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 ΚΟΙΝ:   Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ  

                      κα Υφαντή Ειρήνη       
 

  

ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝ 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ, ΡΖΛ ΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΖΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΑΟΣΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ. 

 

1. Ξαξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε «Καθοπιζμόρ ηηρ 

μεθοδολογίαρ, ηων κπιηηπίων και ηηρ διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ και 

βαθμολόγηζηρ ηων Θέζεων Δπγαζίαρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων 

Δζόδων καη’ εθαπμογή ηος άπθπος 28 ηος Ν.4389/2016 (Α΄94)». 

 

Α) Θα πξέπεη λα αλαβαζκνινγεζνχλ ζπγθεθξηκέλα Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ 

Δξγαζίαο, φπνπ είλαη πξνθαλέο φηη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζσζηά κε βάζε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, φπσο ν ππάιιεινο ηνπ ΓΔΦ, ν 

ππάιιεινο ηνπ Τακείνπ θαη ησλ Παξαθαηαζεθψλ, ν ππάιιεινο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ, νη ππάιιεινη Γξακκαηεηψλ 

απνθεληξσκέλσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, νη ππφινγνη θαη νη δεπηεξεχνληεο 

δηαηάθηεο, νη Πξντζηάκελνη Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο θ.α. 

 

Β) Σην άξζξν 5 ηεο παξαπάλσ απφθαζεο αλαθέξεηαη φηη δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ λ. 4369/2016  (Α΄33/2016)  γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ., ζε πεξηπηψζεηο θηλεηηθφηεηαο απφ θαη πξνο ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

Σπγθεθξηκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην εηδηθφ βαζκνιφγην ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ., πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ησλ 
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ππεξεζηψλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., εμαθνινπζεί λα ηζρχεη παξάιιεια ε βαζκνινγηθή 

δηάξζξσζε θαη ε βαζκνινγηθή έληαμε ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 25 

θαη 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ. 

Ζ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζα πξνζιακβάλνληαη ζηελ 

Α.Α.Γ.Δ. θαη γηα ηνπο νπνίνπο ζηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

ΠΘΔ, ε απαηηνχκελε εκπεηξία δελ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν ηεο δφθηκεο πεξηφδνπ 

πξνυπεξεζίαο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα λα ζεσξεζνχλ έκπεηξνη ππάιιεινη ζα 

απαηηείηαη ε πάξνδνο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ απνηειεί άληζε κεηαρείξηζε 

θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηνπ λ. 4369/2016, ζηνλ νπνίν ε δφθηκε 

πεξίνδνο, απνηειεί πξαγκαηηθφ ρξφλν άζθεζεο ππεξεζίαο θαη νδεγεί ζε άλνδν 

βαζκνχ. 

 

 

2. Ξαξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε «Καθοπιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ 

καηάηαξηρ ηων ςπαλλήλων ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων (Α.Α.Γ.Δ.) 

ζε Βαθμούρ Θέζηρ Δπγαζίαρ (Β.Θ.Δ.) και ςπηπεζιακήρ εξέλιξηρ αςηών, καη’ 

εθαπμογή ηος άπθπος 28 ηος Ν.4389/2016 (Α΄94)». 

Α) Σηελ παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 «Θαηάηαμε Υπαιιήισλ ζε Θέζε Δξγαζίαο» αλαθέξεη 

φηη ζηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε ΠΘΔ, ε απαηηνχκελε εκπεηξία δελ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν ηεο δφθηκεο πεξηφδνπ πξνυπεξεζίαο. Σρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε 

απηή, εθφζνλ ε Γηνίθεζε επηκείλεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζα πξνηείλνπκε ηελ δηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαηά ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, θαζψο απνηειεί αξλεηηθή δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζπλαδέιθσλ, αθνχ γηα λα ζεσξεζνχλ 

έκπεηξνη ππάιιεινη ζα απαηηείηαη ε πάξνδνο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, 

κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δφθηκε πεξίνδν, ε νπνία απνηειεί ρξφλν 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο κε φιεο ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ελφο 

ππαιιήινπ.  

