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ΑΙΣΗΜΑ 

Σνπ ΤΝΓΤΑΜΟY «ΓΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ» δηα ηνπ 
εθπξνζώπνπ  ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

 

ΠΡΟ  ηνλ Πξόεδξν ηνπ .Δ. ΙΚΑ ΘΔ/ΝΙΚΗ θ ΚΔΝΣΡΙΚΗΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Με αφορμή ην δειηίν ηύπνπ ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. αξηζ. πξωη. 140/15-3-2017, 
«Απνρή από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηωλ Γ.Τ.» θαη ηελ εγθύθιην ηεο 
ππνπξγνύ Γηνηθεηηθήο αλαζπγθξόηεζεο πνπ πξέπεη κέρξη 31/3/2017 λα έρεη 
νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ   

ααοο  θθααιιννύύκκεε  λλαα  ζζππγγθθααιιέέζζεεηηεε    εεθθηηάάθθηηωωοο  θθααηη  άάκκεεζζαα  ηηνν  ΓΓ  ηηννππ  ζζππιιιιόόγγννππ  γγηηαα  

λλαα  ππάάξξννππκκεε  ααππννθθάάζζεεηηοο  ::  

  λλαα  κκεελλ  ζζππκκππιιεεξξώώζζεεηη  θθααλλέέλλααοο  εεξξγγααδδόόκκεελλννοο  ηηαα  θθύύιιιιαα  ααμμηηννιιόόγγεεζζεεοο  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  κκππιιννθθάάξξννππκκεε    ζζηηεελλ  ππξξάάμμεε  ηηεελλ  ααμμηηννιιόόγγεεζζεε  ηηννππ  ΝΝόόκκννππ  

ΒΒεεξξλλααδδάάθθεε  ..    

  γγηηαα  ηηεελλ  άάκκεεζζεε  ζζύύγγθθιιεεζζεε  έέθθηηααθθηηεεοο  γγεελληηθθήήοο  ζζππλλέέιιεεππζζεεοο  κκεε  ζζέέκκααηηαα    
Δλεκέξωζε, Αμηνιόγεζε Τπαιιήιωλ,  ΔΦΚΑ.  

Ο λ.4369/2016 ηνπ Βεξλαξδάθε πεξί αμηνιόγεζεο είλαη ζπλέρεηα ηωλ 
πξνεγνύκελωλ λόκωλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΝΓ, ηνπ Μεηζνηάθε θαη ηνπ 
Μαληηάθε. Θεζπίδεη έλα ζύζηεκα “αμηνιόγεζεο δνκώλ θαη δεκνζίωλ 
ππαιιήιωλ” κε βαζηθό θξηηήξην ηε ζηνρνζεζία, ην βαζκό επίηεπμεο ηωλ 
ζηόρωλ, ηελ παξαπέξα εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηε ζύλδεζε ηεο 
αμηνιόγεζεο κε ην κηζζό θαη ηηο απνιύζεηο ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ. Οξίδεη 
ηελ θιίκαθα βαζκώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ από 0-
100. Όζνη δεκόζηνη ππάιιεινη ζα αμηνινγνύληαη από 0-24 ζα 
αληηκεηωπίδνπλ ην θάζκα ηεο απόιπζεο, όπωο θαη κε ην λόκν Μεηζνηάθε κε 
ηηο πεξίθεκεο νξηδόληηεο απνιύζεηο ηνπ 15%. 

 

 



Με ηε ιεγόκελε αμηνιόγεζε, ζπλνιηθά κε ηηο αλαδηαξζξώζεηο ζην Γεκόζην 
ζηνρεύνπλ ζηε ρεηξαγώγεζε ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ, ζηνρεύνπλ ζε έλα 
θξάηνο αθόκε πην απηαξρηθό, αθόκα πην ερζξηθό απέλαληη ζηνπο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο θαη ην ιαϊθό θίλεκα θαη ηαπηόρξνλα έλα θξάηνο πνπ ζα ππεξεηεί 
πην απνηειεζκαηηθά ηε ζηξαηεγηθή ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη ηεο 
θεξδνθνξίαο ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ. ηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ζηελ 
πξνώζεζε ζαξωηηθώλ ηδηωηηθνπνηήζεωλ θαη ηελ παξάδνζε νιόθιεξωλ 
ηνκέωλ θαη ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο.  

Θεζ/ληθε 22/3/2017 

ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΞΞΗΗ  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

ΓΑΚΔ - ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

 


