
 
           Αθήνα,  17-5-2021  

   

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

  Γόζεθαλ ζηελ δηαβνύιεπζε νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

ζρεηηθά κε ην Βαζκνιόγην, ηελ Κηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

Αμηνιόγεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Α.Α.Γ.Δ..  

Η ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ, κε αλαθνηλώζεηο ηεο ζηηο 11/2/2021 θαη ζηηο 26/3/2021, αιιά 

θαη όιε απηή ηελ πεξίνδν κε όπνην πξόζθνξν κέζν δηέζεηε, ελεκέξσζε ππεύζπλα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα ηηο ζέζεηο ηηο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηεο. 

Δίρακε από ηελ πξώηε ζηηγκή δεηήζεη από ηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «ηην άμεζη 

γνωζηοποίηζη ηου βαθμολογίου και ηην δέζμευζη όηι ζε ηυχόν αδικίες ή λάθη 

διαπιζηωθούν, θα δοθούν άμεζες λύζεις». Οη απνθάζεηο ζήκεξα, έρνπλ δνζεί γηα 

δηαβνύιεπζε θαη είλαη ε ζηηγκή όπνπ πξέπεη λα αλαδείμνπκε ηα πξνβιεκαηηθά 

ζηνηρεία θαη λα απαηηήζνπκε ηελ δηόξζσζε ηνπο. 

Έρνπκε ηελ ηηκή θαη ηελ επζύλε λα θαηέρνπκε ηελ πξνεδξία ηελ Οκνζπνλδίαο ηεο 

ΠΟΔ-ΓΟΥ, ζε κηα θξίζηκε θακπή γηα ηνλ θιάδν καο. Η ζηηγκή πνπ ζα θξίλεη αλ ζαλ 

θιάδνο ζα αιιάμνπκε ζειίδα ή ζα κείλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζε πξαθηηθέο θαη ινγηθέο 

ηνπ παξειζόληνο.  

Οη παξαηάμεηο ζηελ Οκνζπνλδία έρνπλ ρσξηζηεί: 

  Σε απηέο πνπ αθνινπζνύλ θαηά πάγηα ηαθηηθή ηελ ζηείξα άξλεζε, ρσξίο ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ, επελδύνληαο ζηελ θαηαζηξνθνινγία θαη ηελ ηξνκνιαγλεία 

θαη νη νπνίεο έρνπλ απνξξίςεη ην λέν κηζζνιόγην ζην ζύλνιν ηνπ. Παξόηη όζεο 

πξνθεηείεο έρνπλ θάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, γηα απνιύζεηο 

ζπλαδέιθσλ, εθδηώμεηο από ηελ ΑΑΔΕ, κεηώζεηο κηζζώλ, κεηαθνξά ηνπ 

ειέγρνπ ζε ηδηώηεο, δελ επαιεζεύζεθαλ, δελ δέρνληαη θακία ζπδήηεζε γηα 

ην κηζζνιόγην, γεγνλόο πνπ εμππεξεηεί ηελ Γηνίθεζε, αθνύ κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηηο απνθάζεηο ηεο, όπσο ηηο επηζπκεί. 

  Σε απηέο πνπ ςαξεύνπλ ζε ζνιά λεξά κελ έρνληαο ζέζε γηα ηίπνηα, 

(κηζζνιόγην, βαζκνιόγην, απεξγίεο) ζπκθσλώληαο κε όινπο θαη κε θαλέλαλ. 

Γελ μεθαζαξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο πνηέ θαη γηα ηίπνηα, ζεσξώληαο όηη νη 

ζπλάδειθνη δελ ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν θιάδνο έηζη δελ πάεη κπξνζηά, όηη 



ην «λέν» θαη ην «αλεμάξηεην» δελ αξθεί λα ην επαγγειίδεζαη αιιά πξέπεη θαη λα 

ην απνδεηθλύεηο. 

