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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΚΑΣΑ ΑΡΘΡΟ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΟ 

(ΑΝΑΡΣΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ: www.opengov.gr) 
 

 
υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
  
Σο εν λόγω ςχζδιο νόμου για το μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για 

τουσ παρακάτω γενικοφσ και ειδικοφσ λόγουσ κατ’ άρκρο: 

 
Άρκρο 1 & ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:   

 Δεν αφορά το ςφνολο των υπαλλιλων του Τπουργείου Οικονομικϊν αλλά μόνο τθσ 

Α.Α.Δ.Ε., γεγονόσ που οδθγεί ςε  περαιτζρω διαχωριςμό μεταξφ ςυναδζλφων εφοριακϊν. 
 

 Δεν λφνει το κζμα τθσ μιςκολογικισ διαφοράσ μεταξφ νζων και παλιϊν ςυναδζλφων, 

διαιωνίηοντασ το πρόβλθμα τθσ άνιςθσ αμοιβισ για τθν ίδια εργαςία. 
 

 Δεν λαμβάνει κακόλου υπόψθ του τθν κατατεκειμζνθ ομόφωνθ και διαπαραταξιακι 

πρόταςθ των τριϊν Ομοςπονδιϊν εργαηομζνων του Υπουργείου Οικονομικϊν για το 

μιςκολόγιο, που ζχει κοινοποιθκεί εδϊ και ζνα χρόνο ςτθν πολιτικι θγεςία του 

Υπουργείου Οικονομικϊν και ςτθν διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ. 
 

 Δεν διευκρινίηει πλθκϊρα κεμάτων τα οποία εξουςιοδοτεί τον Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. να 

τα ρυκμίηει και να τα τροποποιεί με κανονιςτικζσ αποφάςεισ του. Σθμειϊνεται ότι ο 

Διοικθτισ απορρίπτει κάκε διαβοφλευςθ με τουσ εργαηομζνουσ για οποιαδιποτε αλλαγι 

και αν προωκεί. 
 

 Δθμιουργεί μιςκολογικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των εργαηομζνων, ακόμα και ςτισ ίδιεσ 

οργανικζσ μονάδεσ, γεγονόσ που κα προκαλζςει διχαςμοφσ και εντάςεισ ςτισ υπθρεςίεσ.  
 

 Δεν υπάρχει ξεκάκαρο πλάνο ςταδιοδρομίασ για το πϊσ ο υπάλλθλοσ κα μετακινείται 

από ζνα περίγραμμα κζςθσ ςε ζνα άλλο. Να επιςθμανκεί ότι δεν υπάρχει μοριακό ι άλλο 
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ςφςτθμα για τισ μετακζςεισ/μετακινιςεισ των υπαλλιλων γεγονόσ που οδθγεί αυτζσ να 

γίνονται χωρίσ κριτιρια και αναξιοκρατικά. 
 

 Τπάρχει κζμα αναξιοκρατίασ και αδιαφάνειασ ςτθν ΑΑΔΕ και ειδικά ςτθν επιλογι των 

Προϊςταμζνων, γεγονόσ που το ζχει επιςθμανκεί πολλζσ φορζσ. Αυτό το πλαίςιο κα 

μεταφερκεί πλζον και ςτο τρόπο μετακίνθςθσ μεταξφ κζςεων εργαςίασ με μεγάλθ ειδικι 

αμοιβι και μικρι ειδικι αμοιβι των υπαλλιλων, αυκαίρετα από τουσ Προϊςταμζνουσ 

Διευκφνςεων, κάτι που ζχει ιδθ ξεκινιςει με τθν δθμοςίευςθ του ςχεδίου νόμου.  
 

 Θζτει τθν αξιολόγθςθ ωσ προαπαιτοφμενο για τθν χοριγθςθ τθσ ειδικισ αμοιβισ και του 

βραβείου επίτευξθσ ςτόχου, και επί τθσ ουςίασ οι ςυνάδελφοι που δεν κα αξιολογθκοφν 

δεν κα λαμβάνουν το ειδικό μιςκολόγιο, λειτουργϊντασ τιμωρθτικά. Οι ςυνάδελφοι 

ζχουν εκφράςει τθν πλιρθ αντίκεςι τουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ τθσ ΑΑΔΕ και 

ςτθν ατομικι ςτοχοκεςία με τθν μαηικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν απεργία-αποχι από αυτιν, 

διότι κα δθμιουργιςει ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των ςυναδζλφων, 

αναξιοκρατίασ και  φαινομζνων υπερβολικισ βεβαίωςθσ φόρων και προςτίμων για τθν 

επίτευξθ των ποςοτικϊν ςτόχων. 

 

Άρκρο 6: Υφίςταται άδικθ διαφοροποίθςθ ςτθν μιςκολογικι εξζλιξθ του άρκρου 6, ςε ςχζςθ με 

το ενιαίο μιςκολόγιο του ν. 4354/2015. Συγκεκριμζνα το ελάχιςτο ποςοςτό που κα προωκείται 

μιςκολογικά ςτο ενιαίο μιςκολόγιο  είναι από 5% ζωσ 15%, ενϊ ςτο ειδικό μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ 

κα είναι από 3% ζωσ 15%, χωρίσ να δίνεται κάποια εξιγθςθ για αυτι τθν διαφοροποίθςθ. 

