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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

πλάδειθνη, 

Τν Γεληθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 
15.12.2020, έιαβε  νκόθσλα ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Επηθύξσζε ηε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο – απνρήο δηάξθεηαο από 
θάζε δηαδηθαζία ή ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηγξαθόκελε ζηελ               
αξ. πξση. ΓΓΑΓ Δ 1191816ΔΞ2018/28.12.2018 απόθαζε Γηνηθεηή, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, όπσο θαη θάζε 
ελέξγεηα / δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ή θαηαηείλεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ σο 
άλσ ζρεδίνπ, αθόκε θαη από πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ 
εθαξκνγή απηνύ. Η απεξγία – απνρή δηαξθείαο πξνθεξύρζεθε ζηηο         
23 επηεκβξίνπ 2019 θαηόπηλ νκόθσλεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Ο.Σ.Τ.Δ., ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε Δμώδηθε 
Γλσζηνπνίεζε πνπ επηδόζεθε απζεκεξόλ ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ 
πιαίζην.  

Όινη νη ζπλάδειθνη (Τπάιιεινη, Πξντζηάκελνη, Γηεπζπληέο) 

πνπ απεξγνύλ – απέρνπλ από ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο είλαη 
απόιπηα δηαζθαιηζκέλνη. 

Δελ πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο πνπ ζα βειηηώζεη 
ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο αιιά γηα έλα ύζηεκα 
Γηαρείξηζεο ηεο Απόδνζεο πνπ, 

 ζα απνξξπζκίζεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο,  

 ζα δηαζπάζεη ηελ αιιειεγγύε,  

 ζα θαηαδηθάζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη  

 όηαλ ζπλδπαζηεί κε ην κηζζνιόγην ζα κεηαηξέςεη ηηο ππεξεζίεο 
ηεο ΑΑΓΔ ζε άθξσο αληαγσληζηηθνύο ρώξνπο δνπιεηάο θαη 
ηνπο ππαιιήινπο ζε θπλεγνύο θεθαιώλ γηα ηελ  θνηλσλία. 

Είλαη δείγκα ηεο απαμίσζεο κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ε 
δηνίθεζε ηεο Α.Α.Γ.Δ. ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζηειερώλνπλ ηηο ππεξεζίεο 



ηεο, όηαλ κε θπληζκό θαη αιαδνλεία πξνρσξάεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο γηα ην έηνο 2018: 

 δπν νιόθιεξα ρξόληα κεηά ηε ιήμε ηεο αμηνινγηθήο πεξηόδνπ θαη 
ελώ έρνπλ επέιζεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο 
(ζπληαμηνδνηήζεηο, κεηαζέζεηο, αιιαγέο ζηηο ζέζεηο επζύλεο θ.ιπ.) 

 20 κήλεο απεξγίαο - απνρήο κε ζπληξηπηηθή ζρεδόλ θαζνιηθή 
ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ όισλ ησλ θιάδσλ,  

 ηελ άζθεζε δπν αηηήζεσλ αθύξσζεο από ηελ ΠΟΔ Γ.Ο.Τ. θαη 
ηελ Ο.Σ.Τ.Δ. ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο,  

 ηελ πιήξε απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο πεηζνύο ηνπ Γηνηθεηή θαη 
ησλ ζηειερώλ ησλ ζρεηηθώλ Δηεπζύλζεσλ  

 ρσξίο επαλεμέηαζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ζηόρνπ ηεο 
Αμηνιόγεζεο,  

 ρσξίο νπζηαζηηθό δηάινγν θαη  

 ρσξίο λα ιάβεη ηίπνηε ππόςε ηεο  

απαηηεί παξακνλή ησλ ενξηώλ 

 ηε ζηηγκή πνπ ε πγεηνλνκηθή θξίζε έρεη εμαπισζεί ζ’ όιε ηε 
ρώξα,  

 ηα θξνύζκαηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ελώ 

 νη ππάιιεινη ππεξβάιινπλ εαπηό γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,  

ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Αμηνιόγεζε.  

Δηεξσηόκαζηε επιόγσο, αλ ε πινπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο  
απνηειεί αηνκηθή ζηνρνζεζία ηεο δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.. 

ΒΡΑΒΔΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

Σηηο 15/12/2020 απεζηάιε ζηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο ε ππ’ 
αξηζκ. Γ... Α 1141255 ΔΞ 2020 «Απόθαζε βξάβεπζεο Οξγαληθώλ 
Μνλάδσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23, παξ. 4 ηνπ λ. 4389/2016 γηα ην 
έηνο 2018.».  

Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απνλνκήο ηνπ «ρξεκαηηθνύ 
βξαβείνπ», απνηειεί κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο Δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ ζέζπηζε ελόο λένπ κνληέινπ ακνηβώλ, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε αηνκηθώλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ, νη νπνίνη 
θαζνξίδνληαη θαη αλαθαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ κνλνκεινύο 
νξγάλνπ δηνίθεζεο, ηνπ Δηνηθεηή, ρσξίο δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο 



ζέζεο καο, αλαδεηθλύνληαο έλα κνληέιν δηνίθεζεο κε ηελ επηβνιή 
κεξνιεπηηθώλ, πξόρεηξσλ θαη αδηαθαλώλ επηινγώλ.  

 Ο  ηξόπνο θαη ην ρξνληθό ζεκείν πνπ επηιέρζεθε από ηελ 
δηνίθεζε ηεο Α.Α.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζεί ην «ρξεκαηηθό 
βξαβείν» ηνπ έηνπο 2018 ππνηηκά ηνλ επαγγεικαηηζκό θαη ηελ 
αμηνπξέπεηά καο. 

 Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα λα δνζεί ην 
«παγσκέλν» «ρξεκαηηθό βξαβείν» ηνπ 2018, ελ κέζσ 
παξαθίλεζεο θαη πηέζεσλ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα 
ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη ιίγν κεηά ηελ 
δηαβνύιεπζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ην  εηδηθό 
κηζζνιόγην θαλεξώλεη ηελ πξόζεζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
λα εξγαιεηνπνηήζεη ηε βξάβεπζε ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ 

επηδηώθνληαο πσο κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζα δειεάζεη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα πέζνπλ ζηελ παγίδα ηεο ζπκκεηνρήο 
ζηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο απόδνζεο - αμηνιόγεζεο.  

 Η Δηνίθεζε ηεο Α.Α.Γ.Δ. εκπαίδεη ηνπο ππαιιήινπο, όηαλ κε 

κεηαγελέζηεξε απόθαζε θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηε βξάβεπζε 
ησλ κνλάδσλ. Η απόθαζε θαζνξηζκνύ ησλ θξηηεξίσλ βξάβεπζεο 
εθδόζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2020 θαη αθνξά ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ κνλάδσλ γηα ην 
2018.  

 Η κνξηνδόηεζε ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ δείρλεη όηη ζπληάρζεθε 
από αλζξώπνπο πνπ δε γλσξίδνπλ ηα αληηθείκελα θαη ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ησλ κνλάδσλ, ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζηηο 
ππεξεζίεο, ηνλ ηξόπν εξγαζίαο , ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη ππάιιεινη, ηε ζπλεηζθνξά ζηα δεκόζηα έζνδα 
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Η ζπγθεθξηκέλε απόθαζε βξάβεπζεο νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο 
ΑΑΓΔ απνηειεί κλεκείν πξνρεηξόηεηαο, αδηαθάλεηαο, 
ππνθεηκεληθόηεηαο θαη θαηεπζπλόκελσλ επηινγώλ θαη ζπληζηά 
πξόθξηκκα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί κεηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ κνλάδσλ, ε αμηνιόγεζε ησλ ππαιιήισλ. 

Όηαλ ε  Α.Α.Δ.Ε. θαηαβάιιεη εδώ θαη θάπνηα ρξόληα 
πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζώζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πεξίπνπ 
300 νξγαληθέο κνλάδεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 
παξνπζηάδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε βξάβεπζεο, πνηνο ζηα 

αιήζεηα πηζηεύεη πσο ζα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 
13.000 ππαιιήισλ ηεο, ηελ ζηηγκή πνπ από ην απνηέιεζκα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο αμηνιόγεζεο ζα θξίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ 
κεληαίσλ απνδνρώλ καο;  



Πνηνο πηζηεύεη πσο δελ ζα παξαηεξεζνύλ ηα ίδηα θαηλόκελα 
πξνρεηξόηεηαο, αδηαθάλεηαο θαη θαηεπζπλόκελσλ επηινγώλ; 

