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ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΑΚΟΜΑ ΠΗΟ ΑΠΟΦΑΗΣΗΚΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑ 

ΔΝΑΝΣΗΑ  ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΑΪΚΖ ΚΡΑΣΗΚΖ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ»! 
 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΜΑ ΝΑ 

ΔΜΠΟΓΗΟΤΜΔ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ»! 

 

πλαδέιθηζζεο / πλάδειθνη, 

 

Ζ «αμηνιόγεζε» πνπ επηρεηξεί λα εθαξκόζεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ απνηειεί 

ζπλέρεηα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ επηρείξεζε λα εθαξκόζεη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ. Αθνξά 

ην ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, είλαη ηκήκα ησλ αληηιατθώλ αλαδηαξζξώζεσλ ηνπ, πνπ 

ζηόρν έρνπλ λα εμππεξεηεί κε αλαβαζκηζκέλν ηξόπν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, λα κπνξεί λα εθαξκόδεη πην απνηειεζκαηηθά ηελ αληηιατθή 

πνιηηηθή. 

 

Απνηειεί κλεκνληαθή ππνρξέσζε θαη γηα απηό ηα θόκκαηα πνπ ςήθεζαλ ην 3ν 

κλεκόλην καδί, καδί ςήθεζαλ θαη ηελ αμηνιόγεζε. πλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπάζεηα 

γηα έλα κηθξό θαη επηηειηθό δεκόζην πνπ γηα καο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο δήκνπο 

ζεκαίλεη απνιύζεηο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο. 
 

Κξηηήξην γηα ηνλ αληηδξαζηηθό ραξαθηήξα ηεο αμηνιόγεζεο πξέπεη λα απνηειεί γηα ηνλ 

θάζε εξγαδόκελν θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηε λα εθαξκνζηεί. Από ηηο 

αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ γηα λα θεξπρζεί παξάλνκε ε απνρή από ηελ αμηνιόγεζε κε 

θπβέξλεζε ΝΓ, ζηελ εθβηαζηηθή ηξνπνινγία Γεξνβαζίιε θαη ηώξα ηελ ειεθηξνληθή 

αμηνιόγεζε γηα λα θακθζεί ν ζπιινγηθόο νξγαλσκέλνο αγώλαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Πξόθεηηαη γηα αγώλα πνπ δπζθόιεςε ηηο θπβεξλήζεηο, έβαιε εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή 

ησλ πνιηηηθώλ ηνπο. Αγώλαο πνπ έθεξε απνηειέζκαηα θαη ηώξα πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί αθόκα πην απνθαζηζηηθά.   
 

Σν δήηεκα ηεο «αμηνιόγεζεο» δελ είλαη νύηε θαηλνύξγην, νύηε μεθνκκέλν από ηα 

ππόινηπεο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνπιεηά καο, ηνπο όξνπο εξγαζίαο καο, ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ καο, ηελ νξγάλσζή ηνπο, ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηηο ζηνρεύζεηο 

ηνπο. Μπνξεί λα απνηππώλεηαη θάζε θνξά ζε μερσξηζηό λόκν, όκσο δελ είλαη 

μεθνκκέλν από ην ππόινηπν λνκνζεηηθό πιαίζην, πνπ καο αθνξά, πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ καο, έλα πιαίζην πνπ γεληθόηεξα θαζνξίδεηαη από ηελ 

εθάζηνηε εθαξκνδόκελε πνιηηηθή, κε απηήλ ηελ πνιηηηθή, εδώ, ζήκεξα θαη όρη κε όπνηα 

ν θαζέλαο ζέιεη λα θαληάδεηαη. Γελ είλαη έλα απιά ηερλνθξαηηθό ή δηαδηθαζηηθό 

δήηεκα. Έρεη ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό πεξηερόκελν. 

 



Ζ δπλαηόηεηα, πνπ έρεη ε θάζε θπβέξλεζε λα θόβεη θαη λα ξάβεη ηελ πνιηηηθή ηεο, λα ηε 

ζπάεη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, δελ ζεκαίλεη όηη απηή δελ είλαη εληαία. Ο λόκνο ηεο 

αμηνιόγεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κηζζνιόγην, ηελ θηλεηηθόηεηα, ηνλ ππαιιειηθό 

θώδηθα, ηα νξγαλνγξάκκαηα, ηελ απαγόξεπζε πξνζιήςεσλ, ηελ δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. 