  Σε απηέο πνπ ιέλε ηελ ζέζε ηνπο μεθάζαξα γηα θάζε ζέκα, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο απόςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα, αλαιακβάλνληαο ηελ επζύλε 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο γηα ηνλ θιάδν θαη γλσξίδνληαο όηη ε κόλε ππνρξέσζε 

ηνπο είλαη απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, από ηνπο νπνίνπο θαη ζα θξηζνύλ γηα 

ηηο επηινγέο ηνπο. 

Η ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ ιεηηνπξγεί ζεζκηθά ζηελ Οκνζπνλδία, ζηεξίδνληαο 

θάζε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη ην 

Γεληθό Σπκβνύιην.    

Παξάιιεια όκσο, ζαλ πιεηνςεθνύζα παξάηαμε, δηαηεξνύκε ηελ επζύλε λα 

πξνσζήζνπκε ηα ζέκαηα ηνπ Κιάδνπ θαη λα γλσζηνπνηήζνπκε κε θάζε κέζν πνπ 

έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο ζηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο θαη ππεξεζηαθνύο 

παξάγνληεο ηηο ελζηάζεηο καο θαη λα επηδηώμνπκε ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα ελ ηε 

γελέζεη ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν πξηλ ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

απμήζεθαλ ηα πνζά ηεο εηδηθήο ακνηβήο ζην βαζκό ζέζεο 8 (ειεγθηέο, 

δηθαζηηθό) από ηα 700 επξώ ζηα 850, ζην βαζκό ζέζεο 9 (έκπεηξνη 

ππάιιεινη) από ηα 500 επξώ ζηα 600 θαη ζην βαζκό ζέζεο 10 (απινί 

ππάιιεινη) από ηα 300 επξώ ζηα 370. Καη πάιη κε παξέκβαζε καο, πξνηνύ 

νη θαλνληζηηθέο δνζνύλ ζηελ δηαβνύιεπζε, δηνξζώζεθαλ ηα πεξηγξάκκαηα 

ησλ Δ.Ο.Υ. ζηα Έζνδα θαη ζην Μεηξών, ζηα νπνία δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο 

αλάκεζα ζε έκπεηξνπο θαη ππαιιήινπο ρσξίο εκπεηξία, ηνπνζεηώληαο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηα Τκήκαηα απηά ζην βαζκό ζέζεο 10 πνπ αληηζηνηρεί ζε 

370 επξώ. 

Έηζη θαη ηώξα, θαηαζέζακε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηηο ελζηάζεηο καο, ζεκείν 

ζεκείν, γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηνξζώζεηο πνπ 

απαηηνύκε λα γίλνπλ. Θα ηηο θαηαζέζνπκε ζηελ δηαβνύιεπζε θαη ζα ηηο 

απνζηείινπκε επίζεκα ζηελ Γηνίθεζε θαη ζηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο. 

Όκσο αθόκε κηα θνξά, δελ ζα κείλνπκε ζε απηά, αιιά ζα έξζνπκε ζε επαθή κε 

όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θαη ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

ππόζεζε θαη ζα απαηηήζνπκε δηνξζώζεηο ζηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ, όπσο ελδεηθηηθά: 

1) Σηελ αξλεηηθή δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ λενεηζεξρόκελσλ 

ζπλαδέιθσλ, όπνπ γηα λα ζεσξεζνύλ έκπεηξνη ππάιιεινη ζα απαηηείηαη ε 

πάξνδνο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ, κε ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

δόθηκε πεξίνδν, ε νπνία απνηειεί ρξόλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο κε όιεο 

ηηο επζύλεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ελόο ππαιιήινπ.  

2) Σηελ πξόβιεςε όηη, γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζε αλσηέξνπ 

βαζκνύ, ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ηειεπηαία θαη ηελ 

ακέζσο πξνεγνύκελε αμηνινγηθή πεξίνδν, λα είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 90%, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο θαλνληζηηθήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ζε άξηζηε 



απόδνζε ηνπ ππαιιήινπ θαη κάιηζηα επη δύν (2) ζπλαπηά έηε. Η πξόβιεςε είλαη 

ζαθώο ππεξβνιηθή θαη πξνβιεκαηηθή θαη ζα απαηηήζνπκε λα κεηαηξαπεί 

ζην επίπεδν ηεο επαξθνύο απόδνζεο. 

