
 

ώΙό ΤΟΝ όΝΤΙΡόΣΤΙΚΟ ΚΡόΤΙΚΟ ϏΛϏώΦΟ 
Τϑ ΛϏώΟΜϏΝϑ όΞΙΟΛΟώϑΣϑ ΤΩΝ ϑΜΟΣΙΩΝ ΥΠόΛΛϑΛΩΝ 

Σινάδελφε, ωιναδέλφϋωωα 

Μάθε, ενημελώωξι γϋα ϊην «αμϋξλόγηωη» πξι ωξι εϊξϋμάζξιν! 

ϑ κιβέλνηωη ΣΥΡϓϐό – όϗϏϕ ϋωχιλύζεϊαϋ όϊϋ η αμϋξλόγηωη ϊκν δημξωύκν ιπαλλόλκν, εύναϋ μϋα «καλό 

αμϋξλόγηωη», έχεϋ να κάνεϋ με ϊη «γνώωη ϊξι ανϊϋκεϋμένξι, ϊξ ενδϋαφέλξν καϋ ϊη δημϋξιλγϋκόϊηϊα, ϊϋς 

ιπηλεωϋακές ωχέωεϋς, ϊην απξϊελεωμαϊϋκόϊηϊα ϊης 

ελγαωύας». 

Κλύβεϋ επϋμελώς όϊϋ η αμϋξλόγηωη πξι εϊξϋμάζεϋ 

γϋα ϊξις δημόωϋξις ιπαλλήλξις έχεϋ να κάνεϋ: 

 ϖε ϊην απξϊελεωμαϊϋκόϊηϊα ωϊην ελγαωύα, αλλά 

με βάωη ϊη λεγόμενη ωϊξχξθεωύα πξι ιπηλεϊεύ 

ανϊϋλαϊκξύς ωχεδϋαωμξύς καϋ ωϊόχξις. 

 ϖε ϊϋς ιπηλεωϋακές ωχέωεϋς, δηλαδό ϊη 

ωιμπελϋφξλά ϊκν ιπαλλόλκν «ενϊός καϋ εκϊός 

ιπηλεωύας», 

 Την «πύωϊη ωϊξ Σύνϊαγμα καϋ ϊξις νόμξις ϊξι 

κλάϊξις» πξι έχξιν βαθϋά ϊαμϋκό χαλακϊόλα 

καϋ ωκξπξύς. 

 Τη ωύνδεωη ϊης αμϋξλόγηωης με ϊην πελϋκξπό 

ϊξι μϋωθξύ, αφξύ μεϊά από διξ αλνηϊϋκές 

αμϋξλξγόωεϋς αφαϋλεύϊαϋ ένα ϊξιλάχϋωϊξν  

μϋωθξλξγϋκό κλϋμάκϋξ από ϊξν ελγαζόμενξ 

(ν.4354/2015 ΦϏϔ 176ό/16-12-2015) 

 Τη ωύνδεωη ϊης αμϋξλόγηωης με ϊϋς απξλύωεϋς, 

αφξύ όωξϋ θα βαθμξλξγξύνϊαϋ από 0 έκς 24, θα 

κλύνξνϊαϋ ακαϊάλληλξϋ καϋ θα ιπξβάλλξνϊαϋ 

ωϊξ ελώϊημα ϊης απόλιωης (ν. 4369/2016).  

Σημεϋώνξιμε πκς η καϊηγξλύα 0 – 24 μπξλεύ 

να εύναϋ μεγαλύϊελη από ϊϋς ξλϋζόνϊϋες 

απξλύωεϋς ϊξι 15% πξι όλϋζε ξ νόμξς 

ϖηϊωξϊάκη. 

όπξλύωεϋς επίωης θα πλξκύψξιν: 

 όπό ϊξ καθξλϋωμό ϊκν νέκν ξλγανξγλαμμάϊκν 

πξι εύναϋ ωε εμέλϋμη καϋ θα φέλξιν 

ωιγχκνεύωεϋς, καϊαλγόωεϋς ιπηλεωϋών. 

