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Να αποζςπθεί ηώπα ηο ανηιδπαζηικό ζσέδιο νόμος για ηην 
«κινηηικόηηηα» και ηην «αξιολόγηζη» 

Όλοι και όλερ ζηην απεπγία ζηιρ 24 Νοέμβπη  

Και ζηη Σςγκένηπωζη ηος ΠΑΜΔ ζηην Ομόνοια, 10.30πμ 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ ζην πιαίζην ηνπ λένπ παθέηνπ ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ, ηεο δεχηεξεο 

αμηνιφγεζεο θαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, έθεξε ζηε Βνπιή ην ζρέδην λφκνπ γηα ην «Δληαίν 

χζηεκα Θηλεηηθφηεηαο».  

Αληί λα θαιπθζνχλ ηα δεθάδεο ρηιηάδεο νξγαληθά θελά κε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ε 

θπβέξλεζε πξνζπαζεί λ’ αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

αλαθπθιψλνληαο ην ήδε νιηγάξηζκν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Απηφ ην πξάγκα ην ιέλε θηλεηηθφηεηα. 

Σν λέν ζρέδην λφκνπ έρεη σο πξνκεησπίδα ηελ «θηλεηηθφηεηα», επί ηεο νπζίαο φκσο είλαη άιινο έλαο 

λφκνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θξαηηθήο αληηδξαζηηθήο αμηνιφγεζεο ζην Γεκφζην. 

Το νέο ζσέδιο νόμος είναι ζςνέσεια ηων πποηγούμενων νόμων ηος ΠΑΣΟΚ και ηηρ ΝΓ, ηνπ 

Κεηζνηάθε θαη ηνπ Καληηάθε, ηνπ λ. 4093/2012 «πεξί αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ εληφο θη εθηφο ππεξεζίαο», θ.ά. 

Δίναι ζςνέσεια ηος νόμος Βεπναπδάκη (λ. 4369/2016), πνπ είρε ζεζπίζεη έλα ζχζηεκα 

«αμηνιφγεζεο δνκψλ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ» κε βαζηθφ θξηηήξην ηε «ζηνρνζεζία», ην βαζκφ 

επίηεπμεο ζηφρσλ, ηελ παξαπέξα εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ην μεδνχκηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γεκφζην, ηε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ην κηζζφ αιιά θαη ηηο απνιχζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Ο λφκνο Βεξλαξδάθε νξίδεη επίζεο ηελ θιίκαθα βαζκψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

απφ 0 – 100. Όζνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα αμηνινγνχληαη απφ 0 – 24 ζα αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο 

απφιπζεο, φπσο θαη κε ην λφκν Κεηζνηάθε κε ηηο πεξίθεκεο νξηδφληηεο απνιχζεηο ηνπ 15%. 

Δδψ έρεη κηα αμία λα γλσξίδνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε «αμηνιφγεζε» κε 

«ζηνρνζεζία», είλαη πξφηαζε πξνο ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ ησλ ζπκβηβαζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

εγεζηψλ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ηεο ΠΟΔ – ΟΣΑ. 

Ο ζημεπινόρ νόμορ για ηο «Δνιαίο Σύζηημα Κινηηικόηηηαρ» έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη φιν ην 

πξνεγνχκελν αληηδξαζηηθφ λνκηθφ πιαίζην, επηηαρχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Βεξλαξδάθε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζην Γεκφζην. 

Ποια είναι η οςζία ηος νέος ζσεδίος νόμος - ηι έπσεηαι να ανηιμεηωπίζει 

ε ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ γίλεη κηα ζεηξά αλαδηαξζξψζεηο, ζπγρσλεχζεηο, 

θαηαξγήζεηο νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο δνκέο. Απηφ έρεη σο 

θπζηθφ επαθφινπζν λα εκθαλίδεηαη αιινχ λα «πιενλάδεη» θαη αιινχ λα ιείπεη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

θπξίσο ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπληαμηνδνηήζεσλ. Ζ 

ιεγφκελε θηλεηηθφηεηα «αλαθαηαλέκεη ην πξνζσπηθφ ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ κεηά απφ 
αλαδηάξζξσζε ππεξεζηψλ, ζπγρψλεπζε θνξέσλ ή κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ 

θνξέσλ…» (άξζξν 5). 

Τι πποβλέπει ηο νέο ζσέδιο νόμος 

 ην άξζξν 2 ε «θηλεηηθφηεηα» νξίδεηαη σο εζεινχζηα, ελψ ζην άξζξν 9 πεξί «ελδνυπνπξγηθήο 

θηλεηηθφηεηαο» νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή. Κε άιια ιφγηα εάλ νη αλάγθεο ηεο «θηλεηηθφηεηαο» 

θαιπθζνχλ εζεινληηθά θαιψο, εάλ δελ θαιπθζνχλ ηφηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ 

Οξγαληζκψλ λα κεηαζέηνπλ, λα απνζπνχλ εξγαδφκελνπο θαη ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπο. 
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 Θαζηεξψλεη ην «Δληαίν χζηεκα Θηλεηηθφηεηαο» θαη ζέηεη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε: γηα λα γίλεη ε 

κεηάηαμε, ε απφζπαζε, ε ζπλππεξέηεζε, ε ακνηβαία κεηάηαμε, πξέπεη πξψηα λα αμηνινγεζεί ε 

δνκή, ν νξγαληζκφο κε ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ Βεξλαδάθε θαη ακέζσο κεηά ζα αμηνινγείηαη ν 

δεκφζηνο ππάιιεινο απφ ην «θνξέα ππνδνρήο». Απηή ε αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη θαη κε ζπλέληεπμε. 

