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          Θέμα: « Απεργία - αποχή από την αξιολόγηση ». 

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Στις 3-3-2017  το Υπουργείο  Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε εγκύκλιο 

(αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513) για την ερμηνεία του Μέρους Β’ του 

Ν.4369/2016, περί συστήματος αξιολόγησης των τακτικών διοικητικών υπαλλήλων 

και υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δημοσίου.  

Τόσο η φιλοσοφία του νόμου, όσο και οι ερμηνευτικές διατάξεις της 

Εγκυκλίου, κρίνονται θετικά κατά το μέρος που εισάγουν επιτέλους κριτήρια 

αξιολόγησης, στοχοθεσίας, κοινωνικής λογοδοσίας και συμμετοχής στο δημόσιο 

τομέα, αλλά και εγκαθιδρύουν την αρχή ότι «και οι κρίνοντες κρίνονται». 

Αναγνωρίζουμε άλλωστε  ως Ομοσπονδία την ανάγκη της αξιολόγησης του 

προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών με εργαλεία και κριτήρια σύγχρονα ,όμως η 

Υπηρεσία μας  τίθεται στο περιθώριο από τις γενικές αυτές διατάξεις καθώς  εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου (αρ.14 Ν.4369/2016), και μάλιστα αξιολογείται 

διπλά, τόσο από τους Διευθυντές των φυλακών, όσο και από τους Διοικητές της 

Φρουράς, που είναι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., αποσπασμένοι στις φυλακές, που ρητά 

ονοματίζονται ως Προϊστάμενοι – Αξιολογητές για το προσωπικό της Εξωτερικής 

Φρούρησης (αρ.15 Ν.4369/2016), πλην όμως αυτοί, και μόνο αυτοί, μεταξύ των 

χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχουν το δικαίωμα αξιολόγησης των 

Προϊσταμένων τους, σύμφωνα με το αρ.18 , Ν.4369/2016 και την παρ.7 της 

Εγκυκλίου σας. Τούτο διότι, οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξαιρούνται ρητά από την 

υπαγωγή τους στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του εν λόγω άρθρου, 

ως προσωπικό του Μέρους Β’ του Ν.3205/2003.  

Η εξαίρεση αυτή δημιουργεί πρόδηλη ανισότητα και εύλογο αίσθημα αδικίας, 

ανασφάλειας και αναξιοκρατίας, σε ένα νεοσύστατο σύστημα που αυτές ακριβώς 

τις αρχές φιλοδοξεί να υπηρετήσει. 
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Επιπροσθέτως  η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης, δεν βασίζεται σε ένα 

σύστημα στοχοθεσίας σαφώς διαμορφωμένο και εξειδικευμένο για τις ανάγκες 

ειδικά της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, ώστε το 

προσωπικό μας  να αξιολογηθεί ορθά , με αντικειμενικά κριτήρια και ανάλογα με το 

ποσοστό επίτευξης ενός προκαθορισμένου, ρεαλιστικού και επιτεύξιμου στόχου. Δεν 

προάγει δηλαδή  σε καμία περίπτωση την  ανάπτυξη πρωτοβουλίας και την 

ανάληψη ευθυνών σε σχέση με το πραγματικό αντικείμενο της εργασίας μας και 

οδηγεί στην υπονόμευση της ομαδικής εργασίας, προωθώντας το στείρο 

ανταγωνισμό και τον ατομικισμό, καταργώντας κάθε έννοια ομαδικότητας η οποία 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης κατά την εκτέλεση της υπηρεσία μας.  

Οι συνάδελφοι μας  καλούνται να κριθούν από τους ίδιους τους 

προϊσταμένους τους, όχι στην επίτευξη κάποιου οριοθετημένου στόχου αλλά στο 

πόσο «καλοί» ή «κακοί» ήταν τον προηγούμενο χρόνο χωρίς όμως κανένα 

συγκεκριμένο μέτρο σύγκρισης, αλλά μόνο και μόνο κατά τη διαμορφωμένη 

αίσθηση, (στρεβλή ή όχι, αντικειμενική ή μη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ή όχι δεν 

εξετάζεται), των αξιολογητών του. 