πγθεθξηκέλα: 

• Με ην άξζξν 12 ηνπ κηζζνινγίνπ κεηά από ηξεηο εηήζηεο ζπλερόκελεο αμηνινγήζεηο 

(ζ.ζ. πνπ θξίλνπλ ηνλ εξγαδόκελν «αλεπαξθή ή αθαηάιιειν») κπνξεί λα 

αλαζηέιιεηαη ε «απηόκαηε» κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ. 

• Με ην ίδην άξζξν ζπλδέεηαη ε «αμηνιόγεζε» κε ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε, αθνύ 

παξέρεηαη ζηνπο «άξηζηνπο» επηπιένλ κηζζνινγηθό θιηκάθην.  

• Με ην άξζξν 17 ζπλδέεηαη ε ακνηβή κε ηελ «αμηνιόγεζε» ηεο ζέζεο εξγαζίαο, αθνύ 

ν θάζε θνξέαο ζα κπνξεί λα βαζκνινγεί θαη λα αμηνινγεί σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

όπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζέιεη.  

Δμάιινπ θαη ν ίδηνο ν Βεξλαξδάθεο έιεγε ζηε Βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζρεηηθνύ λόκνπ: «όηι ζηο νέο μιζθολόγιο αςηό πος τηθίζηηκε ηο Δεκέμβπιο 

πεπιλαμβάνονηαν μελλονηικέρ πποβλέτειρ για ηη ζύνδεζη ηηρ αξιολόγηζηρ με μια 

ηασύηεπη μιζθολογική εξέλιξη ή και με μια βαθμολογική εξέλιξη. Επιπλέον η νέα 

απσιηεκηονική ηος βαθμολογίος ζςνδέεηαι οπγανικά με ηην αξιολόγηζη, αθού αςηή η 

καλή βαθμολογία επιθέπει ηασύηεπη ανέλιξη ζηο ζύζηημα ζηαδιοδπομίαρ (πξαθηηθά 

Βνπιήο ζει 6304 ζηηο 23-2-2016)». 

• 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) απνιύεηαη!!! 

• Ζ 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%;  

 

Γελ πξέπεη: 

• Να θηάζνπκε ζε δηαθνξεηηθέο απνδνρέο θη αο έρνπκε ηα ίδηα πξνζόληα θαη ηα ίδηα 

ρξόληα. 

• Να δώζνπκε ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ θάζε Γήκαξρν λα μερσξίδεη θάπνηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη λα ηηο ακείβεη θαιύηεξα ή λα θαηαηάζζεη ηνπο ππαιιήινπο ζε θαιύηεξν 

βαζκό. 

• Να θηάζνπκε ζε απνιύζεηο ζπλαδέιθσλ καο. 



 

Δίλαη ζαζξό ην επηρείξεκα όηη ε «αμηνιόγεζε» ηνπ Βεξλαξδάθε είλαη θαιύηεξε από ηνπ 

Μεηζνηάθε. Γηαηί πην έμππλε είλαη, πην θαιή δελ είλαη. Ο Βεξλαξδάθεο έπηαζε ην λήκα 

από εθεί πνπ ην άθεζε ν Μεηζνηάθεο θαη ην πξνζάξκνζε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά πάλσ απ’ όια ιακβάλνληαο ππόςε ηελ Έθζεζε ηνπ 

ΔΒ 2016 όηη πξέπεη λα απνιπζνύλ νη κηζνί δεκόζηνη ππάιιεινη!!! Γη’ απηό ιέκε όηη 

όζν θη αλ άιιαμε ην πεξηηύιηγκα ηεο πξνεγνύκελεο αμηνιόγεζεο κε ην λόκν 

Βεξλαξδάθε (λ.4369/2016), ε νπζία παξακέλεη ίδηα. 