 όπό ϊϋς πλξκθξύμενες αναδϋαλθλώωεϋς ωϊξ 

ημόωϋξ, ϊην εκχώληωη ξλόκληλκν ιπηλεωϋών 

καϋ αλμξδϋξϊόϊκν ωϊξν ϋδϋκϊϋκό ϊξμέα, ϊϋς 

ϋδϋκϊϋκξπξϋόωεϋς, ϊην εύωξδξ κϋ επέκϊαωη ϊκν ελγξλάβκν ωϊϋς δημόωϋες ιπηλεωύες κ.α. 

ώϋα ϊη λεγόμενη ωϊξχξθεωία 
Πλόκεϋϊαϋ γϋα μεϊλόωϋμξις ωϊόχξις, γϋα νόλμες πξι 
ωϊην πλαγμαϊϋκόϊηϊα θα επϋβάλλξιν ξϋ πλξϊωϊάμενξϋ, 
ξϋ δϋειθινϊές ωϊξις ελγαζόμενξις ενός ϊμόμαϊξς, 
μϋας ιπηλεωύας. 
Ο βαθμός επύϊειμης ϊκν ωϊόχκν, θα απξϊελεύ 
κλϋϊόλϋξ αμϋξλόγηωης γϋα ϊξις ελγαζόμενξις. 

Παλάδεϋγμα 1ξ:  
Οϋ ελγαζόμενξϋ ϊης /νωης Οϋκξνξμϋκών ελέγχκν καϋ 
επϋθεώληωης ϊξι Υπξιλγεύξι ώεκλγύας κάνξιν 
πελύπξι 50 βαωϋκξύς ελέγχξις ϊξ χλόνξ καϋ άλλξις 
200 ωιμπληλκμαϊϋκξύς. Σόμελα, ϊη ωϊϋγμό πξι ξϋ 
ελγαζόμενξϋ από 11 έμεϋναν 2, πλέπεϋ να κάνξιν 
ϊξις ύδϋξις ό καϋ πελϋωωόϊελξις ελέγχξις. ϖϋλάμε 
γϋα μεζξύμϋωμα, ιπελενϊαϊϋκξπξύηωη καϋ 
ιπελεκμεϊάλλειωη. όιϊό εύναϋ η ωϊξχξθεωύα. 

Παλάδεϋγμα 2ξ:  
έκα ελγαζόμενξϋ καθαλϋόϊηϊας ενός όμξι, 
καθάλϋζαν μϋα ωινξϋκύα. Σόμελα ωε ωινθόκες 
ιπξωϊελέχκωης ϊκν ιπηλεωϋών καϋ μνημξνϋακών 
δεωμεύωεκν ωϊη ωιγκεκλϋμένη ιπηλεωύα ϊξι όμξι 
έμεϋναν 3 ελγαζόμενξϋ γϋα ϊην ύδϋα δξιλεϋά. Έχξιμε 
λξϋπόν 3 ελγαζόμενξις πξι θα βγάλξιν ϊη δξιλεϋά 
ϊκν 10 καϋ θα αμϋξλξγξύνϊαϋ κϋ από πάνκ κς 
ανεπαλκεύς; Ϗύναϋ ό δεν εύναϋ εμξλγϋωϊϋκό; 

Παλάδεϋγμα 3ξ:  
Τξ πλξωκπϋκό ενός ϗξωξκξμεύξι θα αμϋξλξγηθεύ με 
ϊξ καϊά πόωξ θα αιμηθξύν ϊα έωξδα ϊξι νξωξκξμεύξι 
από ϊα νξωόλεϋα καϋ από ϊξις αωθενεύς (πελάϊες) ϊκν 
ϋδϋκϊϋκών απξγειμαϊϋνών ϋαϊλεύκν, από ϊξ πόωα 
γεννόωημα φάλμακα θα ωινϊαγξγλαφξύν, ενώ ξϋ 
ϊεχνξλόγξϋ από ϊξ πόωες μαωϊξγλαφύες, 
ακϊϋνξγλαφύες κ.α. θα κάνξιν ϊην ημέλα. ϗα πώς η 
ωϊξχξθεωύα θα ιπηλεϊεύ ϊην επϋχεϋλημαϊϋκό 
λεϋϊξιλγύα ϊκν νξωξκξμεύκν καϋ ϊη μεϊαϊλξπό ϊης 
Υγεύας ωε ακλϋβό εμπόλειμα. Έχεϋ ό δεν έχεϋ λξϋπόν 
ανϊϋλαϊκό χαλακϊόλα η αμϋξλόγηωη καϋ η ωϊξχξθεωύα; 
 



