
 

                                        

 
   

EΡΥΕΣΑΘ ΑΓΡΘΑ ΕΠΘΘΕΗ ΣΗΝ ΑΑΔΕ! 

               ΟΛΟΘ ΣΗΝ  ΑΠΕΡΓΘΑ ΣΗ 1εο ΘΟΤΝΗ! 

 
πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 18 Μάε εκεξίδα κε ζέκα ηελ «παξνπζίαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο ΑΑΔΕ». Σε απηή ηελ εκεξίδα, ν θ. Δηνηθεηήο μεθαζάξηζε όηη: 

 Σηόρνο είλαη κέζα ζην θαινθαίξη λα γίλεη έλα πξώην «μεζθαξηάξηζκα» ζηελ ΑΑΔΕ θαη πνιινί 
ζπλάδειθνί καο λα εληαρζνύλ ζην ζύζηεκα θηλεηηθόηεηαο ηνπ Δεκνζίνπ, δειαδή απνιύζεηο. 
Επηβεβαηώλεηαη δπζηπρώο ε ζέζε ηεο ΔE-T όηη ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή «δε ρσξάλε» 12.000 ππάιιεινη.   

 Σε νξίδνληα ηξηεηίαο (κέρξη ην 2020) ζα νινθιεξσζεί ην πάγην (κόληκν) ζύζηεκα αμηνιόγεζεο 
ηεο ΑΑΔΕ, πνπ ζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηo κηζζό ηνπ θάζε μερσξηζηνύ ππαιιήινπ. Τν 
ζύζηεκα απηό ζα πεξηιακβάλεη: 

 Μηζζνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο 
ζηελ επίηεπμε ησλ θξαηηθώλ αληηιατθώλ ζηόρσλ: Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη δύν ίδηνη 
ζε απόδνζε θαη πξνζόληα ππάιιεινη ζα παίξλνπλ δηαθνξεηηθό κηζζό αλάινγα 
κε ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη (!!).  

 Η θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηηο δηάθνξεο κηζζνινγηθέο βαζκίδεο (νθηώ ηνλ αξηζκό, κε 
πέληε δηαβαζκίζεηο ζηελ θαζεκία) ζα θαζνξίδεηαη κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηελ απόδνζε 
θαη ηελ αηνκηθή ζηνρνζεζία. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη έλαο ζπλάδειθνο κε 30 
ρξόληα πξνϋπεξεζία κπνξεί λα θαηαηαγεί ζην ρακειόηεξν κηζζνινγηθό 
θιηκάθην (!!). Απνζπλδέεηαη έηζη νινθιεξσηηθά ην ύςνο ηνπ κηζζνύ από ην επίπεδν ησλ 
αλαγθώλ θάζε εξγαδόκελνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ.  

 Απνζπλδέεηαη ην ύςνο ηνπ κηζζνύ θαη από ηα ηππηθά πξνζόληα θάζε ππαιιήινπ. Αλ θαη 
δηαηεξείηαη έκκεζε ζπζρέηηζε κέζσ ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεο, απηή νύηε απόιπηε 
είλαη, αιιά νύηε ζίγνπξε. Απηό γηαηί όζνη ζπλάδειθνη αξλεζνύλ ηελ ππεξ-
εληαηηθνπνίεζε, ηηο απμεκέλεο πηέζεηο γηα θαηαζηξαηήγεζε ηνπ σξαξίνπ ζηηο «ππεξεζίεο 
– ειίη» θιπ, απηόκαηα ζα ράλνπλ ηηο θαιύηεξεο κηζζνινγηθέο απνιαβέο πνπ 
αληηθεηκεληθά δηθαηνύληαη κε βάζε ηα πηπρία ηνπο, ηηο ζπζίεο κηαο δσήο. Αλ απηό δελ 
είλαη ηηκωξεηηθή αμηνιόγεζε, ηόηε ηη είλαη;; 

 πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 
Να ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθά «αμηνιόγεζε» ζην δεκόζην! Να πνύ νδεγνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο νη 

θαλαηηθνί ππέξκαρνη ηεο αμηνιόγεζεο θαη όζνη   ιέλε «λαη ζηελ αμηνιόγεζε, αιιά κε ειεγθηηθά 
πξόηππα». Να γηαηί ζηελ ΑΑΔΕ, κε βάζε ην ρηεζηλό Μλεκόλην 4 ηωλ ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ, ζα 
δηνξηζηνύλ 55 κάλαηδεξ!    

Επηβεβαηώλεηαη ε ζέζε ηεο ΔΕ-Σ όηη ε αμηνιόγεζε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλάγθε 
επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Η αμηνιόγεζε 
νπζηαζηηθά απνηειεί εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο ηαμηθήο επηζεηηθόηεηαο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο 
δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζην ιατθό θίλεκα. Σηελ πεξίπησζε ηεο ΑΑΔΕ, αλαπξνζαξκόδνπλ ην 
θνξνεηζπξαθηηθό κεραληζκό ώζηε λα ππεξεηεί πην απνηειεζκαηηθά ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, δειαδή ην θνξνινγηθό 
μεδνύκηζκα ηνπ ιανύ από ηε κία θαη ηελ πξνθιεηηθή θνξνινγηθή αζπιία ηνπ θεθαιαίνπ από 
ηελ άιιε. Σε απηή ηε ινγηθή, επηδηώθνπλ λα δπλακώζεη ε ηάζε ππνρώξεζεο, ζπκβηβαζκνύ θαη 
ρεηξαγώγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΣΟΤ ΠΕΡΑΕΘ! 
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ΟΛΟΘ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΘΑ ΣΗΝ 1ε ΘΟΤΝΗ! 

 


