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ΠΡΟΣΑΕΙ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΑΔΕ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι 

 

 Ο  Σύλλογορ μαρ, με ζςνέπεια και ςπεςθςνόηηηα όπωρ κάθε θοπά, 

έσονηαρ μελεηήζει ηιρ πποηεινόμενερ αλλαγέρ, καηέθεζε ςπεύθςνα ζςγκεκπιμένερ 

παπαηηπήζειρ, πποηάζειρ και διεκδικήζειρ ζσεηικά με ηιρ κανονιζηικέρ 

αποθάζειρ ηος Βαθμολογίος, ηηρ Κινηηικόηηηαρ μεηαξύ ηων θέζεων επγαζίαρ 

και ηηρ Αξιολόγηζηρ ηων ςπαλλήλων ηηρ Α.Α.Γ.Δ..   

 

Τα κςπιόηεπα ζημεία ηων πποηάζεων - διεκδικήζεων μαρ, αθοπούν: 

 

 Την δςναηόηηηα πος ππέπει να δοθεί ζηοςρ ζςναδέλθοςρ, πος είναι 

έμπειποι ζε οποιοδήποηε ανηικείμενο μέζα ζηην Υπηπεζία και για λόγοςρ 

ςπηπεζιακών αναγκών ςπηπεηούν ζε Π.Θ.Ε. σαμηλόηεπος βαθμού από αςηό πος 

δύνανηαι να βπίζκονηαι, βάζη ηων πποζόνηων ηοςρ, να μποπούν με αίηηζη 

ηοςρ να μεηακινηθούν ζηα πεπιγπάμμαηα πος θα αιηηθούν, ππιν ηην 

εθαπμογή ηος ειδικού μιζθολογίος.  

 

 Σηην μεηαηποπή ηος αποηελέζμαηορ ηηρ αξιολόγηζηρ, για ηην καηάηαξη ηος 

ςπαλλήλος ζε θέζη ανωηέπος βαθμού, ζηο επίπεδο ηος επαπκούρ, πος 
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ανηιζηοισεί ζε βαθμολογία από 60 έωρ 70 (επαπκήρ καηοσή αςηήρ ηηρ 

ικανόηηηαρ) και πάνω. 

 
 Σηην ζηοσοθεζία ζε επίπεδο οπγανικήρ μονάδαρ και όσι ζηον καηαμεπιζμό 

ζε αηομικό επίπεδο ηων ποζοηικών ζηόσων. 

 
 Σηην αναβαθμολόγηζη ζςγκεκπιμένων Πεπιγπαμμάηων Θέζεων Δπγαζίαρ, 

όπωρ ο ςπάλληλορ ηος ΓΕΦ, ο ςπάλληλορ ηος Ταμείος και ηων Παπακαηαθηκών, ο 

ςπάλληλορ διασείπιζηρ θεμάηων Φοπολογικήρ Απεικόνιζηρ Σςναλλαγών, Υπόλογοι 

& Δεςηεπεύονηερ Διαηάκηερ, οι ςπάλληλοι Γπαμμαηειών αποκενηπωμένων και 

πεπιθεπειακών ςπηπεζιών, οι Πποϊζηάμενοι Διοικηηικήρ και Μησανογπαθικήρ 

ςποζηήπιξηρ κ.α. 

 

 Σηην μοπιοδόηηζη για ηην μεηακίνηζη μεηαξύ οπγανικών μονάδων βάζει 

κπιηηπίων κοινωνικών (ςγείαρ, ζποςδών κ.α.), οικογενειακών, οικονομικών, 

εηών ςπηπεζίαρ κ.α. με ένα ανηικειμενικό ζύζηημα εκ ηων πποηέπων 

γνωζηό. 

 
 Την γνωζηοποίηζη ηος ηπόπος επιλογήρ και μεηακίνηζηρ ζε θέζειρ 

Δπγαζίαρ Διδικήρ Βαπύηηηαρ (Έλεγσορ & Γικαζηικό). 

 
 Σηην διόπθωζη ηηρ απαιηούμενηρ πεπιόδος ώζηε έναρ νέορ ζςνάδελθορ 

να  θεωπηθεί έμπειπορ από ηα ηέζζεπα (4) ζηα δύο (2) έηη.  

 

 Σηον έλεγσο αποκλειζηικά από ηο απμόδιο Υπηπεζιακό Σςμβούλιο, ηηρ 

ηήπηζηρ ηων διαδικαζιών κάθε μεηακίνηζηρ μεηαξύ πεπιγπαμμάηων θέζεων 

επγαζίαρ, είηε ζε ανώηεπο, είηε ζηον ίδιο, είηε ζε καηώηεπο βαθμό. 

 

Μποπείηε να δείηε αναλςηικά ηην επιζηολή μαρ, ζηην ιζηοζελίδα ηος Σςλλόγος 

www.eforiakos.com, η οποία καηαηέθηκε ζηην διαβούλεςζη και ζηάλθηκε ζηην 

Πολιηική και Υπηπεζιακή Ηγεζία ηος Υποςπγείος μαρ. 
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