Οϋ απξλύωεϋς ωϊξ δημόωϋξ είναϋ καϊεύθινωη ϊης Ϗ.Ϗ. καϋ ϊαιϊόχλξνα απαίϊηωη ϊξι ΣϏύ ξ ξπξύξς με 

πελύωωϋα πλξκληϊϋκόϊηϊα (Έκθεωη ΣϏύ 2016) ζηϊάεϋ να απξλιθξύν ξϋ μϋωξύ δημόωϋξϋ ιπάλληλξϋ (δηλ. πάνκ από 

300 χϋλϋάδες). όιϊό εννξξύν όϊαν λένε «μϋκλόϊελξ κλάϊξς» καϋ ακλϋβώς αιϊό φκϊξγλαφύζεϋ ξ νέξς κλαϊϋκός 

πλξϋπξλξγϋωμός αλλά καϋ ξϋ πλξβλέψεϋς ϊκν κλαϊϋκών πλξϋπξλξγϋωμών μέχλϋ ϊξ 2019 όπξι ξϋ μϋωθξλξγϋκές 

δαπάνες εύναϋ μεϋκμένες καϊά 2,5 δϋς ειλώ.  

Ψεύδξνϊαϋ, λξϋπόν  καϋ εύναϋ ιπόλξγες απένανϊϋ ωϊξις δημξωύξις ιπαλλόλξις ξϋ ωινδϋκαλϋωϊϋκές ηγεωύες ϊξι 

παλϋξύ καϋ νέξι κιβελνηϊϋκξύ ωινδϋκαλϋωμξύ, πξι λένε όϊϋ ξ ΣΥΡϓϐόϋϋκξς ν. ύελναλδάκη καϋ η αμϋξλόγηωό ϊξι 

δεν ωινδέξνϊαϋ με ϊϋς απξλύωεϋς εν πέφϊξιμε από ϊα ωύννεφα. Τα ύδϋα έλεγαν καϋ με ϊξ νέξ μϋωθξλόγϋξ, όϊϋ «θα 

πάλξιμε αιμόωεϋς» (!!!) καϋ όλξϋ μας εύδαμε ϊξις μϋωθξύς μας να μεϋώνξνϊαϋ δλαμαϊϋκά. 

ϑ βαωϋκή ωϊόχειωη ϊης «αμϋξλόγηωης» 

Τξ κύλϋξ εύναϋ αιϊό: ϑ λεγόμενη αμϋξλόγηωη ωινδέεϊαϋ με ϊξ χαλακϊήλα ϊξι κλάϊξις, απξϊελεί ελγαλείξ 

θκλάκϋωής ϊξι. 

ϖε ϊξ «βξύλδξιλα» καϋ ϊη βύα ϊης αμϋξλόγηωης, ωινξλϋκά με ϊϋς αναδϋαλθλώωεϋς ωϊξ ημόωϋξ, ενϋωχύξιν ϊην 

ϊαμϋκή επϋθεϊϋκόϊηϊα ϊξι κλάϊξις απένανϊϋ ωϊξι δημξωίξις ιπαλλήλξις, ϊξ λαϊκό κίνημα. 

όναπλξωαλμόζξιν κάπξϋες κλαϊϋκές λεϋϊξιλγύες ώωϊε να ιπηλεϊεύ πϋξ απξϊελεωμαϊϋκά ϊη ωϊλαϊηγϋκό ϊης 

ανϊαγκνϋωϊϋκόϊηϊας καϋ ϊης κελδξφξλύας ϊκν 

μξνξπκλϋακών ξμύλκν. Ϗπϋδϋώκξιν να διναμώωεϋ η 

ϊάωη ιπξχώληωης, ωιμβϋβαωμξύ καϋ χεϋλαγώγηωης ϊκν 

δημξωύκν ιπαλλόλκν. 

