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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ Ο ΝΕΟ ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε. 
 

 
ε ςυνζχεια του Νόμου Βερναδάκη, θ υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/ 08-09-2016 απόφαςθ του Γ.Γ.Δ.Ε 

κ. Πιτςιλή ζρχεται να ιςοπεδϊςει κάκε ζννοια αξιοκρατίασ και αντικειμενικότθτασ ςτθν επιλογι των 
ςυναδζλφων ςε κζςεισ ευκφνθσ. 

Μολονότι, ωσ παράταξη ζχουμε καταθζςει ήδη από τον Μάιο του 2015, ενϊπιον όλων των 
ςυναδζλφων, τθ δικι μασ πρόταςθ για ζνα αξιοκρατικό, αντικειμενικό, αξιόπιςτο και αποτελεςματικό 
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και επιλογισ Προϊςταμζνων ςτθν ιςτοςελίδα μασ  www.dake-eforiakoi.gr, για ακόμα 
μια φορά η υπηρεςιακή ηγεςία προτιμά την επιλογή ενόσ ςυςτήματοσ που φζρει τα χαρακτηριςτικά ενόσ 
«μνημονίου αναξιοκρατίασ» για τουσ παρακάτω ενδεικτικά και μόνο λόγουσ: 
 

 Η ΤΠΕΡΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΣΤΠΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ υποβακμίηει τθν εργαςιακι εμπειρία, 
προκαλϊντασ δυςαναλογία και ανιςορροπία μεταξφ τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων. 
Χαρακτθριςτικά, για τθν επιλογι ςε κζςθ Προϊςταμζνου Τμιματοσ ζνασ υπάλλθλοσ 9ετίασ κάτοχοσ του 
βακμοφ Βϋ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, ξεπερνά ςε μόρια, μόνο με 
τον μεταπτυχιακό τίτλο, υπάλληλο βαθμοφ Αϋ με 25 χρόνια προχπηρεςίασ ςτο Δημόςιο και δεκαετή 
άςκηςη καθηκόντων ςε θζςη ευθφνησ. 

 

 Η ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ, που τόςο ςκληρά πολεμήθηκε από την κυβζρνηςη ςτο παρελθόν, δεν περιβάλλεται 
επαρκϊσ με τα εχζγγυα τησ αντικειμενικότητασ και τησ αμεροληψίασ, αφινοντασ περικϊρια ευνοϊκισ 
μεταχείριςθσ. Επιπλζον, ο υπερβολικά αυξημζνοσ ςυντελεςτήσ βαρφτητασ με τον οποίο 
πριμοδοτείται η ςυνζντευξη, υπερκαλφπτει τα άλλα κριτιρια και ςυμβάλει ςτθν επιλογι των 
«αρεςτϊν» και όχι των άριςτων. 

 

 Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ τησ εργαςιακήσ απαςχόληςησ ςτον ιδιωτικό τομζα 
ανεξαρτήτωσ ςυνάφειασ με την προσ πλήρωςη θζςη. 

 

 Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΠΟΟΣΩΗ ΣΩΝ 15 ΑΣΟΜΩΝ, που προκρίνονται για τθν ςυνζντευξθ, αποκλείοντασ 
υποψθφίουσ με εξαιρετικά υψθλά ουςιαςτικά προςόντα.   

 

 Η ΑΠΑΞΙΩΗ για πολλοςτή φορά τησ ΣΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ. 
 

 Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ που λαμβάνει ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό 
τομζα (25 μόρια / ζτοσ) ςε ςχζςθ με το χρόνο απαςχόλθςθσ που διανφκθκε εντόσ τθσ ίδιασ τθσ 
υπθρεςίασ μασ (20 μόρια / ζτοσ). 

 

Η μάχη κατά τησ φοροδιαφυγήσ και η κρίςιμη κατάςταςη ςτην οποία βρίςκεται η χϊρα μασ, απαιτεί την 
επιλογή των καλφτερων και των ικανοτζρων μζςα από διαφανείσ και αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ ΓΙ ΑΤΣΟ: 

 

ΖΗΣΟΤΜΕ  τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/ 08-09-2016 απόφαςθσ του Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ από τθν υπθρεςιακι θγεςία να αναγνϊςει προςεκτικά τθν αντίςτοιχθ πρόταςθ τθσ   

παράταξθσ τθσ Δ.Α.Κ.Ε., θ οποία ζχει κατατεκεί ιδθ από τον Μάιο 2015 
 

 

http://www.dake-eforiakoi.gr/