Τν Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο απνθάζηζε νκόθσλα: 

λα θαηαγγείιεη ηελ Γηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ γηα ηελ ηξαγηθή, 
δηαζπαζηηθή θαη απεξγνζπαζηηθή απόθαζε βξάβεπζεο ησλ νξγαληθώλ 

κνλάδσλ έηνπο 2018, ε νπνία ζηεξείηαη θάζε ζνβαξόηεηαο θαη νδεγεί 
κεζνδεπκέλα ζηελ αληηπαξάζεζε αξρηθά ησλ κνλάδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
αλάκεζα ζηνπο  ζπλαδέιθνπο, κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ εηδηθνύ 
κηζζνινγίνπ ηεο ΑΑΓΔ. 

Η Οκνζπνλδία δηαρξνληθά είλαη αληίζεηε ζηελ απνλνκή ησλ 
ρξεκαηηθώλ βξαβείσλ (κπόλνπο). Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 
νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ ζα βξαβεπηνύλ κε ην αλώηεξν ρξεκαηηθό πνζό, 
ζηνλ θάζε ππάιιειν αληηζηνηρεί ιηγόηεξν από 0,80€/εκέξα κεηθηά γηα 
ην έηνο, ελώ ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ ην εκεξήζην κπόλνπο αλά ππάιιειν 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 0,08€. 

Γελ έρνπκε αλάγθε από ειεεκνζύλε, αλ ε Α.Α.Γ.Δ. ζέιεη ελόςεη 
ησλ ενξηώλ λα θάλεη θηιαλζξσπίεο κπνξεί λα δηαζέζεη ηα 2.500.000€ γηα 
ηε ζηήξημε ησλ λνζνθνκείσλ. 

Απαηηνύκε: 

 λα θαηαβιεζεί ε πξνζσπηθή δηαθνξά ζηνπο λένπο ππαιιήινπο,  

 λα αξζνύλ νη κηζζνινγηθέο αληηθάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε 
ζρέζε κε ηηο κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο,  

 λα πιεξώλνληαη έγθαηξα νη ππεξσξίεο θαη  

 λα πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε θαη ε Α.Α.Δ.Ε. ηε δέζκεπζή ηεο πξνο 
ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή γηα ηελ εθ λένπ θαηαβνιή ησλ ΓΔΣΔ 

ζηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο. 

ΑΠΛΗΡΩΣΔ ΤΠΔΡΩΡΙΔ 

Τα ηειεπηαία ρξόληα, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4024/2011, γηα θαζηέξσζε ακνηβώλ λπρηεξηλήο 

εξγαζίαο, αξγηώλ θαη ππεξσξηώλ, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλόκελν όινη νη 
ζπλάδειθνη πνπ παξέρνπλ λπρηεξηλή εξγαζία, ππεξσξηαθή εξγαζία ή 
εξγαζία ζε εκέξεο αξγηώλ λα κελ ακείβνληαη γηα πνιιέο εκέξεο, θάζε 
ρξόλν, ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.  

Οη ζπλάδειθνη πνπ εθηεινύλ λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε 
εκέξεο αξγηώλ ζε ζύλνξα, ιηκάληα, αεξνδξόκηα θαη εγθαηαζηάζεηο θάησ 
από αληίμνεο ζπλζήθεο, έκεηλαλ απιήξσηνη γηα 32 εκέξεο ην 2016, 87 
εκέξεο ην 2017, 51 εκέξεο ην 2018 θαη γηα 92 εκέξεο ην 2019 θαη 90 
εκέξεο ην 2020 απνδεηθλύνληαο όηη ε απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε 



έρεη πιένλ παγησζεί, ζέηνληαο ηνπο ηεισλεηαθνύο ζε δπζκελέζηεξπνη 
ζέζε ζπγθξηηηθά κε ππαιιήινπο άιισλ θιάδσλ ηεο ΑΑΔΕ. 

Τν επαλαιακβαλόκελν απηό απαξάδεθην γεγνλόο ζπληζηά 
λνκηκνπνίεζε ηεο παξνρήο απιήξσηεο εξγαζίαο.  