Σϊξχεύξιν ωϊην ενίωχιωη ϊης επϋχεϋλημαϊϋκής 

λεϋϊξιλγίας ωϊα ϗξωξκξμεύα, ωϊα ωχξλεύα, ωϊα 

Πανεπϋωϊόμϋα, γενϋκόϊελα επϋδϋώκξιν να ωιλλϋκνκθξύν 

ξϋ ιπάλχξιωες κλαϊϋκές κξϋνκνϋκές ιπηλεωύες. ϖε ϊη 

λεγόμενη αμϋξλόγηωη ωϊξχεύξιν ωϊην πλξώθηωη 

ωαλκϊϋκών ϋδϋκϊϋκξπξϋόωεκν, ωϊην παλάδξωη 

ξλόκληλκν ϊξμέκν καϋ ιπηλεωϋών ωε ϋδϋώϊες, 

πλξκεϋμένξι να ενϋωχύωξιν ϊην κελδξφξλύα ϊξις. 

Οϋ ξλγανϋωμξύ καϋ η δξμό ϊξις, ϊξ μηϊλώξ επϋϊελϋκών 

ωϊελεχών, η αμϋξλόγηωη, η ωϊξχξθεωύα καϋ η 

κϋνηϊϋκόϊηϊα απξϊελξύν αναπόωπαωϊα κξμμάϊϋα ϊκν 

αναδϋαλθλώωεκν ωϊξ ημόωϋξ, ϊξι νέξι ϔαλλϋκλάϊη, 

ϊκν αναμξλφκμένκν λεϋϊξιλγϋών ϊξι. 

ϑ λεγόμενη αμϋξλόγηωη δεν έχεϋ καμία ωχέωη με 

ϊην ανάγκη επϋωϊημξνϋκής, ϊεχνϋκής, 

επαγγελμαϊϋκής ωϊήλϋμης ϊκν δημξωίκν 

ιπαλλήλκν, ώωϊε ξϋ ύδϋξϋ καϋ ξϋ κλαϊϋκές κξϋνκνϋκές 

ιπηλεωύες να γύνξιν καλύϊελες, ωύγχλξνες, πϋξ πξϋξϊϋκές 

ωϊην παλξχό αναβαθμϋωμένκν κξϋνκνϋκών ιπηλεωϋών 

γϋα ϊα λαϊκά ωϊλώμαϊα. εν έχεϋ κς ωκξπό ϊην 

ϋκανξπξίηωη ϊκν δϋειλιμένκν λαϊκών αναγκών, 

ϊην παλξχό πξϋξϊϋκών ιπηλεωϋών ό ϊην εμάλεϋψη ϊκν αϋϊϋών πξι ξδηγξύν ωϊην ιπξβάθμϋωη αιϊών ϊκν 

ιπηλεωϋών.  

Τξ ϊϋ αμϋξλόγηωη έχξιν ωϊξ μιαλό ϊξις να κάνξιν, φαύνεϊαϋ κϋ απ’ ϊξ γεγξνός όϊϋ ϊα πλώϊα ωϊελέχη ϊης ϗ, ϊξι 

ΠόΣΟϔ, όπκς καϋ ϊξι ΣΥΡϓϐό, δεν πελνάεϋ ξύϊε μϋα μέλα πξι να μην καθιβλύζξιν, να μην ωικξφανϊξύν καϋ να 

νϊλξπϋάζξιν ωιλλόβδην ϊξις δημξωύξις ιπαλλόλξις κς ϊεμπέληδες καϋ κξπαναϊζόδες. εύχνξιν ϊξις 

ελγαζόμενξις κς ιπεύθινξις γϋα ϊα χάλϋα ϊκν δημόωϋκν ιπηλεωϋών απξωκξπώνϊας έϊωϋ να κλύψξιν όϊϋ ωϊξ 

βαθμό πξι ιπάλχξιν ϊέϊξϋα φαϋνόμενα ϊα ιπέθαλπαν δϋαχλξνϋκά ξϋ αωϊϋκές κιβελνόωεϋς γϋαϊύ ϊξ χλεϋαζόνϊξιωαν. 



