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Με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους η ΠΟΓΕΔΥ και  ορισμένα συνεργαζόμενα δασικά σωματεία 
ενημέρωσαν για την πραγματοποίηση κοινής συγκέντρωσης γεωτεχνικών και άλλων κλάδων 
εργαζομένων που έγινε στην Αθήνα στις 15-5-2014 με αντικείμενο τη συζήτηση και αντιμετώπιση του 
θέματος των αξιολογήσεων.  

Και οι δύο αυτές ανακοινώσεις δεν δίνουν ενημέρωση αλλά μάλλον αποσκοπούν στη 
δημιουργία εντυπώσεων για να περισώσουν τους διοργανωτές της, δίνοντας την εντύπωση ότι 
αγωνίζονται, αλλά και για να αποπροσανατολίσουν και να αποκρύψουν την πολιτική ουσία της 
αξιολόγησης. Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό, πρόκειται κατ’ αρχήν για κοινή συγκέντρωση εργαζομένων 
και όχι για Γενική Συνέλευση, που είναι ανώτατο όργανο ενός σωματείου και δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί από μια διαδικασία κοινής συγκέντρωσης.  

Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο τυπικό μέρος αλλά στην ουσία της παραπάνω 
συγκέντρωσης, η οποία αποκαλύφθηκε τόσο με την ανακοίνωση που την προανήγγελε όσο και με τη 
διαδικασία που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκειά της. Κι αυτό επειδή ο χαρακτήρας που επιδίωκαν να 
δώσουν η ΠΟΓΕΔΥ και τα συνεργαζόμενα δασικά σωματεία στο θέμα της αξιολόγησης αποκαλύφθηκε 
με την πρόσκληση νομικού συμβούλου, ο οποίος φυσικά ανέπτυξε τις νομικές πλευρές και μόνο του 
θέματος και της εξαγγελθείσας απεργίας. 

Ανακύπτουν όμως δύο σοβαρές πλευρές από τις παραπάνω ανακοινώσεις: Είναι αρκετό το 
αίτημα που προβάλλουν οι παραπάνω ανακοινώσεις για μη εφαρμογή της ποσόστωσης στην 
αξιολόγηση; Φτάνει η επίκληση των νομικών πλευρών, η αξία των οποίων έχει διαχρονικά αποδειχτεί;  

Η αξιολόγηση δεν είναι μόνο ένα πρόσχημα για απολύσεις, χαρακτήρα που της αποδίδουν οι 
ανακοινώσεις, αλλά κι ένα εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου επιδιώκεται η μετατροπή των δημοσίων 
υπαλλήλων σε πειθήνια όργανα της υπηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας, κάτω από το διαρκή φόβο της 
δυσμενούς αξιολόγησης. Αποτελεί δηλαδή την εξέλιξη του κράτους σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 -2016 του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ όπως και η επιδιωκόμενη θέση των υπαλλήλων σε ένα τέτοιο 
κράτος, ικανό να εξυπηρετεί τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της Ε.Ε (ΕΥΡΩΠΗ 2020). Πρέπει να ειδωθεί σαν συνέχεια στα μέτρα για τις 
διαθεσιμότητες συναδέλφων που συμπληρώνουν ήδη χρόνο και τους προετοιμάζουν για απόλυση. Είναι 
άμεσα συνυφασμένη με τους νέους οργανισμούς και τις συρρικνώσεις-συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
υπηρεσιών, ώστε μέρος του δημόσιου αντικειμένου να περάσει στον ιδιωτικό τομέα. Εντάσσεται τελικά 
σ’ ένα σύνολο μέτρων που προσαρμόζουν τη δημόσια - κρατική  διοίκηση στις σημερινές απαιτήσεις 
του κεφαλαίου για αύξηση της κερδοφορίας του, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ κι 
άλλων υπερεθνικών οργάνων, τις οποίες έχουν συνδιαμορφώσει και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις. 

