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Θέμα: «Παρατηρήσεις Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. επί των Π.Θ.Ε. μετά την αρχική κατάταξη των 
υπαλλήλων της Αρχής σε αυτά και την εφ’ άπαξ αξιολόγηση» 
 
 
Έχοντας καταλήξει από πλευράς σας στα οριστικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) 

στα οποία το σύνολο των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. έχει πλέον καταταγεί, επανερχόμαστε και 

σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Η εν γένει διαδικασία ήταν ουσιαστικά μια τύποις, εν τέλει μονομερής διαβούλευση, η 

οποία ήταν αδιαφανής ως προς τα υποβαλλόμενα σχόλια που ζητήσατε να σας 

αποσταλούν, χωρίς να γνωρίζει κανείς τους αποστολείς των παρατηρήσεων και το 

περιεχόμενό τους, για να μπορεί να διαπιστωθεί στη συνέχεια αν και κατά πόσο 

εκτιμήθηκαν και ελήφθησαν τελικά υπόψη για την συγγραφή των οριστικών Π.Θ.Ε. 

 

 Επίσης προβληματίζει το γεγονός ότι κλήθηκαν να συνυπογράψουν το Π.Θ.Ε. κάθε 

υπαλλήλου ΟΛΟΙ οι προϊστάμενοι Τμημάτων, ακόμη και αν δεν είχαν ποτέ καμία  

επαγγελματική επαφή με τον υπάλληλο αυτόν. Κατ’ επέκταση, υπέγραψαν ερχόμενοι και 

οι ίδιοι σε δύσκολη θέση χωρίς πράγματι να γνωρίζουν, για να ισχυροποιήσουν 

ενδεχομένως με την ομοφωνία τους την «αδύναμη» έως και άσχετη αντιστοίχιση Π.Θ.Ε. 

και υπαλλήλου. 

 

 Το γεγονός αυτό, συνηγορείται από την καταγραφή στα Π.Θ.Ε. της σημαντικότητας των 

παρατιθέμενων χαρακτηριστικών που εν τούτοις βαθμολογούνται και οριοθετούνται σε μία 

άγνωστη κλίμακα βαρυτήτων με αποδεκτό «κατώφλι» π.χ. το 2, όπου ΟΛΟΙ έπιασαν απλά 

τη βάση (ως αποτέλεσμα μιας τυπικής κατάταξης). Συντελείται δηλαδή, η απόλυτη 

απαλοιφή συγκεκριμένων ικανοτήτων πληροφορικής (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού 

εφαρμογών), παρά το γεγονός των ζητούμενων εξειδικεύσεων στο οποίο είχαμε αναφερθεί 

σε επιστολή μας, καθώς και η σχεδόν απεμπολούμενη παράθεση τυχόν διοικητικών 

ικανοτήτων ή εμπειριών. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα στο πώς αξιολογείται εν προκειμένω 

ο αξιολογούμενος υπάλληλος, αν έχει πραγματική θητεία με άσκηση διοίκησης στο 

παρελθόν και τι προοιωνίζεται γι’ αυτόν στο μέλλον, όταν στο συγκεκριμένο πεδίο δεν 

αναγράφηκε τίποτα, ούτε καν η βάση. 
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Από τις προηγούμενες επιστολές μας και τα εν τέλει παραπάνω αναφερόμενα, διαπιστώνει 

κανείς μια βιασύνη να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και μάλιστα με πλήρη ομοφωνία, χωρίς 

όμως αυτές προηγουμένως να τεκμηριώνονται από καλές πρακτικές και κριτήρια που 

ελήφθησαν υπόψη, εξαναγκάζοντας την βεβιασμένη αντιστοίχηση  υπαλλήλων με Π.Θ.Ε. 

τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους αφορούν, είτε λόγω σπουδών, είτε λόγω 

της διανυθείσας επαγγελματικής πορείας τους. 

Ευλόγως επομένως τίθενται ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

1. Ποιό πλαίσιο καθηκόντων και ποιες αντίστοιχες απολαβές θα διέπουν ένα υπάλληλο με 
σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν βεβιασμένα έχει καταταχθεί σε Π.Θ.Ε. που έχει 
ως προαπαιτούμενο την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να έχουν προβλεφθεί είτε 
διαφορετικά Π.Θ.Ε. για την εργασία που επιτελεί, είτε διαφορετικά καθήκοντα ανάλογα των 
σπουδών; Αντιστρόφως, όταν στο ίδιο Π.Θ.Ε. ο υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
θα μπορεί εν δυνάμει να αναλαμβάνει και εργασίες που αφορούν υπάλληλο Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό - αλλά χωρίς την ίδια αμοιβή, εν τέλει δεν 
χάνουν όλοι; Γιατί άραγε προϋποτίθενται σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
κατάταξη ενός υπαλλήλου σε ένα Π.Θ.Ε. το οποίο παραπέμπει περισσότερο σε ένα 
έμπειρο λειτουργικό χρήστη; 

 

2. Πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί ένας υπάλληλος με σπουδές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο 
οποίος παρότι έχει ασκήσει πραγματική θητεία διοίκησης στο παρελθόν, εντάχθηκε σε 
Π.Θ.Ε. στο οποίο συλλήβδην όλοι όσοι ανήκουν σε αυτό, δεν βαθμολογήθηκαν για τις 
ικανότητες διοίκησης που αποδεδειγμένα διαθέτουν; Η εξειδικευμένη εμπειρία που 
αξιολογείται προσθετικά οπουδήποτε αλλού, είτε στον Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, 
στην Α.Α.Δ.Ε. δεν λαμβάνεται υπόψη; 

 
3. Πως θα γίνει η αξιολόγηση τέτοιων περιπτώσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, όταν η Α.Α.Δ.Ε. παρά 

τις εξαγγελίες της, φαίνεται να μην αναζητά στην πράξη το  πλέον ικανό και 
αποτελεσματικό προσωπικό για να το αξιοποιήσει ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ και φυσικά ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ της  κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας; 

 
4. Γιατί εξακολουθούν να αγνοούνται οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο 

Δημόσιο Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής (Γ.Γ.Π.Σ.) με τα Π.Θ.Ε. που αυτό περιλαμβάνει, 
όπως π.χ. αυτό του “Διαχειριστή Έργου” (Project Manager) το οποίο δεν υφίσταται 

στην Α.Α.Δ.Ε., ένα Φορέα με κατ εξοχήν διαχειριστικού τύπου (projectised) δράσεις; 

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι επιτηδευμένα δυσδιάκριτος, αλλά αποδεδειγμένα 

πραγματικός: Οι περισσότεροι ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής,  έχουν πλέον μέσο όρο 

ηλικίας περίπου τα πενήντα (50) έτη. Η κατάταξη σε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας 

είτε Προγραμματιστή, είτε Αναλυτή Προγραμματιστή, που λαμβάνει μάλιστα και 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ,  έχει ημερομηνία ΛΗΞΗΣ λόγω ηλικίας.  

Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας μέσω άλλου - συναφούς στα 

τυπικά προσόντα - Π.Θ.Ε. με εξειδίκευση μέσω σπουδών ή αποδεδειγμένης εμπειρίας 

π.χ. στη διαχείριση έργων, η αξιολόγηση μοιραία θα κλίνει υπέρ των 

νεοπροσλαμβανομένων οι οποίοι αφενός ΔΕΝ κατοχυρώνουν  ΕΞΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ και αφετέρου δεν θα έχουν μεν εμπειρία, αλλά θα "κατέχουν" τα σύγχρονα 

εργαλεία, ίσα - ίσα  για να προγραμματίζουν εφαρμογές on demand, σχετικά απλές. Το 

γεγονός αυτό συνηγορείται από την προβολή ΜΟΝΟ της όντως παρατεταμένης έλλειψης 

προσωπικού, παραγνωρίζοντας όμως εξίσου σημαντικούς παράγοντες, όπως η 

κουλτούρα διοίκησης και διαχείρισης των έργων με κατάλληλα διαμορφωμένη οργάνωση 

(όπως είχαμε επίσης αναφερθεί σε επιστολή μας). 

H - καθώς φαίνεται - μονόδρομη μεταφορά σε Π.Θ.Ε. με προαπαιτούμενα λιγότερα τυπικά 

προσόντα ή μελλοντικά μια πιθανή περικοπή της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ενδέχεται και 



να παρουσιαστεί ως "χάρη" εμπρός στην μετακίνηση εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή ακόμη και την 

απόλυσή του. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η απαλοιφή του κλάδου τελικά αδικεί τον υπάλληλο, δεν του 

δίνει κίνητρο για εξέλιξη και δεν προάγει ούτε το συμφέρον του ίδιου, ούτε της 

υπηρεσίας, καθιστώντας απαράδεκτη την σύνδεση Π.Θ.Ε. και μισθολογίου με ορατό 

τον κίνδυνο της μελλοντικής μείωσης μισθού. 

Συμπερασματικά, θα ήταν πιο σκόπιμη και επωφελής για την Αρχή μία de prοfundis και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη και καταγραφή των μέχρι σήμερα αναδειχθέντων Π.Θ.Ε., 

ακολουθουμένων από την αντίστοιχη στελέχωση, υιοθετώντας έτσι ένα σύγχρονο μοντέλο 

οργάνωσης και όχι το παραδοσιακό «λειτουργικό» (functional) περιβάλλον οργάνωσης του 

Ελληνικού Δημοσίου Τομέα, με ότι αυτό συνεπάγεται για μια - κατά τα άλλα – πρότυπη και 

ειδικών προδιαγραφών  Υπηρεσία όπως η Α.Α.Δ.Ε. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες τυχόν 
χρειαστούν. 

 

 

 

     Η  Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

 

Ιφιγένεια Παναγιώτου           Χρήστος Μπουράνης 

 


