οι παρατάξεισ ΠΑΚΕ – ΤΡΙΖΑ – ΔΑΚΕ ςτθν Ομοςπονδία 
Διοικθτικοφ Προςωπικοφ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςυναινοφν ςτθν απαράδεκτθ «αξιολόγθςθ» 
που φζρνει θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και με τθν ςτάςθ τουσ, ουςιαςτικά βοθκοφν τθν κυβζρνθςθ 
να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ των αντιδραςτικών ςχεδιαςμών τθσ ςτο δθμόςιο τομζα. 
Θ κζςθ που από κοινοφ υποςτιριξαν ιταν «να προτείνει το Κ διορκωτικζσ αλλαγζσ ςτο ν. 
Βερναρδάκθ», κρατϊντασ τθν ουςία του νόμου ίδια και ςε περίπτωςθ που ο υπουργόσ δεν τισ κάνει 
δεκτζσ, να ςυνεδριάςει εκ νζου για ν’ αποφαςίςει πϊσ κα προχωριςει (!!!)  
Θ κριτικι τουσ ιταν ότι ο νόμοσ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί γιατί «δεν υπάρχουν περιγράμματα κζςεων 
και ςτοχοκεςία και γι’ αυτό δεν υπάρχει αντικειμενικι αξιολόγθςθ», ςυμπλθρϊνοντασ ότι «δεν ζχει 
προχωριςει ο νόμοσ για τθν κρίςθ προϊςταμζνων, άρα τίκενται εν αμφιβόλω οι αξιολογιςεισ των 
υφιςταμζνων από αυτοφσ που είναι με ανάκεςθ».  
Θ παράταξθ δε του ΤΡΙΗΑ διλωςε ξεκάκαρα υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ και μάλιςτα όχι μόνο του 
προςωπικοφ, αλλά και των δομϊν! Τπεραςπίηονται, δθλαδι, και τθν αξιολόγθςθ δομϊν που κα φζρει 
καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ υπθρεςιϊν!!! Μάλιςτα, θ κυβερνθτικι παράταξθ ιςχυρίςτθκε ότι «αυτι 
θ αξιολόγθςθ δεν είναι ίδια με τθν προθγοφμενθ γιατί δεν είναι ίδιεσ οι ςυγκυρίεσ με αυτζσ του 
προθγοφμενου νόμου τθσ αξιολόγθςθσ», δθλαδι δεν είναι ίδια θ κυβζρνθςθ που κα τθν 
εφαρμόςει!!!». Λεσ και αυτι θ κυβζρνθςθ δεν ζχει αποδείξει ότι κινείται ςτισ ίδιεσ ράγεσ με τισ 
προθγοφμενεσ! 
 
ΠΑΚΕ, ΤΡΙΗΑ, ΔΑΚΕ καλλιεργοφν αυταπάτεσ πωσ ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ 
του ςθμερινοφ κράτουσ μπορεί να υπάρξει «φιλολαϊκι αξιολόγθςθ». Κρφβουν ότι είτε με μόρια, είτε με 
ποςοςτϊςεισ θ εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ ςυνδζεται με τθν ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν, με τθν επιχειρθματικι λειτουργία των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, νοςοκομείων και των 
ςχολείων, με τισ απολφςεισ, με τθν παραπζρα υποβάκμιςθ των δθμόςιων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τθν 
παραπζρα αντιδραςτικοποίθςθ του κράτουσ. Άλλωςτε, ςε ποιά βάςθ κ’ αξιολογθκοφμε όταν, και ςτουσ 
χϊρουσ μασ, το ανκρϊπινο δυναμικό ζχει μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν επαρκεί, 
προςλιψεισ δεν γίνονται, τα «παράλλθλα κακικοντα» ςτουσ ςυναδζλφουσ πάνε ςφννεφο, μια ςειρά 
από αρμοδιότθτεσ ςε φφλαξθ, κακαριότθτα εκχωροφνται ςε εργολάβουσ. Όταν ζχει μειωκεί δραςτικά 
(μζχρι και 60%) θ χρθματοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων από τον κρατικό προχπολογιςμό και 
ενιςχφεται ςυνεχϊσ θ αναηιτθςθ από τα ιδρφματα πθγϊν αυτοχρθματοδότθςθσ.  
 
Αυτζσ οι παρατάξεισ, ςτθν προςπάκεια τουσ να κρφψουν τθν ουςιαςτικι ςτιριξι τουσ ςτθν 
«αξιολόγθςθ», δεν ανζλαβαν οφτε τθν ελάχιςτθ υποχρζωςθ που ζχουν ςαν δευτεροβάκμιο 
ςυνδικαλιςτικό όργανο να οργανϊςουν τον αγϊνα των εργαηομζνων, λζγοντασ ότι  «δεν είμαςτε το 
κονκλάβιο για ν’ αποφαςίςουμε κάτι και ν’ ακολουκιςουν οι ςφλλογοι»! 
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! 

Να τουσ γυρίςουμε τθν πλάτθ! 
Ζχουμε τθν πείρα από τθν ακφρωςθ ςτθν πράξθ τθσ αξιολόγθςθσ Μθτςοτάκθ. Μποροφμε και τϊρα να 
τα καταφζρουμε. Μποροφμε με τθ δράςθ μασ να μπλοκάρουμε τθν αξιολόγθςθ του νόμου 
Βερναρδάκθ. 

Όλοι και όλεσ ςτον αγώνα να μθν περάςει θ κρατικι - αντιδραςτικι αξιολόγθςθ.  
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