Συνεπώς σαν ένα τέτοιο μέτρο όφειλαν να το αντιμετωπίσουν οι δύο ανακοινώσεις και η 
συγκέντρωση που προηγήθηκε, αλλά φυσικά δεν το έκαναν επειδή η πλειοψηφία των δυνάμεων που 



 

 

συγκροτούν τις διοικήσεις τους (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ) αδιαφορεί προκλητικά και ουσιαστικά βάζει πλάτη για 
τις αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο. Αυτό το έχει αποδείξει άλλωστε απ’ τη συμμετοχή της στις 
¨διαβουλεύσεις¨ για τους νέους οργανισμούς που σφαγιάζουν τις υπηρεσίες και δεν πρέπει να ξεγελιέται 
κανείς απ’ τους δήθεν ¨αγώνες¨ που έκαναν τάχα για να τις περισώσουν. Και δεν μπορούν φυσικά να 
εξιλεωθούν με κανένα πυροτέχνημα, επειδή είναι συνυπεύθυνες σαν κυβερνητικές συνδικαλιστικές 
παρατάξεις, όσο κι αν ορισμένοι εκπρόσωποί τους προσπαθούν απεγνωσμένα σήμερα να δηλώσουν τη 
διαφοροποίησή τους, επιδιώκοντας την πολιτική και συνδικαλιστική τους επιβίωση. 

Εκτός από το χαρακτήρα που επιδιώκουν να δώσουν στο μέτρο της αξιολόγησης οι παραπάνω 
πλειοψηφίες, επιχειρούν παραπέρα να περιορίσουν την αντίδραση των εργαζομένων στο πλαίσιο και 
στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, η πλειοψηφία της οποίας έχει επί χρόνια συναινέσει στη λογική των 
διαλόγων και είναι αναξιόπιστη στα μάτια των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως, όσο και αν η μορφή της 
απεργίας είναι χρήσιμη, όπως είναι χρήσιμες κι άλλες μορφές πάλης, δεν είναι αρκετή. Οι εργαζόμενοι 
πρέπει να κατανοήσουν ότι η αποτροπή της αξιολόγησης προϋποθέτει ανοιχτή σύγκρουση με την 
κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να υπάρξει μαζική άρνηση εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων 
διαδικασιών, που ξεκινάνε από την άρνηση του επιμερισμού και φτάνουν μέχρι την άρνηση σύνταξης 
εκθέσεων, σύνταξης εισηγήσεων και πράξεων αξιολόγησης. Δηλαδή, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει, 
με ή χωρίς την εξαγγελθείσα απεργία, την εφαρμογή πλήρους απειθαρχίας και ανυπακοής στην 
υλοποίηση των διατάξεων του νόμου. Και σ’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδαισθήσεις περί νομικής 
κάλυψης. Αν οι παραπάνω συνδικαλιστικές πλειοψηφίες ενδιαφέρονταν πραγματικά για την οργάνωση 
της αντίστασης των εργαζομένων θα είχαν οργώσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι σήμερα, θα είχαν 
προκαλέσει συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, γενικότερα θα είχαν φέρει τα πάνω-κάτω για 
να μην περάσει το μέτρο, εξασφαλίζοντας τη μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη αποτροπής του που 
είναι η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ.  

Αυτό το χαρακτήρα επιδίωξαν να δώσουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην παραπάνω 
συγκέντρωση, όπως επιχείρησαν και σε σειρά από άλλα σωματεία (ενιαίος σύλλογος εργαζομένων 
Αττικής του ΥΠΑΑΤ, ενιαίος σύλλογος εργαζομένων Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ, σύλλογος 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κλπ.) τα οποία πήραν αποφάσεις για ανοιχτή ανυπακοή και 
απειθαρχία στην εφαρμογή αυτού του νόμου.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους: 
 
Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση και να καταργηθεί ο ν. 4250/2014. 
Να μην συμμετέχει κανένας υπάλληλος στην αυτοαξιολόγηση. 
Να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση για τους υφιστάμενούς του. 
Κανένας αξιολογητής να μην βαθμολογήσει. 
Καμιά διαθεσιμότητα – Καμιά απόλυση! 
 