 ην άξζξν 4 ε θπβέξλεζε ζεσξεί φηη νη Οξγαληζκνί είλαη επαξθψο ζηειερσκέλνη εάλ ζ’ απηνχο 

ππεξεηεί ην 50%(!!!) ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη. Γειαδή λνκηκνπνηεί ηελ 

ππνζηειέρσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 ην άξζξν 2 νξίδεη φηη φπνηνο πάξεη κεηάζεζε ή απφζπαζε ζα κεηαθηλείηαη κε ηα ίδηα εξγαζηαθά θαη 

κηζζνινγηθά δηθαηψκαηα. Πξνεηδνπνηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλφ ειηγκφ ηεο θπβέξλεζεο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θνπαξηέηνπ είλαη φζνη εληαρζνχλ ζηελ «θηλεηηθφηεηα» λα 

ππνζηνχλ λέεο κεγάιεο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο «πξνζσπηθήο δηαθνξάο». 

Απηφ έγηλε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Σνπηθή Γηνίθεζε, απηφ γίλεηαη θαη ηψξα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο 

φπνπ ε λέα κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ηνπο γίλεηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο «πξνζσπηθήο δηαθνξάο».  

Η θέζη μαρ για ηιρ αποζπάζειρ, μεηαηάξειρ 

Οη κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο, ε ζπλππεξέηεζε, ε ακνηβαία κεηάηαμε είλαη θαηάθηεζε θαη δηθαίσκα φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξέπεη λα γίλνληαη κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Θακηά ζχλδεζε ησλ κεηαηάμεσλ, απνζπάζεσλ κε ηελ «θηλεηηθφηεηα» θαη ηελ «αμηνιφγεζε». 

Λα θαιπθζνχλ ηψξα φια ηα νξγαληθά θελά κε κφληκνπο δηνξηζκνχο. 

Η θέζη μαρ για ηην αξιολόγηζη 
Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε, ηφζν ζηηο δνκέο ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη ζηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, δελ έρεη ζηφρν λα γίλνπλ θαιχηεξνη νη εξγαδφκελνη, νχηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη δεκφζηεο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηα λνζνθνκεία, ή απνθιεηζηηθά δεκφζηα, δσξεάλ Τγεία – Πξφλνηα. 

Σν πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλάγθε επηζηεκνληθήο, ηερληθήο, 

επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε νη ίδηνη θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα γίλνπλ θαιχηεξεο, 

ζχγρξνλεο, πην πνηνηηθέο ζηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα ιατθά ζηξψκαηα θαη 

ηε λενιαία. 

Ο αληηδξαζηηθφο θξαηηθφο έιεγρνο (αμηνιφγεζε) ππεξεηεί ηελ αληηδξαζηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ 

θξάηνπο, ψζηε απηφ λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ ππεξεζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, πην 

ηαμηθφ, πην απηαξρηθφ απέλαληη ζην εξγαηηθφ θίλεκα θαη ηνπο ιατθνχο αγψλεο. Απηφ ελλννχλ ε 

θπβέξλεζε θαη ηα θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ φηαλ ιέλε φηη έρνπκε αλάγθε απφ έλα λνηθνθπξεκέλν θαη 

κηθξφηεξν θξάηνο. 

Θπβέξλεζε, αζηηθφ θξάηνο θαη ΔΔ, κε ην βνχξδνπια ηεο αμηνιφγεζεο επηδηψθνπλ λα επηβάιινπλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ην λφκν ηνπ θφβνπ θαη ηεο ζησπήο ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

Δλλνείηαη, θαη ην ιέκε κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν, φηη δελ ππεξαζπηδφκαζηε απηφλ ην ζεκεξηλφ δεκφζην 

ηνκέα θαη ηνλ απνξξίπηνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ. Σνλ απνξξίπηνπκε θαη σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έρεη σο βαζηθή απνζηνιή λα ππεξεηεί ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αλάθακςε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη βαζηά 

αληηδξαζηηθφ θαη αληηιατθφ ραξαθηήξα.  Γελ είκαζηε ππέξ νχηε ηεο ξεκνχιαο, νχηε ηεο θνπάλαο θαη ηεο 

ηεκπειηάο. Πξνβιήκαηα ηέηνηα ζην δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ, αιιά γηα απηά αθελφο δε θηαίλε νη 

εξγαδφκελνη θαη αθεηέξνπ ε θπβέξλεζε κε ηελ πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε δε ζηνρεχεη λα ιχζεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα. Αιινχ ζηνρεχεη. 

 Να αποζςπθεί ηώπα ηο ζσέδιο νόμος για ηην «κινηηικόηηηα» και ηην «αξιολόγηζη». 

 Να καηαπγηθεί όλο ηο ανηιδπαζηικό νομικό πλαίζιο πεπί «κινηηικόηηηαρ» και 

«αξιολόγηζηρ». 

Όλοι και όλερ ζηην απεπγία ζηο Γημόζιο ζηιρ 24 Νοέμβπη και ζηη γενική 
απεπγία ζηιρ 8 Γεκέμβπη. 

Όλοι και όλερ ζηιρ απεπγιακέρ ζςγκενηπώζειρ ηος ΠΑΜΔ. 
Αζήλα, 22 Λνέκβξε 2016 

 

 