Ταυτοχρόνως και η A.Δ.Ε.Δ.Υ. από την μεριά της έχει καλέσει εγκαίρως σε 

μαζική απεργία αποχή αποκαλύπτοντας τους  μύθους  και τις απάτες που 

συνοδεύουν την «αξιολόγηση» όπως τις παρουσιάζουμε παρακάτω αναλυτικά : 

1)            Η συνολική στοχοθεσία της υπηρεσίας (και κατ’ επέκταση και η ατομική 

στοχοθεσία) καθορίζεται από τα πάνω, από τον υπουργό ή το όργανο διοίκησης 

κάθε φορέα. Οι στόχοι δηλαδή για τους οποίους θα βαθμολογηθεί ο υπάλληλος 

είναι καθορισμένοι, υποχρεωτικοί και άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της 

μνημονιακής – νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής. Στο περιβάλλον του 

υποστελεχωμένου και υποχρηματοδοτημένου δημόσιου τομέα, αρκετοί από τους 

στόχους πιθανότατα είτε να μην είναι εφικτοί είτε να βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση 

με τις ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, στην υγεία, στόχος θα είναι η 

μικρότερη παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο, με σκοπό την περικοπή της 

δαπάνης, τη λειτουργία του νοσοκομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, κι όχι την 

καλύτερη παροχή υπηρεσίας στον πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσιες δομές θα 

αξιολογούνται αρνητικά και θα οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση και 

κατάργηση. Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα χρεώνεται ο ίδιος την αρνητική 

αξιολόγηση της επίτευξης της συνολικής στοχοθεσίας και θα τον συνοδεύει σε όλο 

τον εργασιακό του βίο. 

2)            Οι πολυδιαφημιζόμενες Ολομέλειες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 

δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο. Στο τέλους του έτους, μάλιστα, καλούνται να 

εγκρίνουν την έκθεση αξιολόγησης (βάσει της στοχοθεσίας) του έργου που 

παρήγαγαν την οποία συντάσσει ο προϊστάμενος. Η δε επίφαση της δημοκρατίας 

με την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο είναι ουτοπία, καθώς οι καθημερινές σχέσεις θα αποκαλύπτουν 

πώς αξιολόγησε καθένας τον προϊστάμενό του, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την 

καχυποψία, τη συναλλαγή και το αντισυναδελφικό κλίμα. 

3)            Τα κριτήρια της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και 

υποκειμενικά όπως «η αφοσίωση», η «επίδειξη ενδιαφέροντος», η «πρωτοβουλία», οι 

«καινοτομίες» κ.ά. Αλήθεια, πόσο «καινοτόμος» μπορεί να είναι ή πόσο μπορεί να 

«αναπτύξει τις δεξιότητες» του ο εργαζόμενος, όταν π.χ. ο μισός εξοπλισμός του 

εργαστηρίου του είναι χαλασμένος κι ο άλλος μισός υπολειτουργεί ή όταν μία 

νοσηλεύτρια έχει στην ευθύνη της 40-50 ασθενείς; Παράλληλα οι εργαζόμενοι 
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καλούνται να αξιολογηθούν για την «ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων». 

Με την εισαγωγή αυτού του κριτηρίου, νόμιμα πλέον υποχρεώνονται να εκτελούν 

καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στο εργασιακό τους αντικείμενο και μάλιστα 

βαθμολογούνται γι’ αυτά. Ταυτόχρονα, σε ένα ρημαγμένο δημόσιο αξιολογούνται 

για την «αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος»! 

4)            Υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο και δημιουργία 

διαφορετικών κατηγοριών αμειβόμενων υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, αφού 

προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για τους «άριστους» και αναστολή της 

μισθολογικής εξέλιξης για όλους όσοι αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» ή 

«ακατάλληλοι» (άρθρο 12 Ν. 4354/2015). 

5)            Οι προαγωγές των εργαζομένων και η εξέλιξή τους εξαρτώνται άμεσα από 

τις εκθέσεις αξιολογήσεις. Oι χαρακτηρισμοί των βαθμολογημένων υπαλλήλων σε 

«επαρκείς», «μέτριους», «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλους», θα συνοδεύουν το 

φάκελο κάθε εργαζόμενου. Επιπροσθέτως, όπως περιγράφεται ρητά σε άλλους 

πρόσφατους νόμους, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στον 

εργασιακό βίο του υπάλληλου κι από οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Επίσης όπως 

αναφέρεται όσοι χαρακτηριστούν δύο συνεχόμενες φορές «ανεπαρκείς» και 

«ακατάλληλοι», θα δημιουργήσουν μια «δεξαμενή προβληματικών» και δυνητικά 

«διαθέσιμων» υπαλλήλων, βλέποντας κοντά τους την πόρτα της εξόδου. 