ϑ θέωη μας γϋα ϊην «αμϋξλόγηωη» 

ϑ θέωη καϋ η ωϊάωη μας απένανϊϋ ωϊην αμϋξλόγηωη έχεϋ να κάνεϋ με ϊξ πελϋεχόμενξ καϋ ϊξις ωκξπξύς 

πξι αιϊή ιπηλεϊεί. εν εύμαωϊε γενϋκά ενάνϊϋα ωϊην αμϋξλόγηωη, αλλά ενάνϊϋα ωϊξ ωιγκεκλϋμένξ πελϋεχόμενξ, 

ϊξις ωκξπξύς καϋ ϊϋς επϋδϋώμεϋς πξι πλξκθεύ ϊξ ϊαμϋκό κλάϊξς μέωκ ϊης αμϋξλόγηωης. 

Ως ϊαμϋκό ωινδϋκαλϋωϊϋκό κύνημα δε ωιμβϋβαωϊόκαμε καϋ πξλύ πελϋωωόϊελξ δεν επϋβλαβεύωαμε ϊην ϊεμπελϋά, ϊη 

λεμξύλα καϋ ϊην κξπάνα. Πξϊέ δε δϋαμξλφώωαμε θέωη πξι να λέεϋ, όϊϋ εύμαωϊε ενάνϊϋα ωε κάθε έλεγχξ ωϊα 

ελγαωϋακά καθόκξνϊα κάθε ιπαλλόλξι.  

εν παλαγνκλύζξιμε όϊϋ ιπάλχξιν πλξβλόμαϊα απόδξωης ωϊην ελγαωύα κάπξϋκν δημξωύκν ιπαλλόλκν, όμκς γϋ’ 

αιϊά ιπάλχεϋ ϊξ ανϊύωϊξϋχξ θεωμϋκό – νξμϋκό πλαύωϋξ, με ϊξ ξπξύξ μπξλξύν ν’ ανϊϋμεϊκπϋωϊξύν. 

Ϗμεύς θεκλξύμε όϊϋ ξ δημόωϋξς ιπάλληλξς πλέπεϋ να εύναϋ ωκωϊός καϋ απξδξϊϋκός ωϊη δξιλεϋά ϊξι. Όμκς, άλλξ 

πλάγμα είναϋ αιϊό καϋ άλλξ η απόδξωη αιϊή να ωινδέεϊαϋ με ϊην αμϋξλόγηωη, με ϊην πελϋκξπή μϋωθξύ 

καϋ ϊϋς απξλύωεϋς. Πλώϊξϋ απ’ όλξις εμεύς επϋβλαβεύξιμε όλξις εκεύνξις ϊξις ωιναδέλφξις, π.χ. ϊξις 

νξωηλειϊές καϋ ϊξις γϋαϊλξύς πξι κόνϊλα ωε κάθε διωκξλύα εύναϋ δύπλα ωϊξις αωθενεύς ϊξις, ϊξ δάωκαλξ, ϊξν 

παϋδαγκγό πξι δύνεϋ ϊη μάχη, κόνϊλα ωϊϋς μεγάλες ϊαμϋκές ανϋωόϊηϊες, να μξλφκθξύν όλα ϊα παϋδϋά. 

ώϋα ϊη ωϊάωη ϊης όϏΥ καϋ κάπξϋκν Ομξωπξνδϋών ωϊξ ζήϊημα ϊης αμϋξλόγηωης 

ϒεκλξύμε όϊϋ όλξϋ ξϋ ωινάδελφξϋ, όλξϋ ξϋ δημόωϋξϋ ιπάλληλξϋ πλέπεϋ να γνκλύζξιν ϊξ εμός:  

Η αντυδραστυκή αξυολόγηση με βάση τη στοχοθεσία είναυ μυα κατάπτιστη πρόταση της φΔΕΔΥ καυ της 

ΠΟΕ – ΟΤφ προς την προηγούμενη κιβέρνηση (Μάης 2014).  

