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Σπλάδειθνη, 

Γελ πξόιαβε λα ζηεγλώζεη ην κειάλη από ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ 

2313/Β/01.06.2021 ζην νπνίν δεκνζηεύηεθε ε αξ. πξση. Απόθαζε 

Γηνηθεηή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ θξηηεξίωλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28 

ηνπ λ. 4389/2016 (Α’ 94), ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε  κε θάζε επηζεκόηεηα 

από ηε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ, σο ν ηξόπνο «γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο θαη βαξύηεηαο ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη πωο, ηειηθά 

εζύ ηαηξηάδεηο θαιύηεξα ζε απηήλ. Δελ είλαη ην καδηθό ηνπ παξειζόληνο θαη 

δελ βαζίδεηαη κόλν ζην απξόζωπν θαη γεληθό ηωλ πξνζόληωλ θαη ηεο 

πξνϋπεξεζίαο. Όιεο νη Θέζεηο Εξγαζίαο πιένλ θαηαηάζζνληαη ζε κηα 

θιίκαθα (βαζκνιόγην) ωο ζπλέπεηα ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο βάζεη 

ζπγθεθξηκέλωλ θξηηεξίωλ» θαη ήδε πξηλ θαηαβιεζεί ε πξώηε 

κηζζνδνζία ζύκθωλα κε ην «πνιπδηαθεκηζκέλν» Δηδηθό Μηζζνιόγην, 

δεκνζηεύηεθε (ΦΔΚ 3846/18.08.21) ε πξώηε ηξνπνπνίεζε σο 

«δηόξζσζε ζθάικαηνο». Καηαξξέεη ζε θάζε πεξίπησζε ην αθήγεκα ηεο 

«επηζηεκνληθόηεηαο» ησλ ΠΘΔ θαη ηνπ Δηδηθνύ Μηζζνινγίνπ. 

Σηηο 24 εξσηαπνθξίζεηο πνπ δεκνζίεπζε ε ΑΑΓΔ γηα λα 

ελεκεξσζνύλ νη ππάιιεινη γηα ην Βαζκνιόγην – Μηζζνιόγην θαη ηελ 

Κηλεηηθόηεηα νξίδεηαη όηη «Η βαζκνιόγεζε ησλ ζέζεωλ εξγαζίαο γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλωλ θαη αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλωλ 

θξηηεξίωλ», ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαη αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηεο βαζκνινγίαο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. 

Δξσηάηαη εύινγα πνην θξηηήξην αμηνινγήζεθε εζθαικέλα θαηά 

ηνλ Ινύλην θαη κε πνηα δηαδηθαζία δηνξζώζεθε ζην νξζό ηνλ Αύγνπζην. 

Οη ελ ιόγσ «δηνξζώζεηο ζθαικάησλ», όπσο θαη’ επθεκηζκό 

βαπηίζηεθαλ, επεξεάδνπλ πξνο ην ρεηξόηεξν ηελ κηζζνδνζία ησλ 

ππαιιήισλ πνπ αθνξνύλ, αλαηηηνιόγεηα, απζαίξεηα θαη 

αηθληδηαζηηθά, ελώ επηβεβαηώλνπλ πεξίηξαλα όηη Μηζζνιόγην – 

Βαζκνιόγην είλαη αζαλζέξ θαη θαλείο δελ είλαη δηαζθαιηζκέλνο. 

Δπηζεκαίλεηαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη όιεο νη θαηαηάμεηο ζηα 

Πεξηγξάκκαηα Θέζεωλ Δξγαζίαο, όπωο θαη απηέο ηωλ Υπεύζπλωλ 

Γξαθείωλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γ/λζεο 

Αλζξωπίλνπ Γπλακηθνύ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ δύλαηαη λα ππάξρνπλ 

άιινζη. 



Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη νδεύνπκε κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ζ’ έλα 

κνληέιν ππεξεζίαο πνιύ δηαθνξεηηθό από απηό πνπ γλσξίδνπκε θαη 

δπζηπρώο πνιύ ρεηξόηεξν. 

Όπσο επαλεηιεκκέλωο έρνπκε ηνλίζεη ν απώηεξνο ζηόρνο είλαη ν 

αηνκηθόο κηζζόο θαη ε αλαηξνπή ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ, ελώ αληί 

γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ, πξνσζνύληαη 

πξωηνθαλείο, ξηδηθέο θαη απζαίξεηεο αλαηξνπέο ζε κηζζνινγηθό θαη 

ζεζκηθό επίπεδν. 

Σπλάδειθνη, 

Καινύκε ηε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ λα ηεξήζεη ηηο δεζκεύζεηο θαη 

ηηο απνθάζεηο ηεο, λα θαιέζεη ζε νπζηαζηηθό δηάινγν ηελ Οκνζπνλδία, 

λα επαλαθέξεη ηα ΠΘΔ ησλ Υπεύζπλωλ Γξαθείωλ θαη λα δηεπζεηήζεη 

ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηα ΠΘΔ (Κεληξηθέο 

Υπεξεζίεο, Τεισλεία Β΄ Τάμεο, Τκήκαηα Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

ειάρηζηε ακνηβή 600,00 € θιπ), αληί αηθληδηαζηηθά, ζην παξά πέληε ηεο 

θαηαβνιήο ηεο κηζζνδνζίαο,  λα επηθέξεη αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Δπίζεο θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ελεκεξώλνληαη από ηνλ 

επίζεκν ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα θαη λα θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαθηλνύληαη, ηδηαίηεξα όζεο ζηεξίδνληαη ζε αβάζηκεο πξνζσπηθέο 

εθηηκήζεηο θαη εξκελείεο. Η ΟΤΥΔ ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνώζεζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θιάδνπ έρεη ηεξήζεη ζηάζε 

ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθή θαη ελωηηθή ζηα δεηήκαηά ηνπ, απνθεύγνληαο 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κπνξεί λα ππνλνκεύζεη ην κέιινλ ηνπ. 

Αο αλαινγηζηεί ν θαζέλαο καο όηη ε πνιύρξνλε ηζηνξία θαη 

ζπλέρεηα ηνπ θιάδνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόηεξεο από ην νπνηνδήπνηε 

βξαρππξόζεζκν πξνζσπηθό ζπκθέξνλ.  

 

 

 


