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Συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο της έναρξης στις 03.05.2022 της αξιολογικής περιόδου 2020 

τονίζουμε: 

Στη συνεδρίαση στις 07.04.2022 το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΥΕ ομόφωνα 

αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας αποχής από κάθε ενέργεια ή διαδικασία, που 

συνδέεται με την Α΄ Φάση της διαδικασίας αξιολογήσεως, πλην της 

αυτοαξιολόγησης, δηλαδή α) την οριζόντια αξιολόγηση μεταξύ υπαλλήλων και 

μεταξύ προϊσταμένων, β) την αξιολόγηση από κάτω προς πάνω (bottom up) καθώς 

και γ) κάθε μορφή ανώνυμης αξιολόγησης, οι οποίες είναι δυνητικές και δεν 

προσμετρούνται στην συνολική αξιολόγηση του αξιολογούμενου. 

Τονίζουμε ότι η Α΄ φάση της αξιολόγησης έχει συνολικά δυνητικό χαρακτήρα 

ως μη προσμετρούμενη στη συνολική αξιολόγηση του αξιολογούμενου.  

Με όχημα την συγκεκριμένη απόφαση διαχείρισης της απόδοσης, και όχι 

Απόφαση αξιολόγησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που επιβληθούν ατομικοί ποσοτικοί 

στόχοι, η διοίκηση της ΑΑΔΕ επιδιώκει να μετατρέψει τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε 

άκρως ανταγωνιστικούς χώρους δουλειάς και τους υπαλλήλους σε κυνηγούς κεφαλών 

και εν τέλει στη θέσπιση ενός νέου μοντέλου εργασίας στην ΑΑΔΕ που θα γίνει πιλότος 

για όλο το δημόσιο. 

Συνεπώς 

1. Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης της αξιολογικής διαδικασίας   

 

αυτοαξιολογούμαστε  
ΑΛΛΑ 

δε συμμετέχουμε σε διαδικασίες που δεν προσμετρώνται στην συνολική 

αξιολόγηση του αξιολογούμενου  

α) την οριζόντια αξιολόγηση μεταξύ υπαλλήλων και μεταξύ προϊσταμένων,  

β) την αξιολόγηση από κάτω προς πάνω (bottom up) καθώς και κάθε μορφή 

ανώνυμης αξιολόγησης 

Όπως έχει δομηθεί το σύστημα της αξιολόγησης δημιουργεί διακριτική 

μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων κάθε ιεραρχικής βαθμίδας των ιδίων 

δεδομένων με ακραίες περιπτώσεις η αξιολόγηση προϊσταμένων όλων των 

βαθμίδων που σήμερα υπηρετούν ως απλοί υπάλληλοι. Η αξιολόγηση δεν 

μπορεί να αποσκοπεί στην θεμελίωση ισορροπίας τρόμου στην υπηρεσία 
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2. Στο πλαίσιο της  Β΄ και Γ΄ φάσης της αξιολόγησης 

οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης συμμετέχουν κανονικά και αξιολογούν τους 

υφισταμένους τους, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη ότι για πρώτη φορά η αξιολόγηση θα συνδεθεί άμεσα με τις αποδοχές του 

αξιολογούμενου υπαλλήλου. 

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους για τη 

συμμετοχή στην απεργία αποχή. 

Η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία αποχή δεν επιφέρει συνέπειες 

Άλλωστε και σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ως μη εκπλήρωση 

σχετικής υποχρέωσης κρίνεται η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο 

αξιολόγησης υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής σε απεργία ή μη, που εν 

προκειμένω του τελωνειακού κλάδου θα διενεργηθεί κανονικά. 

Παράλληλα, παρέχουμε πλήρη κάλυψη στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους, οι 

οποίοι θα επιλέξουν να συμμετέχουν στην προκηρυχθείσα από την ΟΤΥΕ, στις 

23.09.2019 απεργία-αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία που συνδέεται με τη 

διαδικασία αξιολόγησης, όπως στην προκηρυχθείσα για το σύνολο του Δημοσίου 

απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ από κάθε μορφή αξιολογήσεως. 

Οι αποφάσεις της Ομοσπονδίας λαμβάνονται με γνώμονα τη διασφάλιση των 

αμοιβών και των γενικότερων συμφερόντων των συναδέλφων. Η ΟΤΥΕ παρακολουθεί 

τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει για κάθε νέο δεδομένο. 

Προχωράμε ενωμένοι και συντεταγμένοι, επενδύοντας στην ενότητα του 

κλάδου και τη σύμπνοια που πρέπει να υπάρχει σε μία υπηρεσία, γιατί πιστεύουμε ότι η 

διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης είναι βασικό συστατικό της εύρυθμης 

λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Είμαστε πάντα έτοιμοι να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας και τη δουλειά 

μας, μέσα από την οποία αποδεικνύουμε καθημερινά στον έλληνα πολίτη ότι τιμούμε 

τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε πιστά το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο 

συμφέρον σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. 

Συμμετέχουμε μαζικά και ενωτικά στην απεργία-αποχή. 

 

 

 

 