όιϊές ξϋ ωινδϋκαλϋωϊϋκές ηγεωύες, ωϊξ όνξμα μϋας «καλός αμϋξλόγηωης», λεϋϊξύλγηωαν κς λαγός γϋα ϊην 

κιβέλνηωη ϊξι ΣΥΡϓϐό. ϔαλλϋελγξύν αιϊαπάϊες πκς ωϊξ πλαύωϋξ ϊης γενϋκόϊελης ανϊϋλαϊκός πξλϋϊϋκός ϊξι 

ωημελϋνξύ αωϊϋκξύ κλάϊξις μπξλεύ να ιπάλμεϋ «φϋλελγαϊϋκό αμϋξλόγηωη». 

όΚϏ, ΠόΣΚϏ, όΡΚΙ/ΣΥΡΙϐό είναϋ ιπέλ ϊης αμϋξλόγηωης. Σε πλόωφαϊη ωινεδλύαωη ϊης Ϗ.Ϗ. ϊης όϏΥ η 

ΠόΣϔϏ/ϑΣΥ έφϊαωε ωϊξ ωημεύξ να αωκόωεϋ κλϋϊϋκό ωϊην κιβέλνηωη γϋαϊύ καθιωϊελεύ να εφαλμόωεϋ ϊξ νόμξ ϊης 

«αμϋξλόγηωης» (ν.4369/2016), ϊξ ύδϋξ καϋ η 

όϔϏ, ενώ η όΡϔϓ/ΣΥΡϓϐό ωϊόλϋμε ϊξ νόμξ 

ύελναλδάκη γϋα ϊην αμϋξλόγηωη εμ΄ ξλξκλόλξι 

καϋ μέχλϋ ϊέλξις! όιϊό όμκς δεν ϊξις εμπξδύζεϋ 

κάϊκ καϋ από ϊην πύεωη πξι δέχξνϊαϋ από 

ωκμαϊεύα καϋ Ομξωπξνδύες, φλαωϊϋκά 

ϊξιλάχϋωϊξν καϋ ωϊξ επύπεδξ ϊκν δϋακηλύμεκν 

να δϋαϊιπώνξιν θέωη γϋα «μπλξκάλϋωμα ϊης 

αμϋξλόγηωης». Έϊωϋ, η Ϗ.Ϗ. ϊης όϏΥ έκανε ϊην 

ανάγκη φϋλόϊϋμξ καϋ απξφάωϋωε «απελγύα - 

απξχό όλκν ϊκν δημξωύκν ιπαλλόλκν από 

κάθε δϋαδϋκαωύα αμϋξλόγηωης καϋ ωε όλα ϊα 

επύπεδα». 

Έϊωϋ εμηγεύϊαϋ γϋαϊύ αιϊές ξϋ ωινδϋκαλϋωϊϋκές 

ηγεωύες ωϊην πλάμη βάζξιν ϊλϋκλξπξδϋές ωϊην ξλγάνκωη ϊκν αγώνκν ενάνϊϋα ωϊην ανϊϋδλαωϊϋκό αμϋξλόγηωη. 

Έφϊαωαν ωϊξ ωημεύξ ωε κάπξϋες ώενϋκές Σινελεύωεϋς να ζηϊάνε να παλθεύ απόφαωη από ϊξ ωκμαϊεύξ, να 

αμϋξλξγηθξύν ξϋ ελγαζόμενξϋ! Λεϋϊξιλγξύν ωϊη κιλϋξλεμία κς ξύλεϋξς Ίππξς ωϊξ ωινδϋκαλϋωϊϋκό 

κίνημα! ϖαζύ με ϊην εκάωϊξϊε κιβέλνηωη λεϋϊξιλγξύν κς ϊμόμα, κς γλανάζϋ ϊξι κιβελνηϊϋκξύ μηχανϋωμξύ. 

όιϊές ξϋ ωινδϋκαλϋωϊϋκές ηγεωίες είναϋ εχθλϋκές πλξς ϊα ωιμφέλξνϊα ϊκν δημξωίκν ιπαλλήλκν.  