3) Οη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ ζεσξεζεί έκπεηξνη ζε έλα αληηθείκελν κέζα ζηελ 

Υπεξεζία θαη παξόηη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη ην ειάρηζην απαηηνύκελν 

επίπεδν επάξθεηαο σο πξνο ηηο ηθαλόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

Π.Θ.Δ., εθόζνλ γηα ιόγνπο ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ππεξεηνύλ ζε Π.Θ.Ε. 

ρακειόηεξνπ βαζκνύ από απηό πνπ δύλαληαη λα βξίζθνληαη, ζα πξέπεη κε 

αίηεζε ηνπο λα κεηαθηλεζνύλ ζηα πεξηγξάκκαηα πνπ ζα αηηεζνύλ, πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ. Υπάξρεη πιήζνο πξαγκαηηθώλ 

παξαδεηγκάησλ όπνπ ζπλάδειθνη κε πςειά πξνζόληα, ρξόληα εκπεηξίαο ζε πνιιά 

αληηθείκελα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο Γξακκαηείαο ή Τακείνπ θαη αιινύ, ιόγσ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. Γελ κπνξεί νη ζπλάδειθνη απηνί, λα ηηκσξεζνύλ γηα ην 

γεγνλόο όηη θιήζεθαλ από ηελ Υπεξεζία λα ππεξεηήζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο.   

4) Σηελ αληίζεζε καο, όπσο έρνπκε επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλα ζαλ θιάδνο, κε ηνλ 

θαηακεξηζκό ησλ ζηόρσλ ζε αηνκηθό επίπεδν. Η ζηνρνζεζία ζε Γεκόζηεο Αξρέο, 

ζύκθσλα θαη κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, απνηειεί έλα πξνβιεκαηηθό πεδίν, αθνύ 

δελ παξάγνπλ πξντόληα αιιά εθπιεξώλνπλ ππνρξεώζεηο θαη κάιηζηα βαξύλνπζαο 

επζύλεο. Πξόηαζε καο είλαη ε ζηνρνζεζία λα ππάξρεη ζε επίπεδν Οξγαληθήο 

Μνλάδαο θαη λα κελ επηκεξίδεηαη αηνκηθά. 

5) Σηελ δηόξζσζε ηεο βαζκνιόγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ 

Δξγαζίαο, όπνπ είλαη πξνθαλέο όηη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζσζηά ή όζνη έρνπλ 

αμηνινγήζεη ηα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο δελ έρνπλ αληηιεθζεί ην είδνο ηεο δνπιεηάο 

ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, όπσο ν ππάιιεινο ηνπ ΓΔΦ, ν ππάιιεινο ηνπ 

Τακείνπ θαη ησλ Παξαθαηαζεθώλ, νη Γξακκαηείεο απνθεληξσκέλσλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ,  νη Πξντζηάκελνη Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο 

ππνζηήξημεο θ.α.  

 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Θα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε, κε λεόηεξε αλαθνίλσζε καο, αλαιπηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ  

ζεκάησλ πνπ ζα ζέζνπκε ζηελ δηαβνύιεπζε γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ην Βαζκνιόγην, ηελ Κηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ Αμηνιόγεζε ησλ 

ππαιιήισλ.  

Τέινο, ζαλ ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ, δεζκεπόκαζηε εθ λένπ, όηη ζε θάζε ζπλάληεζε καο, 

ζα δηεθδηθνύκε από ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ ζεηηθώλ 

ζεκείσλ ηνπ λένπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ γηα ην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ (ΣΔΟΕ, 

Κηεκαηηθέο, ΓΛΚ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 