Πεξηπιέθεη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ηελ δνθηκαζηηθή ππεξεζία ησλ δχν (2) εηψλ 

θαηά ηελ νπνία νη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ δηνξίδνληαη ζε νξγαληθέο ζέζεηο, κπνξνχλ λα 

απνιχνληαη γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο πνπ απνηειεί πξαγκαηηθφ 

γεγνλφο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ππάιιεινο ηνπνζεηεζεί ζε κηα ππεξεζία θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πεξίγξακκα ζέζεο θαη εξγάδεηαη θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα 

απαξαίηεηα έηε γηα λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν πεξίγξακκα ζέζεο. 

 

Β) Σηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 «Θαηάηαμε Υπαιιήισλ ζε Θέζε Δξγαζίαο» 

αλαθέξεηαη φηη «γηα ηελ θαηάηαμε ππαιιήιωλ πνπ δηνξίδνληαη ζηελ Α.Α.Δ.Ε., θαηόπηλ 

πξνθήξπμεο ηνπ Α.Σ.Ε.Π πνπ ζέηεη ωο απαξαίηεην πξνζόλ δηνξηζκνύ ζηελ Α.Α.Δ.Ε ηελ 

εκπεηξία, ν ρξόλνο εκπεηξίαο πνπ κνξηνδνηήζεθε ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ απαηηνύκελν 

ειάρηζην ρξόλν εκπεηξίαο γηα ηελ θαηάηαμε ζε Θέζε Εξγαζίαο, εθόζνλ ε ελ ιόγω 

εκπεηξία είλαη ζπλαθήο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο.». Λα 

δηεπθξηληζηεί αλ απηφ ζεκαίλεη φηη ζε έλαλ δηαγσληζκφ φπνπ ε εκπεηξία π.ρ. ζε 

ινγηζηηθφ αληηθείκελν, ζα απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ θαη ζα έρεη 



κνξηνδνηεζεί, αλ ζα ζεκαίλεη φηη ν ππάιιεινο αλαιακβάλνληαο ππεξεζία π.ρ. 

ζην ΦΞΑ, ζα ζεσξείηαη έκπεηξνο ππάιιεινο. 

 

Γ) Σηελ παξαγξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 αλαθέξεηαη φηη «γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ ζε 

ζέζε αλωηέξνπ βαζκνύ, πιελ ηωλ ζέζεωλ Εξγαζίαο εηδηθήο βαξύηεηαο, απαηηείηαη λα 

πιεξνύληαη ζωξεπηηθά νη θάηωζη πξνϋπνζέζεηο: 

α) Να πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

β) Η θαηάηαμε λα δηελεξγείηαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ νινθιήξωζε ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ηειεπηαία αμηνινγηθή ηνπ πεξίνδν, θαη ην 

απνηέιεζκα απηήο λα είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 90%.   

γ) Τν απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ακέζωο πξνεγνύκελε 

αμηνινγηθή πεξίνδν, λα είλαη επίζεο κεγαιύηεξν ηνπ 90%.»   

Θαηαξρήλ, ζα έπξεπε ε Γηνίθεζε λα δψζεη ζηελ δηαβνχιεπζε θαη ηελ πξφηαζε ηεο γηα 

ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ζε ζέζεηο Δξγαζίαο Δηδηθήο Βαξχηεηαο. Πξνθαλψο είλαη θάηη ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε δηεξγαζία θαη ζα έπξεπε λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Εεηάκε εθφζνλ ε Γηνίθεζε έρεη εηνηκάζεη ηέηνηα πξφηαζε λα ηελ δψζεη γηα 

δηαβνχιεπζε. 

Δπηπιένλ, ζεσξνχκε ην πνζνζηφ ηνπ 90%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην ηεο θαλνληζηηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε άξηζηε απφδνζε ηνπ 

ππαιιήινπ θαη κάιηζηα επη δχν (2) ζπλαπηά έηε ππεξβνιηθφ θαη πξνβιεκαηηθφ 

θαη δεηάκε λα κεηαηξαπεί ζην επίπεδν ηνπ επαξθήο πνπ αληηζηνηρεί ζε βαζκνινγία απφ 

60 έσο  70 (επαξθήο θαηνρή απηήο ηεο ηθαλόηεηαο). Ζ βαζκνινγία ηνπ 90% θαη 

πάλσ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζε αλψηεξνπ βαζκνχ, ηνλ αθήλεη 