ϑ επϋχεϋλημαϊξλξγύα ϊκν όϔϏ-ΠόΣϔϏ όϊϋ «ξϋ δξϊξύ – αλεωϊξύ πλξϊωϊάμενξϋ πξι με ανάθεωη έχξιν ϊξπξθεϊηθεύ, 

θα εύναϋ ξϋ αμϋξλξγηϊές ϊκν δημξωύκν  ιπαλλόλκν καϋ άλα καϊανξξύμε ϊϋ αμϋξλόγηωη θα κάνξιν…» εύναϋ αωϊεύα 

καϋ απξπλξωαναϊξλϋωϊϋκό. Τξ πλόβλημα δεν εύναϋ εάν κάνεϋ ϊην αμϋξλόγηωη ένας αλεωϊός ωϊην κιβέλνηωη, αλλά 

πξϋξ θα εύναϋ ϊξ πελϋεχόμενξ ϊης αμϋξλόγηωης, με πξϋα κλϋϊόλϋα αιϊό θα γύνεϋ. όιϊό εύναϋ ϊξ πλόβλημα.  



Όλξϋ καϋ όλες ωϊξν αγώνα ενάνϊϋα ωϊην ανϊϋδλαωϊϋκή αμϋξλόγηωη 

ϑ επύθεωη κιβέλνηωης, Ϗ.Ϗ., ϊλαπεζϋϊών καϋ βϋξμηχάνκν έχεϋ γενϋκειμένξ καϋ ενϋαύξ χαλακϊόλα, χϊιπά όλξις 

ϊξις ελγαζόμενξις καϋ όλα ϊα λαϊκά ωϊλώμαϊα.  

Κιβέλνηωη – ϏΚΤ – ΝΤ – ΣϏύ καϋ ϊλαπεζίϊες, με ϊξ κλείωϋμξ ϊης 2ης αμϋξλόγηωης, φέλνξιν νέξ 

ανϊϋλαϊκό πακέϊξ.  

Μέλξς ϊης γενϋκόϊελης ανϊϋλαϊκής πξλϋϊϋκής είναϋ καϋ η «αμϋξλόγηωη» ωϊξ δημόωϋξ. Σινεπώς, η 

απάνϊηωη ϊκν ελγαζξμένκν πλέπεϋ να εύναϋ ενϋαύα καϋ να ανϊϋπαλεύεϋ ϊξ ωύνξλξ ϊης ανϊϋλαϊκός πξλϋϊϋκός. 

Σϊη βάωη αιϊή πλξϊείνξιμε πλξς ϊα ωκμαϊεία καϋ ϊϋς Ομξωπξνδίες: 

  Να γίνξιν ώενϋκές Σινελεύωεϋς  ωε όλα ϊα ωκμαϊεύα ϊξι δημξωύξι με κενϊλϋκό θέμα ϊξ νέξ πακέϊξ ϊκν 

ανϊϋλαϊκών μέϊλκν, ϊη μεύκωη ϊξι αφξλξλόγηϊξι, ϊη μεύκωη ϊκν ωινϊάμεκν καϋ ϊκν μϋωθών μέωκ ϊης 

καϊάλγηωης ϊης πλξωκπϋκός δϋαφξλάς καϋ ωε ωινδιαωμό μ’ αιϊά, ϊην ξλγάνκωη ϊξι αγώνα ενάνϊϋα ωϊην 

«αμϋξλόγηωη». ϗα επϋδϋώμξιμε να γύνεϋ ωιζόϊηωη καϋ να παλθξύν απξφάωεϋς γϋα ϊξ γεγξνός όϊϋ η 

αμϋξλόγηωη είναϋ μέλξς ϊης γενϋκόϊελης ανϊϋλαϊκής πξλϋϊϋκής καϋ ωϊη βάωη αιϊή απαϋϊείϊαϋ 

ενϋαίξς αγώνας, πλξεϊξϋμαωία γϋα  άμεωη πανελγαϊϋκή απελγϋακή απάνϊηωη.  ϗα παλθξύν 

απξφάωεϋς «απξχός από κάθε δϋαδϋκαωύα αμϋξλόγηωης ωε όλα ϊα επύπεδα».  