 

Με ην καζηίγην ηεο «αμηνιόγεζεο», ζπλνιηθά κε ηηο αλαδηαξζξώζεηο ζην Γεκόζην νη 

θπβεξλήζεηο ζηνρεύνπλ ζε έλα θξάηνο αθόκα πην ηαμηθό, πην απηαξρηθό, αθόκα πην 

ερζξηθό απέλαληη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ην ιατθό θίλεκα. Θέινπλ λα 

πξνρσξήζνπλ ηελ «αμηνιόγεζε» γηαηί ζέινπλ λα έρνπλ έλα ρεηξαγσγεκέλν 

πξνζσπηθό πνπ ζα εμεηδηθεύεη θαη ζα εθαξκόδεη αδηακαξηύξεηα όιεο ηηο 

αληηιατθέο απνθάζεηο.  
 

ηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηα Ννζνθνκεία, ζηα 

ζρνιεία, ζηνπο ΟΣΑ, ζηα Παλεπηζηήκηα, γεληθόηεξα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ 

Σνκέα. Με ηε ιεγόκελε αμηνιόγεζε ζηνρεύνπλ ζηελ πξνώζεζε ζαξσηηθώλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηελ παξάδνζε νιόθιεξσλ ηνκέσλ θαη ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

 

Οη νξγαληζκνί θαη ε δνκή ηνπο, ην κεηξών επηηειηθώλ ζηειερώλ, ε «αμηνιόγεζε», ε 

ζηνρνζεζία θαη ε θηλεηηθόηεηα απνηεινύλ αλαπόζπαζηα θνκκάηηα ησλ αληηδξαζηηθώλ 

αλαδηαξζξώζεσλ ζην Γεκόζην, ηνπ Κιεηζζέλε, ηνπ λένπ αλακνξθσκέλνπ αζηηθνύ 

θξάηνπο. 

 

Ζ ιεγόκελε «αμηνιόγεζε» 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.  

 

Σν ηη «αμηνιόγεζε» έρνπλ ζην κπαιό ηνπο λα θάλνπλ, θαίλεηαη θη απ’ ην γεγνλόο όηη ηα 

πξώηα ζηειέρε ηεο ΝΓ, ηνπ ΠΑΟΚ, όπσο θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ, δελ πεξλάεη νύηε κηα κέξα 

πνπ λα κελ θαζπβξίδνπλ, λα κελ ζπθνθαληνύλ θαη λα ληξνπηάδνπλ ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο ζπιιήβδελ σο ηεκπέιεδεο θαη θνπαλαηδήδεο, λα ηνπο δείρλνπλ σο 

ππεύζπλνπο γηα ηα ράιηα ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ, απνζθνπώληαο έηζη λα θξύςνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο δηαρξνληθέο επζύλεο. 

 

Ωο εξγαδόκελνη δε ζπκβηβαδόκαζηε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ επηβξαβεύνπκε ηελ 

ηεκπειηά, ηε ξεκνύια 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. Γελ παξαγλσξίδνπκε 

όηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απόδνζεο ζηελ εξγαζία θάπνησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

όκσο γη’ απηά ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθό – λνκηθό πιαίζην, κε ην νπνίν κπνξνύλ λ’ 

αληηκεησπηζηνύλ. Δκείο ζεσξνύκε όηη ν δεκόζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα είλαη ζσζηόο 

θαη απνδνηηθόο ζηε δνπιεηά ηνπ. Όκσο, άιιν πξάγκα είλαη απηό θαη άιιν ε απόδνζε 

απηή λα ζπλδέεηαη κε ηελ «αμηνιόγεζε», κε ηελ πεξηθνπή κηζζνύ θαη ηηο απνιύζεηο.  



 

Δίλαη κεγάιεο νη επζύλεο ηεο πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπή θαη ηεο ΓΑΚΔ, ηεο 

πιεηνςεθίαο ζηε ΠΟΔ-ΟΣΑ, γηαηί δηαρξνληθά θαιιηέξγεζαλ ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνλ 

κύζν ηεο “θαιήο” αμηνιόγεζεο, ξίρλνληαο λεξό ζην κύιν ηεο θπβέξλεζεο. Γελ 

μερλάκε όηη πξόηαζε δηθή ηνπο, κέζσ ηνπ Πνιύθεληξνπ, ήηαλ ε αμηνιόγεζε πνπ 

πηνζεηήζεθε ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην Βεξλαξδάθε.  
 