εθηεζεηκέλν ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ δχν ηεξαξρηθά πξντζηάκελσλ ηνπ, θαηά ηε 

ζεηξά ηεο νξγαληθήο δηάξζξσζεο, αθνχ νη δηθέο ηνπο βαζκνινγίεο είλαη νη 

κφλεο πνπ νπζηαζηηθά πξνζκεηξνχληαη.  Έηζη ε θαζεκεξηλή ζρέζε κε ηνπο 

Πξντζηακέλνπο κπνξεί λα ηνπ επηηξέςεη ή ηνπ απαγνξεχζεη ηελ άλνδν ζε αλψηεξν 

βαζκφ. Πεξαηηέξσ, πνιινί Πξντζηάκελνη ελψ έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπο εδψ θαη ρξφληα 

ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ιφγσ «αδπλακίαο» ηεο ππεξεζίαο λα 

πξνρσξήζεη ζε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ηνπο θαη επνκέλσο νη ίδηνη ελψ αμηνινγνχλ ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο, νη ίδηνη δελ αμηνινγνχληαη. 

Τέινο, δελ δηεπθξηλίδεηαη ηη ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη ζήκεξα 

ππεξεηνχλ ιφγσ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε ζέζεηο κε ρακειφ βαζκφ π.ρ. ζηελ 

Γξακκαηεία κηαο Γ.Ο.Υ. θαη ζέιεη λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν πεξίγξακκα ζέζεο κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ π.ρ. ζην ΦΠΑ. Θα πξέπεη ν ζπλάδειθνο απηφο λα έρεη ζε 2 

αμηνινγηθέο πεξηφδνπο άξηζηε απφδνζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλν άξζξν; 

Απηφ ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ θαη πνπ έρεη ππεξεηήζεη; Γηα 

παξάδεηγκα αλ πξηλ ηελ Γξακκαηεία ήηαλ ζηνλ έιεγρφ ή ζε ηκήκα Δηζνδήκαηνο δελ ζα 

κπνξεί λα κεηαθηλεζεί άκεζα; 

Νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ ζεσξεζεί έκπεηξνη ζε έλα αληηθείκελν κέζα ζηελ 

πεξεζία θαη παξφηη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ην ειάρηζην 



απαηηνχκελν επίπεδν επάξθεηαο σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Ξ.Θ.Δ., εθφζνλ γηα ιφγνπο ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ππεξεηνχλ ζε 

Ξ.Θ.Δ. ρακειφηεξνπ βαζκνχ απφ απηφ πνπ δχλαληαη λα βξίζθνληαη, ζα πξέπεη 

κε αίηεζε ηνπο λα κεηαθηλεζνχλ ζηα πεξηγξάκκαηα πνπ ζα αηηεζνχλ, πξίλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ. πάξρεη πιήζνο πξαγκαηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ φπνπ ζπλάδειθνη κε πςειά πξνζφληα, ρξφληα εκπεηξίαο ζε 

πνιιά αληηθείκελα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο Γξακκαηείαο ή Ρακείνπ θαη 

αιινχ, ιφγσ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Γελ κπνξεί απηνί νη ζπλάδειθνη λα 

ηηκσξεζνχλ, γηα ην γεγνλφο φηη θιήζεθαλ απφ ηελ πεξεζία λα ππεξεηήζνπλ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.   

    Γ) Σηελ παξαγξ. 3α ηνπ άξζξνπ 5 πξνβιέπνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάιιεινη 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε Υπεξεζίεο εθηφο ηεο Αξρήο, 

είηε έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα αηξεηψλ Ο.Τ.Α. κε πιήξε απαιιαγή θαζεθφλησλ, 

είηε ιακβάλνπλ άδεηα άλεπ απνδνρψλ θαη ν ρξφλνο ηεο αδείαο ηνπο δελ ινγίδεηαη σο 

πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία. 

Πξνβιέπεηαη φηη κεηά ηελ άξζε ησλ σο άλσ ιφγσλ, νη ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, 

ζε Θέζε Δξγαζίαο θαη ζην βαζκφ ηεο Θέζεο απηήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, ρσξίο λα δεζκεχεη ε ηπρφλ θαηάηαμε ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε 

εξγαζίαο.  