Τν Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο απνθάζηζε νκόθσλα 

λα πξνθεξύμεη 5λζεκεξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε από 
01.01.2021 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο, ζε όιεο ηηο 
ηεισλεηαθέο κνλάδεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο, εθόζνλ δελ εθδνζεί ε ζρεηηθή 
απόθαζε θαηαλνκήο ζε έγθαηξν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ θαηαβνιή 
ησλ λπρηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκσλ ακνηβώλ.  

Επηπξόζζεηα ζα δηεξεπλεζεί ε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ σξώλ. 

Η ππνκνλή καο ζηελ αδηαθνξία ηεο δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
έιαβε ηέινο. 

Η ακνηβή γηα ηελ παξερόκελε εξγαζία είλαη δηθαίσκα δελ είλαη 
δηεθδίθεζε.  

Απαηηνύκε ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ 
θαη δηεθδηθνύκε ηελ αύμεζε ηεο σξηαίαο απνδεκίσζεο.  

Κακία ώξα ρακέλε κέζα ζην 2021. 

ΜΔΣΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ 

Δηαλύνπκε ηνλ 10ν κήλα κηαο πξσηόγλσξεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, 
θαηά ηελ νπνία νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη πξνζθέξνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 
ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο, ζε ρεξζαία ζύλνξα, ιηκάληα, 
αεξνδξόκηα ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ κεηώπνπ καδί κε ηνπο 
ππαιιήινπο αζηπλνκίαο θαη ιηκεληθνύ, παξά ηα απμαλόκελα 

θξνύζκαηα ζηνπο θόιπνπο ηεο Υπεξεζία καο θαη ην ηξαγηθό γεγνλόο ηεο 
απώιεηαο ζπλαδέιθσλ από ηελ θνληθή παλδεκία.  

Η Ο.Τ.Υ.Ε. απαηηεί ηελ έληαμε ησλ ηεισλεηαθώλ ππαιιήισλ 
ζηελ πξώηε θάζε ησλ εζεινληηθώλ εκβνιηαζκώλ θαζώο δελ δηαθέξεη 

ε έθζεζε ηνπο ζε θίλδπλν από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ζσκάησλ 
αζθαιείαο.  

Επηπιένλ ιόγσ ηεο απμεκέλεο έθζεζεο ηνπο ζε δηαξθή θίλδπλν 
ηίζεληαη θαη δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο θαζώο νη ίδηνη έρνπλ 

κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα γίλνπλ θνξείο ηνπ ηνύ. Τέινο, εκκέλνπκε 
ζην αίηεκα καο γηα άκεζε πγεηνλνκηθή ζηήξημε ησλ ζπλνξηαθώλ 
ζεκείσλ εηζόδνπ κε ηελ παξνπζία θιηκαθίσλ ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηε 
δηελέξγεηα γξήγνξσλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ. 



πλάδειθνη,  

 Γελ επηβεβαηώλνπκε ηα ζηνηρεία καο ζηελ 

ςεθηαθή εθαξκνγή γηα ηελ αμηνιόγεζε. 

 Γελ απηναμηνινγνύκαζηε. 

 Γελ αμηνινγνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

 Γελ αμηνινγνύκε ηνπο ππαιιήινπο, όηαλ 

θαηέρνπκε ζέζε επζύλεο. ’ απηή ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή ε ζπκκεηνρή ησλ Πξντζηακέλσλ θαη ησλ 

Γηεπζπληώλ ζηελ απεξγία-απνρή έρεη απμεκέλε 

βαξύηεηα.  

 Απνξξίπηνπκε ηνπο εθβηαζκνύο θαη ηηο 

κεζνδεύζεηο. 

 Πξνηηκνύκε λα αμηνινγεζνύκε κε ην ίδην 

λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη γηα ην ππόινηπν 

δεκόζην, θαζώο παξά ηα όπνηα πξνβιήκαηά ηνπ, 

δηαζθαιίδεη ην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 Η ζπλνρή, ε αιιειεγγύε θαη ε αγσληζηηθόηεηα 

πνπ επηδεηθλύεη πάληα ν ηεισλεηαθόο θιάδνο 

είλαη παξαθαηαζήθε γηα λέεο δπλακηθέο 

θηλεηνπνίεζεηο. 

πλερίδνπκε όινη καδί ζηαζεξά, ελσηηθά θαη 

δπλακηθά. 

 

 

 