6)            Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται μόνον από τους 

Γενικούς Διευθυντές και εξετάζει τις ενστάσεις των υπαλλήλων, οι αιρετοί 

εκπρόσωποι των εργαζόμενων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εδώ να 

σημειώσουμε ότι οι επιτροπές αυτές δεν έχουν συσταθεί ακόμα, ενώ στις αντίστοιχες 

εγκυκλίους περιγράφονται με τρόπο που δεν αποσαφηνίζει τα όρια μεταξύ αυτών 

και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Πρόκειται για… καινοτόμα μορφή 

«δημοκρατίας»! 

7)            Η κυβέρνηση, με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής 

Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, εξασφαλίζει την εξουσία να παρεμβαίνει 

στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το «συντελεστή διόρθωσης». Ουσιαστικά βάζει τα 

ποσοστά στην αξιολόγηση με «έξυπνο» τρόπο, αφού, για παράδειγμα, μπορεί να 

μειώσει τον αριθμό αυτών που έχουν αξιολογηθεί ως πολύ επαρκείς ή άριστοι 

υπάλληλοι (άρθρο 17 παρ.15 του Ν. 4369/2016). 

8)            Συγκροτείται η Επιτροπή Ακρόασης (σε σχέση με τη λογοδοσία, τον 

κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.) που θα ασχολείται με τα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή 

μεμονωμένων πολιτών. Είναι ολοφάνερο ότι όποιος ιδιώτης δεν καλύπτεται από την 

υπηρεσιακή απόφαση ή άποψη, ή θεωρεί ότι δεν ικανοποιούνται τα ατομικά του 

συμφέροντα θα καταφεύγει στην Επιτροπή στοχοποιώντας τον κάθε υπάλληλο 

ατομικά, αφού ισχύει η μνημονιακή ρύθμιση που αφήνει τον υπάλληλο εκτεθειμένο 

και υπόλογο για τις υπηρεσιακές αποφάσεις. 

9)            Η «αξιολόγηση» σχετίζεται και με την κινητικότητα, όπως αναφέρεται στο 

σχετικό νόμο 4440/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων -

ακόμη κι εκτός νομού-, αρκεί ο φορέας προέλευσης να έχει κάλυψη στο ελάχιστο 

50% των θέσεών του. 

10)       Σε συνδυασμό με το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας 

Διοίκησης (άρθ. 16 του Ν.4440/2016), στο οποία θα περιλαμβάνονται οι οργανικές 

μονάδες όλων των φορέων, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα περιγράμματα 

των θέσεων εργασίας τους, το κράτος θα έχει πλέον τη  δυνατότητα, ανά πάσα 

στιγμή, να συγκρίνει, με βάση μνημονιακής έμπνευσης δείκτες, το προσωπικό των 
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φορέων και να το αναπροσαρμόζει κατά το δοκούν. Γνωρίζουμε όλοι που 

οδήγησαν παρόμοιες διεργασίες στο παρελθόν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, συνεχίζουμε μαζικά την Απεργία-Αποχή 

από κάθε διαδικασία αξιολόγηση, καλούμε τις πρωτοβάθμιες ενώσεις  της 

Π.Ο.Υ.Ε.Φ. να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα μοιραστούν στους 

συναδέλφους μας. Η Ομοσπονδία μας είναι θετικά προσκείμενη επί της αρχής στην  

αξιολόγηση,  αυτό που ζητάμε μόνο είναι  ένα δίκαιο, αντικειμενικό και αποδοτικό 

τόσο για τον υπάλληλο όσο και για την υπηρεσία σύστημα αξιολόγησης,  μέσα 

από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να δημιουργηθεί με γνώμονα την  ειδική 

αποστολή της Υπηρεσίας μας και τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, ώστε να 

αποφευχθεί η οριζόντια και ισοπεδωτική σύγκριση των συναδέλφων μας και να 

εξαλειφθεί το αναχρονιστικό στοιχείο της  ενιαίας αξιολόγησης χωρίς  ίχνος 

εξειδίκευσης  της διαδικασίας ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας. 

 

Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε  συλλογικά τα μισθολογικά, εργασιακά, 

κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματά μας. 

 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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