Ρν ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη ε πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο λα 

δεζκεχεη ηελ εθ λένπ θαηάηαμε, εθηφο ησλ ζέζεσλ επζχλεο, αθνχ αλ 

θαηαηαρζεί ζε θαηψηεξν βαζκφ ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ δχν ρξφληα γηα λα 

θαηαηαρζεί ζε αλψηεξν βαζκφ, πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο θαη αθνχ 

αμηνινγεζεί επαξθψο. Νη ζπλάδειθνη απηνί επηιέγνπλ λα ππεξεηήζνπλ ζε 

άιιεο ζέζεηο γηα λα πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία απφ άιιε ζέζε ή βξίζθνληαη 

ζε άδεηα άλεπ απνδνρψλ ιφγσ ζνβαξψλ πξνζσπηθψλ ζεκάησλ. Γελ ζα πξέπεη 

ε αληηκεηψπηζε απφ ηελ Γηνίθεζε λα είλαη ηηκσξεηηθή απέλαληη ηνπο. 

 

Δ) Σηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 πξνβιέπεηαη φηη «Σε πεξηπηώζεηο νξγαλωηηθώλ αιιαγώλ 

ή ζπκπιήξωζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ παξακνλήο ζε ζπγθεθξηκέλε Οξγαληθή Μνλάδα 

επηηξέπνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Α.Α.Δ.Ε. νη κεηαθηλήζεηο ππαιιήιωλ ζε λέεο 

Θέζεηο Εξγαζίαο ή/θαη Θέζεηο ζε Οξγαληθή Μνλάδα ηνπιάρηζηνλ ίδηνπ βαζκνύ κε ηε 

Θέζε Εξγαζίαο από ηηο νπνίεο κεηαθηλνύληαη.». Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ζα 

πξέπεη λα δηαγξαθεί, αθνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππήξμε θαη παιαηφηεξα 

πξφβιεςε (rotation) ζην νπνίν αληέδξαζε ζχζζσκνο ν θιάδνο θαη ην 

απέξξηςε. Αθφκα θαη ζαλ πξφζεζε φκσο απφ ηελ Γηνίθεζε, ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφβιεςε είλαη έσιε αθνχ δελ δηεπθξηλίδεη θαλέλα θξηηήξην ή πξνυπφζεζε 

γηα ην πψο ζα γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο απηέο.   

 

ΣΤ) Σηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξνβιέπεηαη ηη γίλεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο  

Πξντζηακέλσλ πνπ απαιιάζζνληαη, δηαθφπηεηαη ή ιήγεη ε ζεηεία ηνπο. Δλψ ππάξρεη ε 



κέξηκλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηνπ βαζκνχ κε απηήλ πνπ θαηείρε πξηλ ηνπνζεηεζεί ζε 

Θέζε Δπζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζέζεσλ εηδηθήο βαξχηεηαο, ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη θαη ε πξφβιεςε λα ηνπνζεηείηαη εθφζνλ ην επηζπκεί ζε πεξίγξακκα ειεγθηή 

βεβαίσζεο ή αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, αλεμάξηεηα αλ θαηείρε ηέηνηα ζέζε 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Ε) Σην άξζξν 13 ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβιέπεηαη φηη «Η 

Εηδηθή Επηηξνπή ζπγθξνηείηαη από ηα κέιε (ππεξεζηαθά θαη αηξεηά) ηνπ νηθείνπ 

Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ θιάδνπ ηνπ ππαιιήινπ, ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο 

Δηεύζπλζεο Δηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Γεληθήο 

Δηεύζπλζεο πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο 

ή ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ & Οξγάλωζεο ζηηο 

ινηπέο πεξηπηώζεηο, ν νπνίνο πξνεδξεύεη.». Θα πξέπεη ν Ξξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη ν Ξξντζηάκελνο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Νξγαληθήο Κνλάδαο ζηην οποία 

ςπηπεηεί ο ςπάλληλορ ή ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ & Νξγάλσζεο λα παξίζηαληαη σο εηζεγεηέο, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ. Γηθαίσκα ςήθνπ λα έρνπλ κφλν ηα κέιε ηος οικείος Υπηπεζιακού 

Σςμβοςλίος ηος κλάδος ηος ςπαλλήλος. 

