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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2021
Τν Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΟΤΥΕ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο
3 Οθησβξίνπ 2022, ζην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο Αμηνιόγεζεο γηα ηελ
αμηνινγηθή πεξίνδν ηνπ 2021 αθνύ εμέηαζε όιεο ηηο παξακέηξνπο έιαβε
νκόθσλεο απνθάζεηο γηα ην ελ ιόγσ ζέκα.
Η αμηνιόγεζε είλαη δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ, γη απηό θαη
παξακέλεη δηαξθήο ε δηεθδίθεζε πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ γηα ηε
δηακόξθσζε κηαο δηαδηθαζίαο κε αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα,
ώζηε λα έρνπλ όινη ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αμηνινγεζνύλ.
Αληίζεηα, ην ζύζηεκα Δηαρείξηζεο θαη Απόδνζεο, πνπ εθαξκόδεη ε
ΑΑΔΕ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππαιιήισλ ήδε από ηελ αμηνινγηθή
πεξίνδν ηνπ 2018, δελ εμππεξεηεί ζηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ
ππαιιήισλθαη ησλ ππεξεζηώλ, δε δηαζέηεη ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηοκηαο αληηθεηκεληθήο, δίθαηεο θαη δηαθαλνύο δηαδηθαζίαο
νύηε αληηθαηνπηξίδεη ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα θαη ην έξγν ησλ
ππαιιήισλ.
Ο ηεισλεηαθόο θιάδνο αηηηνινγεκέλα αληηζηάζεθε ζηελ
απζαηξεζία ηεο δηνίθεζεο ηεο ΑΑΔΕ πνπ κε κεζνδεύζεηο θαη εθβηαζηηθά
δηιήκκαηα απνζθνπεί ζηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηνπ
δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο.
Πξνθεξύμακε απεξγία απνρή από ην ζύλνιν ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ
2018, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζρεδόλ θαζνιηθά νη ηεισλεηαθνί
ππάιιεινηθαη πεηύρακε ε αμηνιόγεζε απηή λα κελ πξνζκεηξεζεί.
Πξνθεξύμακε απεξγία-απνρή ζηελ Αμηνιόγεζε ηνπ 2020σο πξνο
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δελ πξνζκεηξώληαη ζηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ
αμηνινγνύκελνπ θαη πέηπρακε, παξά ηηο κεζνδεύζεηο θαη ηηο απεηιέο ηεο
δηνίθεζεο ηεο ΑΑΔΕ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο, όπσο θαη ηελ
απαμίσζε ηεο αμηνιόγεζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θιάδνπ, αιιά θπξίσο
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θεξδίζακε λα γίλεη απνδεθηό όηη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξέπεη λα
βειηησζεί.Αλακέλνπκε πξσηνβνπιίεο από πιεπξάο ΑΑΓΔ.
Σήκεξα ε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ
 ελώ δελ έρεη θνηλνπνηήζεη
Αμηνιόγεζεο ηνπ 2020 θαη