Σν εξώηεκα πνπ ζέηνπλ αλ πξέπεη λα είκαζηε ππέξ ή θαηά ηεο «αμηνιόγεζεο» είλαη 

ππνθξηηηθό θαη ςεπδεπίγξαθν, γηαηί ηελ απνδεζκεύνπλ από ην πεξηερόκελν θαη ηνπο 

ζθνπνύο πνπ απηή ππεξεηεί, ηελ απνδεζκεύνπλ από ηελ εθαξκνδόκελε πνιηηηθή. Γελ 

είκαζηε γεληθά ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε, αιιά ελάληηα ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερόκελν, ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο επηδηώμεηο πνπ πξνσζεί ην ηαμηθό θξάηνο κέζσ 

ηεο «αμηνιόγεζεο». 
ηνπο Γήκνπο έρνπκε ράζεη πάλσ από ην 40% ησλ κηζζώλ καο, νη ειιείςεηο 

πξνζσπηθνύ είλαη ηεξάζηηεο, πξνζιήςεηο κε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία δελ γίλνληαη, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο έρεη βαξέζεη θόθθηλν, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ηζαθίδνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο, ε ππνρξεκαηνδόηεζε, ε 

δξαζηηθή πεξηθνπή ησλ ΚΑΠ ζπλερίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη, ηα ΒΑΔ νδεγνύληαη ζηελ 

θαηάξγεζε, νη παηδηθνί ζηαζκνί θιείλνπλ έλαο έλαο,  ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνη 

απνιύζεθαλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο ππεξεζηώλ (θαζαξηόηεηα, ειεθηξνθσηηζκόο θηι) 

δηεπξύλνληαη, ελώ κε ην Κιεηζζέλε εληζρύεηαη παξαπέξα ε αληαπνδνηηθόηεηα (πξάζηλν) 

θαη ηα ραξάηζηα γηα ην ιαό, ε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, απηέο νη ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο ζηελ ΑΓΔΓΤ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε ΠΑΚΔ θαη ηελ ΑΚ, άλνημαλ δηάινγν 14 ζεκείσλ κε ηελ θπβέξλεζε 

ΤΡΗΕΑ, απνπξνζαλαηνιίδνληαο ην θίλεκα θαη θαιιηεξγώληαο απαξάδεθηεο απηαπάηεο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ην ραξαθηήξα ηεο «αμηνιόγεζεο» πνπ επηδηώθεη κε θάζε ηξόπν 

λα εθαξκόζεη ε θπβέξλεζε. Όρη κόλν δελ πηνζέηεζαλ ηελ πξόηαζε ηεο ΓΑ γηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή «αμηνιόγεζε», όπσο ε 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ησλ ζσκαηείσλ, δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά αληίζεηα θαιιηεξγνύλ ηελ κνηξνιαηξία θαη ηελ 

εηηνπάζεηα ππνλνκεύνληαο ηνλ. Σνπο ην ιέκε μεθάζαξα: Μελ ηνικήζεηε λα 

μεπνπιήζεηε θαη απηό ηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ!  

 

Οη εξγαδόκελνη ζηνπο δήκνπο, θαη ζην δεκόζην γεληθόηεξα, δείμακε κε ηνλ αγώλα 

καο όηη κπνξνύκε λα αθπξώζνπκε ζηελ πξάμε ηελ αληηιατθή θξαηηθή αμηνιόγεζε. 

πλερίδνπκε κε απνθαζηζηηθόηεηα ηνλ αγώλα καο κε καδηθέο δηαδηθαζίεο, 

Γεληθέο πλειεύζεηο, ζπζθέςεηο, πεξηνδίεο, κε θέληξν αγώλα ηα ζσκαηεία καο: 

πκκεηέρνπκε «ζηελ απεξγία  - απνρή  από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζε όια 

ηα επίπεδα». Δλεκεξώλνπκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

 

Έρνπκε ηελ πείξα, από ηελ αθύξσζε ζηε πξάμε ηεο αμηνιόγεζεο Μεηζνηάθε!  
 

Έρνπκε ηε δύλακε κε ηε δξάζε καο λα κπινθάξνπκε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ λόκνπ 

Βεξλαξδάθε! 