 

Ζ) Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ψζηε ζπλάδειθνη πνπ 

θαηέρνπλ ηππηθά πξνζφληα θαη κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε πςειφηεξεο 

βαζκνινγίαο πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ, απφ απηά πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα γηα 

παξάδεηγκα ν ππάιιεινο γξακκαηείαο κηαο Γ.Ν.., πνπ επηζπκεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην πεξίγξακκα κε βαζκφ Θ ή Η, αλάινγα κε ρξφλν 

ππεξεζίαο ηνπ, λα κεηαθηλεζεί  κε αίηεζε ηνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ. Δθφζνλ πξνθχςνπλ θελέο 

ζέζεηο ρακειήο βαζκνινγίαο χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάηαμεο, λα εθαξκνζηεί 

ε πξφβιεςε ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο.  

Οη ζπλάδειθνη Δθνξηαθνί δελ πξνζιήθζεθαλ γηα λα ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο γξακκαηείαο 

ή ηακείνπ, αιιά ηνπνζεηήζεθαλ εθεί ιφγσ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Αθνχ ε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ βαζκνινγίνπ, ζεκαίλεη δηαθνξεηηθή κηζζνινγηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο 

ζέζεηο απηέο, εθφζνλ νη ζπλάδειθνη ην επηζπκνχλ θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα, ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ άκεζα ζε άιια πεξηγξάκκαηα.      

 

Θ) Γελ πξνβιέπεηαη ηη ζα γίλεηαη φηαλ ζπλάδειθνη ζα θάλνπλ αηηήζεηο γηα λα 

κεηαθηλεζνχλ ζε θελή ζέζε εξγαζίαο βάζε ηνπ άξζξνπ 9 αιιά πξνθχπηεη ε πξφβιεςε 

ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Η αιιαγή Θέζεο Εξγαζίαο ή/θαη ε 

αιιαγή Θέζεο ζε Οξγαληθή Μνλάδα ηεο Α.Α.Δ.Ε. επηηξέπεηαη, εθόζνλ ν αξηζκόο ηωλ 

ππαιιήιωλ πνπ θαηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο Θέζεηο Εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα Π.Θ.Ε. 

πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο, βξίζθεηαη εληόο ηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ, όπωο απηό ζα 

θαζνξηζηεί κεηά ηελ αλαιπηηθή θαηαλνκή ηωλ νξγαληθώλ ζέζεωλ ζε Π.Θ.Ε. από ηελ 



αξκόδηα Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηή.». Θα πξέπεη λα ηεζεί φξην φηη ε πξφβιεςε απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε κίαο κεηαθίλεζεο έσο κία (1) 

θνξά θαη ην επφκελν έηνο, νη αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ πνπ απνξξίθζεθαλ γηα ηνλ 

παξαπάλσ ιφγν λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Κέζα ζην 

δηάζηεκα απηφ ε Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα βξεη ιχζε γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο 

πεξεζίαο, ψζηε λα κπνξεί ν ζπλάδειθνο λα κεηαθηλεζεί εθφζνλ θάλεη εθ 

λένπ αίηεζε. 

 

Η) Ξεξαηηέξσ, δεηάκε θάζε κεηαθίλεζε κεηαμχ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, είηε ζε αλψηεξν, είηε ζηνλ ίδην, είηε ζε θαηψηεξν βαζκφ λα 

εμεηάδνληαη απφ ην αξκφδην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην, γηα λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα απνθεχγνληαη ελζηάζεηο απφ ζπλαδέιθνπο. 

 

ΗΑ) Ρέινο, δεηάκε κνξηνδφηεζε γηα ηελ κεηαθίλεζε κεηαμχ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

βάζεη θξηηεξίσλ θνηλσληθψλ (πγείαο, ζπνπδψλ θ.α.), νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

εηψλ ππεξεζίαο θ.α. κε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ. 

 

 

3. Ξαξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε «Θαζνξηζκφο ηεο 

νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

28 ηνπ  λ. 4389/2016 (Α΄ 94)» 

 

Α) Πην άξζξν 6 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ζηνρνζεζία ησλ ππαιιήισλ. 

