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                                                                                             Γ. Γραμματέα ΥΠΠΕΘ  κ. Ι. Παντή 
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5ο  ΨΗΦΙΣΜΑ  - ΑΠΟΦΑΣΗ 32ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΥΠ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4369/16 

(Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας) 

Το 32ο Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ αποφάσισε ομόφωνα  και διεκδικεί:  

  Το 32ο Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ συζήτησε σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των 
δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπεται από το ν.4369/16 και διαπίστωσε τα εξής : 

1) Η αξιολόγηση του ν.4369/16 διέπεται από πνεύμα ελέγχου και πειθάρχησης των 
δημοσίων υπαλλήλων στα πλαίσια των μνημονιακών στόχων για το δημόσιο όπως 
είναι η συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών, η μείωση κόστους για το κράτος όσον 
αφορά τις κοινωνικές παροχές και τις αποδοχές των εργαζόμενων, η αντικατάσταση 
της μόνιμης εργασίας με την ελαστική και η παραχώρηση λειτουργιών στους ιδιώτες. 
Στόχων που σημαίνουν περισσότερη δουλειά σε λιγότερους υπαλλήλους, περιορισμό 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποβάθμιση της ποιότητάς τους προς τους πολίτες. 

2) Στα πλαίσια αυτά, η όποια αξιολόγηση, όπως και αυτή του ν.4369/16 δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί ένα μηχανισμό εξαναγκασμού των υπαλλήλων να επιδιώκουν να 
πιάσουν στόχους που θα τους επιβάλλονται από πάνω και το μόνο που θα τους 
επιτρέπεται να κάνουν είναι να συμμετέχουν στον καταμερισμό αυτών των στόχων 
και να χρεώνονται την όποια αποτυχία ή καθυστέρηση όλης της υπηρεσίας. 

3) Η διαμορφωμένη κατάσταση στους εργασιακούς χώρους μας με τις μεγάλες 
ελλείψεις προσωπικού και το φόρτο εργασίας, αλλά και το μοίρασμα της δουλειάς με 
εργαζόμενους άλλων εργασιακών σχέσεων (όπως ωφελούμενων, ιδιωτικών 
συνεργείων, εταιρειών, κ.α.) κάνει προσχηματική την όποια υποτιθέμενη αξιολόγηση 
όπως και αυτή του ν.4369/16. 

4) Η αξιολόγηση του ν.4369/16 συνδέεται άμεσα με τη βαθμολογική, υπηρεσιακή και 
μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και εύκολα μπορεί να οδηγεί σε καταστάσεις 
κυνηγητού του καλού βαθμού  και ανταγωνισμού μεταξύ τους προκειμένου να 



χρησιμοποιηθεί αυτό στην ατομική ανέλιξη του ενός σε βάρος του άλλου. Από την 
άλλη μεριά μπορεί να λειτουργήσει τιμωρητικά με μισθολογική και υπηρεσιακή 
καθήλωση, έως και απόλυση.  

5) Η αξιολόγηση συνδέεται με τη κινητικότητα του ν.4440/16 που προβλέπει και 
υποχρεωτική απόσπαση υπαλλήλου εκτός νομού πράγμα που σημαίνει ότι 
δημιουργεί μια βάση δεδομένων για αρνητικές συνέπειες στην εργασιακή κατάσταση 
του υπαλλήλου. 

6)  Η αξιολόγηση του ν.4369/16 κάθε άλλο παρά ανόθευτη είναι, καθώς προβλέπει 
“συντελεστής διόρθωσης” από το ΚΣΜ που παρεμβαίνει όταν εμφανίζονται πολύ 
υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές σε συνεχή χρονικά διαστήματα για να αλλάξει τα 
αποτελέσματα 

Με βάση τα παραπάνω το Συνέδριο αποφασίζει :  

      Αντιστεκόμαστε στην πολιτική που διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις κάνει 
δυσπρόσιτες στην κοινωνία και μεταθέτει τα προβλήματα που δημιουργεί στους 
εργαζόμενους. Δεν αξιολογούμαστε για τους στόχους των μνημονικών πολιτικών. 
Δεν δεχόμαστε την κατηγοριοποίηση των  υπαλλήλων που δημιουργεί βάση 
δεδομένων για επιλογές σε βάρος τους. Ακυρώνουμε στην πράξη την αξιολόγηση. 

      Καλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να  συμμετέχουν στην 
απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης του ν.4369/16 σε όλα τα επίπεδα 
που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η Ομοσπονδία μας με την από 23/3/2017 απόφασή 
της και να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης ασυμπλήρωτα με ευθύνη των 
πρωτοβάθμιων Συλλόγων μελών της ΠΟΣΥΠ. Ενωμένοι αγωνιζόμαστε ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική και μπορούμε να νικήσουμε. 

 

 

 


