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ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΣΟ 25
ν
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

ΠΟΔ ΙΚΑ  23/5/2018 

     
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
Απνδεηθλχεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη παξά ηηο «θνθνξνκαρίεο», 
αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηε ΝΓ θαη ηα άιια  θφκκαηα ηνπ 
θεθαιαίνπ, απφ θνηλνχ ζπκθσλνχλ  ζηελ επίζεζε ελάληηα ζηνπο 
εξγαδφκελνπο, ζηελ νηθνδφκεζε ελφο  δεκφζηνπ ηνκέα, ελφο θξάηνπο, 
πην ερζξηθφ απέλαληη ζηα ιατθά δηθαηψκαηα θαη ην ιατθφ θίλεκα πνπ 
ζα ππεξεηεί πην απνηειεζκαηηθά ηε ζηξαηεγηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. Ψήθηζαλ ρέξη - ρέξη 
ηελ  ηξνπνινγία,  γηα θαηάξγεζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο 
θξίζεηο πξντζηάκελσλ θ δ/λησλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
αμηνιφγεζε.  
Η ςήθηζε ηξνπνινγίαο (25/4/2018) πνπ πξνσζεί ηε δηαδηθαζία 
ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο, εληζρύεη ην αληηιατθό 
νπινζηάζην ηεο. Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή έρεη ηελ ζθνπηκφηεηα  λα 
πεξάζεη πην εχθνια ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα γίλεη αηνκηθή 
ππφζεζε.   
Σελ ίδηα ζηηγκή  δηαιχνπλ φηη απέκεηλε απφ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα 
ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπθνθαληνχλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο 
ππεχζπλνπο γηα ηηο δηθέο ηνπο δηαρξνληθέο επζχλεο. 
Δίλαη ππαίηηνη γηαηί κε φρεκα ηελ «αμηνιφγεζε » θαη άιια αληηιατθά 
κέηξα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΒ θαη ηεο ΔΔ γηα κείσζε 
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 300.000. 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   
H αμηνιφγεζε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο έρεη λα θάλεη:  
Με ηελ «απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εξγαζία», κε βάζε ηε 
ιεγφκελε «ζηνρνζεζία», πνπ ππεξεηεί αληηιατθνχο ζρεδηαζκνχο θαη 
ζηφρνπο. Με ηηο ππεξεζηαθέο ζρέζεηο, δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά 
ησλ ππαιιήισλ «εληφο θαη εθηφο ππεξεζίαο». Με ηελ «πίζηε ζην 
ύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο», πνπ έρνπλ βαζηά 
ηαμηθφ ραξαθηήξα θαη ζθνπνχο. 
H ιεγόκελε «αμηνιόγεζε » έρεη ηηκσξεηηθό ραξαθηήξα. θαη ζα 
νδεγήζεη ζηελ αλαηξνπή ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. 
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Αλαζηνιή ηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο. Γηαθνπή κνληκνπνίεζεο γηα 
ηνπο δφθηκνπο ππαιιήινπο. Βαζκνινγηθφ ππνβηβαζκφ ή  απφιπζε 
απφ ην Τ..  
Δπίζεο απνιχζεηο απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξνθχςνπλ απφ 
ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ νξγαλνγξακκάησλ (είλαη ζε εμέιημε θαη ζα 
θέξνπλ ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ππεξεζηψλ) θαη απφ ηηο 
πξνσζνχκελεο αλαδηαξζξψζεηο ζην Γεκφζην (εθρψξεζε 
ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηδησηηθνπνηήζεηο, 
είζνδνο θαη επέθηαζε ησλ εξγνιάβσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
θ.ά.).  
Απηφ ελλννχλ φηαλ ιέλε «κηθξφηεξν θξάηνο» θαη αθξηβψο απηφ 
«θσηνγξαθίδνπλ» νη πξνβιέςεηο ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 
κέρξη ην 2019, φπνπ νη κηζζνινγηθέο δαπάλεο είλαη κεησκέλεο θαηά 
2,5 δηζ. επξψ. 
 