Έρνπκε επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη ηελ αληίζεζε κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ ζηνρνζεζία ζε Γεκφζηεο Αξρέο ζχκθσλα θαη κε ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηειεί έλα πξνβιεκαηηθφ πεδίν, αθνχ δελ παξάγνπλ πξντφληα 

αιιά εθπιεξψλνπλ ππνρξεψζεηο θαη κάιηζηα βαξχλνπζαο επζχλεο. Σηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ε ΑΑΓΔ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηεο είλαη πνιχπινθν, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Τν 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινπλ νη λφκνη, νη 

απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη νη ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο επεξεάδνπλ θαζεκεξηλά ηελ 

εξγαζία θαη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κείσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απφθιηζε απφ 

ηεζέληεο ζηφρνπο, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ. Ζ ζηνρνζεζία κε αηνκηθέο πνζνηηθέο παξακέηξνπο ζπρλά εθηξέπεη απφ ηελ 

πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο.  

Ξξφηαζε καο είλαη ε ζηνρνζεζία λα ππάξρεη ζε επίπεδν Νξγαληθήο Κνλάδαο 

θαη λα κελ επηκεξίδεηαη αηνκηθά. 



 

Β) Όπνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαλνληζηηθή απφθαζε, ε πξφβιεςε ηεο πνζνηηθήο 

αμηνιφγεζεο απηή λα πξνθχπηεη απφ ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ 

ζηφρσλ ζε επίπεδν Νξγαληθήο Κνλάδαο. 

 

Γ) Σηελ παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε ηνπνζέηεζε ζε δηαθνξεηηθή 

Θέζε Δξγαζίαο εληφο ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζα είλαη ζε ίδηνπ ή θαηψηεξνπ βαζκνχ. Θα πξέπεη 

λα δηεπθξηληζηεί φηη ζα είλαη ίδηνπ βαζκνχ. 

 

Γ) Σην άξζξν 25 ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβιέπεηαη φηη 

«ζπληζηάηαη Εηδηθή Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίωλ Εζόδωλ κε 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίωλ Εζόδωλ ε νπνία απνηειείηαη 

από ηα κέιε (ππεξεζηαθά θαη αηξεηά) ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ θιάδνπ 

ηνπ ππαιιήινπ, ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Δηεύζπλζεο Δηαρείξηζεο Αλζξωπίλνπ Δπλακηθνύ 

θαη ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο 

ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο, ή ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο 

Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη Οξγάλωζεο, ν νπνίνο πξνεδξεύεη». Θα 

πξέπεη ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

θαη ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ πξνΐζηαηαη ηεο Νξγαληθήο 

Κνλάδαο ζηην οποία ςπηπεηεί ο ςπάλληλορ λα παξίζηαληαη σο εηζεγεηέο, 

ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Γηθαίσκα ςήθνπ λα έρνπλ κφλν ηα κέιε ηος οικείος 

Υπηπεζιακού Σςμβοςλίος ηος κλάδος ηος ςπαλλήλος.  

 

Δ) Σηελ ππνπαξ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 πξνβιέπεηαη φηη «Με κεηαγελέζηεξε 

απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή θαη θαηόπηλ ζύκθωλεο γλώκεο ηνπ Σπκβνπιίνπ  Δηνίθεζεο, 

δύλαηαη  λα θαζνξίδνληαη  νη Θέζεηο Εξγαζίαο ηεο Α.Α.Δ.Ε. νη θάηνρνη ηωλ νπνίωλ ζα 

αμηνινγεζνύλ πνζνηηθά κε αηνκηθή ζηνρνζεζία, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ ηειηθή 

αμηνιόγεζε κε πνζνζηό 15%.» Ζ πξφβιεςε απηή ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί, 

πξνθαλψο είλαη γξακκέλε εθ παξαδξνκήο. Δηδάιισο αληηβαίλεη ζε θάζε 

ινγηθή ρξεζηήο δηνίθεζεο, λα ηίζεληαη αηνκηθνί ζηφρνη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί 

ε αμηνινγηθή πεξίνδνο ή αθνχ έρεη δηαλπζεί ην ½ κηαο αμηνινγηθήο πεξηφδνπ.  

 

Δ) Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε φηη νχηε γηα ην 2021 δελ ζα ππάξρνπλ αηνκηθνί 

ζηφρνη αθνχ ήδε έρνπκε δηαλχζεη ην κηζφ έηνο. 

 

 