Σημεϋώνξιμε, πκς η «απξχό ϊκν ιπαλλόλκν» από ωιγκεκλϋμένα καθόκξνϊα πλξβλέπεϊαϋ από ϊϋς 

δϋαϊάμεϋς ϊξι ν. 1264/82, όπκς αιϊές έχξιν ελμηνειθεύ από αλμόδϋα δϋκαωϊόλϋα (ϋξϋκηϊϋκό Ϗφεϊεύξ 

486/1995 καϋ δϋκαωϊϋκό απόφαωη 2395/2014 ϊξι μξνξμελξύς πλκϊξδϋκεύξι όθηνών) καϋ ωινϋωϊά νόμϋμη 

μξλφό ωινδϋκαλϋωϊϋκός πάλης. 

  Ϗφόωξν πλαγμαϊξπξϋηθξύν ώενϋκές Σινελεύωεϋς Τμημάϊκν  γϋα να αμϋξλξγόωξιν ϊξις 

πλξϊωϊαμένξις,  να μην πλξχκλήωξιν ξϋ ελγαζόμενξϋ ωϊη δϋαδϋκαωία ϊης αμϋξλόγηωης , να μη 

ωιμπληλώωξιν ϊα ανώνιμα ελκϊημαϊξλόγϋα, αφξύ έϊωϋ πλακϊϋκά θ’ ανξύγξιν ϊξ δλόμξ γϋα ϊη δϋκό ϊξις 

αμϋξλόγηωη. 

 ϖε βάωη ϊη ωιλλξγϋκό απόφαωη γϋα «απξχό από κάθε δϋαδϋκαωύα αμϋξλόγηωης»,  καλξύμε ϊξις 

ελγαζόμενξις να μη ωιμμεϊέχξιν ωϊη δϋαδϋκαωία ϊης ωινένϊειμης  πξι θα παύλνξιν ξϋ 

πλξϊωϊάμενξϋ καϋ ξϋ δϋειθινϊές. 

  Καλξύμε ϊξις ημάλχξις  να 

ωϊηλύμξιν ϊη θέωη ϊκν ωκμαϊεύκν καϋ 

ϊξι ωινδϋκαλϋωϊϋκξύ κϋνόμαϊξς  καϋ να 

μην πλξβξύν ωε καμϋά δϋαδϋκαωύα 

αμϋξλόγηωης. 

  Καλξύμε ϊξι βξιλειϊές  να μη 

πλξχκλόωξιν ωϊην αμϋξλόγηωη ϊκν 

δημξωύκν ιπαλλόλκν πξι εύναϋ 

απξωπαωμένξϋ ωϊα γλαφεύα ϊξις. 

  Να εκφλαωϊεί η ανϊίθεωη μας   

ωϊξις κιβελνηϊϋκξύς ωχεδϋαωμξύς γϋα 

ϊξις ξλγανϋωμξύς, ϊα νέα 

ξλγανξγλάμμαϊα. Ϗύναϋ ελγαλεύα 

εμεϋδύκειωης ϊης κιβελνηϊϋκός 

πξλϋϊϋκός, φέλνξιν νέες ωιγχκνεύωεϋς 

καϋ καϊαλγόωεϋς δημξωύκν ιπηλεωϋών καϋ κς πλξς ϊξν πλξωαναϊξλϋωμό ϊξις ενϋωχύξιν ϊξν ανϊϋλαϊκό 

χαλακϊόλα ϊης κλαϊϋκός δϋξύκηωης. 

Όλξϋ καϋ όλες ωϊξν αγώνα «απξχή από κάθε δϋαδϋκαωία αμϋξλόγηωης ωε όλα ϊα επίπεδα». 

Να καϊαλγηθεί όλξ ϊξ ανϊϋδλαωϊϋκό νξμξθεϊϋκό πλαίωϋξ γϋα ϊην 

«αμϋξλόγηωη» καϋ ϊην κϋνηϊϋκόϊηϊα. 
 

 

ϖάλϊης – όπλύλης 2017  