 
ΣΟΥΟΘΔΙΑ  
Ζ ζηνρνζεζία πξφθεηηαη γηα κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, γηα λφξκεο πνπ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα επηβάιινπλ  νη δηεπζπληέο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο κηαο ππεξεζίαο ή κηαο κνλάδαο. Ο βαζκφο επίηεπμεο 
ησλ ζηφρσλ ζα απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
φισλ ησλ βαζκίδσλ. 
Γελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πνιηηηθήο, ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ζην επίπεδν κηαο ππεξεζίαο, ελφο ηκήκαηνο, ελφο νξγαληζκνχ.                                                
Με πνηα θξηηήξηα ζα αμηνινγεζνύλ άξαγε νη ππάιιεινη ηνπ 
ΔΦΚΑ;   

Παξάδεηγκα 1ν: 
Ζ άλνδνο ηεο ζηνρνζεζίαο ζηα ήδε ππνζηειερσκέλα ηκήκαηα 
απνλνκψλ ζπληάμεσλ, κε ηελ έληαζε ηνπ εθθνβηζκνχ, κε ηα 
ακεηβφκελα θιηκάθηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κε φξν πεξηθνπήο 
ησλ θαινθαηξηλψλ  άδεησλ, κε ηα εζεινληηθά ζαββαηνθχξηαθα, 
γίλεηαη ήδε κε ην ζύζηεκα ηεο «δνπιεηάο κε ην θνκκάηη» 
μεδνπκίδνληαο κε κεηξήζηκνπο δείθηεο ηνπο εξγαδόκελνπο. Όια 
απηά κε ηελ εθαξκνγή ηεο  αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο 
πεξηθνπήο ζπληάμεσλ θαη παξνρώλ πγείαο. 
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Παξάδεηγκα 2ν: 
Οη εξγαδόκελνη ζηα  ΠΔΚΑ  , ζε 24σξε βάζε κε 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 
πξέπεη λα θάλνπλ ηνπο ίδηνπο ή θαη πεξηζζφηεξνπο ειέγρνπο απφ 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ππεξεζηψλ εζφδσλ ζε επίπεδν 
Πεξηθέξεηαο. Μηιάκε γηα μεδνχκηζκα, ππεξεληαηηθνπνίεζε.   Οη 
έιεγρνη ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ θηινεξγνδνηηθή 
λνκνζεζία θαη λνκνινγία πνπ θαηαξγεί ηνπο νπζηαζηηθνύο 
ειέγρνπο αζθάιηζεο θαη λνκηκνπνηεί ηελ εξγαζηαθή δνύγθια. 
 

Παξάδεηγκα 3ν:  
Σν πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΑΟ  ζα αμηνινγεζεί κε ην θαηά πφζν ζα 
απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εηζπξαθηηθήο 
πνιηηηθήο ηζαθίζκαηνο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 
απηναπαζρνινπκέλσλ θ.η.ι. ζε όθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο  
ιεηηνπξγίαο  ησλ κεγάισλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. 
 

Παξάδεηγκα 4ν:  
Έλαο δ/ληεο ε πξντζηάκελνο ζα αμηνινγείηαη σο ηθαλφο – άξηζηνο, φηαλ 
πξσηνζηαηεί κε ηελ δηνίθεζε ζηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ πιένλ ζηνηρεησδψλ 
εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ φπσο σξάξηα, άδεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηνπο 
δείθηεο απφδνζεο.   
 
 
Η ΘΔΗ ΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ζ ιεγφκελε αμηνιφγεζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλάγθε 
επηζηεκνληθήο, ηερληθήο, επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ, ψζηε 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 εμάιεηςε ησλ αηηηώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ 
ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ. 
Δκείο ζεσξνχκε, φηη ν δεκφζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα είλαη ζσζηφο 
θαη απνδνηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. Γελ ζπκβηβαζηήθακε θαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν δελ επηβξαβεχζακε ηελ ηεκπειηά, ηε ξεκνχια θαη ηελ 
θνπάλα. Πνηέ δε δηακνξθψζακε ζέζε πνπ λα ιέεη φηη είκαζηε ελάληηα 
ζε θάζε έιεγρν ζηα εξγαζηαθά θαζήθνληα θάζε ππαιιήινπ. 
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Γηα ηα πξνβιήκαηα απφδνζεο ζηελ εξγαζία θάπνησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ – λνκηθφ πιαίζην, κε ην 
νπνίν κπνξνχλ λ‟ αληηκεησπηζηνχλ. Μπνξνχλ αθφκα λα ηνπο 
απνζχξνπλ πξνζσξηλά απφ ηελ παξαγσγή, θαη κέζα απφ 
ζεκηλάξηα ή εθπαίδεπζε λα επηιχνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο.  
Όκσο άιιν πξάγκα είλαη απηό, θαη άιιν ε απόδνζε απηή λα 
ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιόγεζε, ηελ πεξηθνπή κηζζώλ θαη ηηο 
απνιύζεηο.  
 