ηα

απνηειέζκαηα

ηεο

 παξόηηνπδέπνηε πξνζήιζε ζε δηάινγν κε ηνπο εξγαδόκελνπο
αλνίγεη ηελ αμηνινγηθή πεξίνδν ηνπ 2021.
Επηπιένλ ζπλερίδεη ηηο δηαζπαζηηθέο ελέξγεηεο θαη ηνλ
εθθνβηζκόεπηκέλνληαο ζηελ επηβνιή ησλ ελλόκσλ ζπλεπεηώλ ζηελ
πεξίπησζε ηεο κε ζπκκεηνρήο ζηηο κε πξνζκεηξώκελεο δηαδηθαζίεο
αμηνιόγεζεο, κνινλόηη δελ απάληεζε πνηέ ζην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηεο
ΟΤΥΕ αλαθνξηθά κε ην εξώηεκα πώο κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθό
θάηη πνπ δελ πξνζκεηξάηαη.
Μνλαδηθόο ζηόρνο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε ππεξάζπηζε θαη ε
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηεισλεηαθώλ ππαιιήισλ, ηόζν
καθξνπξόζεζκα όζν θαη βξαρππξόζεζκα, απέλαληη ζε κηα δηνίθεζε πνπ
εξγαιεηνπνηεί δπν από ηα βαζηθά αγαζά ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, δειαδή
ηηο απνδνρέο θαη ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, γηα λα επηηύρεη ηνπο δηθνύο
ηεο ζθνπνύο.
Γηαθεξύηηνπκε πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη δελ αξλνύκαζηε ηελ
αμηνιόγεζε, αιιά παξακέλνπκε δπλακηθά ζηε ζέζε καο γηα ηε
δηακόξθσζε κηαο αμηνιόγεζεο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηνλ ππάιιειν θαη λα
απνδεηθλύεη θαζεκεξηλά ζηνλ Έιιελαπνιίηε όηη αληαπνθξηλόκαζηε ζην
ξόιν θαη ην έξγν ην νπνίν ε πνιηηεία θαη ε Ε.Ε. καο έρεη αλαζέζεη.
Εληνύηνηο ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή επηιέγνπκε,πξνθεηκέλνπ λα
απνηξαπεί θάζε ελδερόκελν λα επηβιεζνύλ θπξώζεηο από πιεπξάο
ΑΑΔΕ, λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα καο:
1. απέρνληαο θαζνιηθά από ηελ νξηδόληηα αμηνιόγεζε κεηαμύ
ππαιιήισλ αιιά
2. ζπκκεηέρνληαο ζηελ νξηδόληηα αμηνιόγεζε κεηαμύ
πξντζηακέλσλ θαη ζηελ αμηνιόγεζε από θάησ πξνο πάλσ
(bottom-up),πξνβαίλνληαο ελσκέλα θαη ζπληεηαγκέλα ζε
αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε βαζκνινγία ηνπ
αμηνινγνύκελνπ
απνδεηθλύεη
όηη
αληαπνθξίλεηαη
ν
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αμηνινγνύκελνο ζην πςειόηεξν επίπεδν επάξθεηαο ζε όιεο ηηο
ηθαλόηεηεο ηνπ ΠΘΔ,
3. ηνλίδνληαο, αθόκε κηα θνξά, πσο ζε θάζε θάζε ηεο
αμηνιόγεζεο, όηαλ ιεηηνπξγνύκε σο αμηνινγεηέονθείινπκε
όινη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ηεισλεηαθώλ κνλάδσλ θαη λα δηαθπιάμνπκε ηελ ελόηεηα, ηε
ζπιινγηθή θαη αιιειέγγπα δξάζε, ηνλ αιιεινζεβαζκό θαη ηε
ζπλαδειθηθόηεηα θαη λα αμηνινγήζνπκε κε βαζκνινγία πνπ λα
απνδεηθλύεη όηη ν αμηνινγνύκελνοαληαπνθξίλεηαη ζην
πςειόηεξν επίπεδν επάξθεηαο ζε όιεο ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ
ΠΘΔ.
Απώηεξνο ζθνπόο ηόζν γηα ηνλ Α΄ όζν θαη ηνλ Β΄ Αμηνινγεηή
είλαη λα κελ έρεη σο απνηέιεζκα ε αμηνιόγεζε ηελ άδηθε
κεηαρείξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ.
Άιισζηε, ην επίπεδν επάξθεηαο ησλ ηεισλεηαθώλ ππαιιήισλ
ζήκεξα θαη ν θαζεκεξηλόο αγώλαο ηνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ
Δεκνζίσλ θαη Ελσζηαθώλ ζπκθεξόλησλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, 24 ώξεο ηε κέξα, 365 εκέξεο ην ρξόλν ζε
ζπλζήθεο ηδηαίηεξα αληίμνεο θαη επηθίλδπλεο πηζηεύνπκε όηη αμίδεη ηεο
θαιύηεξεο δπλαηήο αμηνιόγεζεο θαη αληηκεηώπηζεο.
Θεσξνύκε όηη ν κέζνο ηεισλεηαθόο ππάιιεινο ηθαλνπνηεί ζε
άξηζην βαζκό (90-100) έθαζηε ηθαλόηεηα ηνπ ΠΘΔ πνπ έρεη
θαηαηαρηεί.
Η Τεισλεηαθή Υπεξεζία από ηε ζύζηαζή ηεο έρεη ζηαζεί ζην
ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ κε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο θάηη ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηε
ελόηεηα ηνπ θιάδνπ. Η ελόηεηα απηή κε ηελ πξνθείκελε αμηνιόγεζε
ηίζεηαη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε, αθνύ είλαη ζίγνπξν όηη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο ζα αλαπηπρζνύλ απηνκαηηζκνί εληόο ηνπ θιάδνπ, γη’ απηό
είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζνπκε κηα ζπληεηαγκέλε κνξθή
ζπιινγηθήο δξάζεο.
Πέξα ησλ αλσηέξσ εθθξεκεί ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο
γηα ηελ Αμηνιόγεζε ζην ΣηΕ ζε επηακειή ζύλζεζε, πνπ ζα ζπδεηεζεί
1.12.2022, ε νπνία αλακέλνπκε λα απνηειέζεη κηα ερεξή απάληεζε ζηελ
επηρεηξνύκελε αιιαγή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ από ηελ ΑΑΔΕ.
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Ταπηόρξνλα θαινύκε ηε δηνίθεζε ηεο ΑΑΔΕ ζε εηιηθξηλή δηάινγν
κε αίηεκα:
1. Τελ αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ κε πξνζκεηξώκελσλ –
αλώλπκσλ δηαδηθαζηώλ
2. Τελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνζηώλ ηεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο
θαη ηε ξεαιηζηηθή απνηύπσζε ηεο βαξύηεηαο απηώλ.
3. Τελ πξόβιεςε ηνπ δηθαηώκαηνο έλζηαζεο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
δελ πξνζκεηξώληαη.
4. Τελ απνζύλδεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο από ηνπο
αηνκηθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ κηζζό καο. Οη απνδνρέο ηνπ
ππαιιήινπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
επεξεάδνληαη από ηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο ΑΑΓΔ,
κηαο δηαδηθαζίαο πνπ βξίζεη από ιάζε, παξαιείςεηο θαη
ζηξεβιώζεηο.
Παξακέλνπκε ζηαζεξά ζηηο ζέζεηο θαη ηηο απόςεηο ηηο νπνίεο ε
Οκνζπνλδία κέρξη ζήκεξα έρεη εθθξάζεη θαη ν Τεισλεηαθόο θιάδνο
ζπλνιηθά ηηο έρεη απνδερηεί ζπλερίδνληαο ηνλ αγώλα καο ελσηηθά,
ζπιινγηθά θαη δπλακηθά..
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