 
ΣΑΗ ΑΓΔΓΤ ΚΑΙ ΟΜΟΠΟΝΓΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ   
Οη  ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο ηεο ΑΓΔΓΤ, θαιιηεξγνύζαλ θαη 
θαιιηεξγνύλ απηαπάηεο πσο ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο 
αληηιατθήο πνιηηηθήο ηνπ ζεκεξηλνύ ηαμηθνύ απηαξρηθνύ θξάηνπο 
κπνξεί λα ππάξμεη «θηινιατθή αμηνιόγεζε». Ζ ζηνρνζεζία είλαη 
κηα απαξάδεθηε πξφηαζε ηνπο  κε ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε, φπσο 
θαη ην 2014.   
 
„Έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο πνπ κε ηε ζηάζε ηνπο έδσζαλ ζπλεηδεηά 
άιινζη ζ‟απηή ηελ θνξντδία θαη άλνημαλ δηάινγν κε ηελ θπβέξλεζε. 
Πξφθεηηαη, γηα ζρεδηαζκέλε ελέξγεηα πνπ έρεη ζηφρν λα 
δεκηνπξγεζνχλ απηαπάηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ην ραξαθηήξα 
ηεο "αμηνιφγεζεο " θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Οη επζχλεο 
ηνπο δελ παξαγξάθνληαη νχηε θαιχπηνληαη κε ηελ 
“επαλαπξνθήξπμε  απεξγίαο–απνρήο” γηα ην 2018 αθνχ δελ 
παίξλνπλ θαλέλα πξαθηηθφ κέηξν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θαη 
ζπκθσλνχλ επίζεο νπζίαο ζην αληηιατθφ πεξηερφκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο ζην Γεκφζην. ηήξημε ζε φια απηά έδσζε  ε 
νκνζπνλδία καο φπσο θαη πνιινί α/ζκηνη ζχιινγνη.  
 
Οη ηαμηθέο δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΔ  έγθαηξα 
είραλ θαηαζέζεη πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ηεο ειεθηξνληθήο 
αμηνιόγεζεο ηελ νπνία απηέο νη δπλάκεηο θαηαςήθηζαλ. 
Μπινθάξηζκα κε ζρέδην ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο θαη 
ηνπ ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο 
δεδνκέλσλ ζηα ζσκαηεία θαη ηηο Οκνζπνλδίεο όπνπ νη 
δεκόζηνη ππάιιεινη ζα θαηαζέηνπλ ζην ζσκαηείν ηνπο ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ “απεξγία –απνρή”. Σα ζσκαηεία κε ηε 
ζεηξά ηνπο ζα θαηαζέηνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηηο 
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Οκνζπνλδίεο θαη κε επζύλε ησλ Οκνζπνλδηώλ ζα θαηαηίζεληαη 
ζην αληίζηνηρν Τπνπξγείν”.  
 
Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη λα αλαδεηρζεί ην πεξηερφκελν ηεο 
αμηνιφγεζεο  θαη πψο απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 
θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Να ελεκεξσζνχλ δηεμνδηθά φινη νη 
ζπλάδειθνη , κέζα απφ Γεληθέο πλειεχζεηο, ζπζθέςεηο, απνθάζεηο 
Γ.. Να νξγαλψζνπλ πνιχκνξθα ηνλ αγψλα. 
Δλσκέλνο ζπιινγηθόο αγώλαο! πλερίδνπκε κε “απεξγία – 
απνρή από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζε  όια ηα επίπεδα” 
θαη γηα ην 2018. 
 
 
Δπραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε 