Επίςθσ περιλαμβάνει περιοριςμοφσ ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςοτζρων υπαλλιλων με 

αποτζλεςμα τθν υπζρβαςθ του εκάςτοτε κακοριηόμενου ποςοςτοφ. Δθλαδι ακόμα και αν 

υπάλλθλουσ λαμβάνει τισ απαραίτθτεσ αξιολογιςεισ και πάλι μπορεί να μθν πάρει τθν 

προωκθμζνθ μιςκολογικι εξζλιξθ. Θα εξαρτάται από τισ αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Άρκρο 9: Στθν παρ. 3 του άρκρου αναφζρει ότι το επίδομα παραμεκορίου εφόςον δεν 

ςυμπλθρϊςεισ 2 χρόνια πραγματικισ υπθρεςίασ, κα αναηθτθκεί ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν, 

χωρίσ όμωσ να περιγράφει επαρκϊσ τισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ  που οδιγθςαν ςτθν 

αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία αυτι. Ο Διοικθτισ με αποφάςεισ του κα διευκρινίηει τα κζματα 

αυτά.   

Επίςθσ δεν προβλζπει τθν αναδρομικότθτα τθσ ρφκμιςθσ ϊςτε να αποηθμιωκοφν οι 

ςυνάδελφοι ςτθν παραμεκόριο που εδϊ και 5 χρόνια ζχει ενςωματωκεί το επίδομα 

παραμεκορίου αυκαίρετα με τθν προςωπικι διαφορά.  

Άρκρο 10:  Επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ. Δεν διευκρινίηεται ποιουσ αφορά. Θα το κρίνει ο 

Διοικθτισ με αποφάςεισ του. 

Άρκρο 11: Για τθν ειδικι αμοιβι και το Βακμό κζςθσ εργαςίασ δεν ζχει ςτακερά δεδομζνα εκ 

των προτζρων γνωςτά, γεγονόσ που δθμιουργεί ανθςυχία και προβλθματιςμό ςτουσ 

ςυναδζλφουσ.  

Θα πρζπει να εκδοκεί κανονιςτικι απόφαςθ του Διοικθτι για να κατατάξει τα περιγράμματα 

κζςεων εργαςίασ ςε Βακμοφσ κζςεων εργαςίασ, οι οποίοι κα είναι δεκατρείσ, ενϊ αυτό μπορεί να 



τροποποιθκεί ςτθν ςυνζχεια και να φτάςουν μζχρι δεκαοκτϊ. Αυτό ςθμαίνει ότι ενϊ αρχικά 

μπορεί να προκφπτουν λιγότερεσ διαφοροποιιςεισ μζςα ςτισ υπθρεςίεσ, ςτθν ςυνζχεια αυτό 

μπορεί να διαφοροποιθκεί, δθμιουργϊντασ εντάςεισ μεταξφ των ςυναδζλφων. 

Η κατάρτιςθ του ειδικοφ ςυςτιματοσ βακμολογικισ κατάταξθσ κα γίνει με αποφάςεισ του 

Διοικθτι. Αποφάςεισ που είναι ζτοιμεσ μεγάλο χρονικό διάςτθμα και δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί 

ςτουσ ςυναδζλφουσ για να κρίνουν το ςχζδιο ςυνολικά και να εκφράςουν τισ απόψεισ και τισ 

ενςτάςεισ τουσ. 

Η δεφτερθ παράγραφοσ που αφορά τουσ δόκιμουσ υπαλλιλουσ δεν λφνει τθν άνιςθ 

μιςκολογικι μεταχείριςθ των νζων ςυναδζλφων, αφοφ κα δίνεται μόνο το 60% τθσ ειδικισ 

αμοιβισ το πρϊτο ζτοσ και το 80% τον δεφτερο, χωρίσ να αιτιολογείται. Ο δόκιμοσ υπάλλθλοσ 

ιδθ ζχει αυξθμζνεσ κρατιςεισ τα πρϊτα δφο χρόνια τθσ ςταδιοδρομίασ του, ενϊ ζχει προςτεκεί 

και θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτθν Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία που γίνεται με δικά 

τουσ ζξοδα και πάλι δεν ζχει προβλεφκεί λφςθ για το κζμα αυτό, γεγονόσ που τουσ οδθγεί ςτθν 

οικονομικι εξακλίωςθ. 

Σο γεγονόσ ότι θ καταβολι τθσ  ειδικισ αμοιβισ κα εξαρτάται από τθν ςυμμετοχι ςτθν 

διαδικαςία ετιςιασ αξιολόγθςθσ, για τθν οποία οι τρείσ ομοςπονδίεσ εργαηομζνων του 

Τπουργείου Οικονομικϊν ζχουν προκθρφξει απεργία-αποχι με ποςοςτό ςυμμετοχισ άνω του 

90% και ζχουν προςφφγει δικαςτικά εναντίον τθσ κανονιςτικισ απόφαςθσ, μπορεί να ειδωκεί 

μόνο ωσ εκβιαςμόσ ςυμμετοχισ ςε μια διαδικαςία που το ςφνολο των εργαηομζνων ζχει 

απορρίψει, όπωσ τθν παρουςίαςε θ Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και αρνικθκε να διαβουλευτεί με 

τουσ εργαηόμενουσ.    

Άρκρο 12: Θα πρζπει να υπάρξει ςαφζςτατθ διατφπωςθ ςχετικά με τισ μετακινιςεισ που κα 

προκφψουν ςτο μζλλον μεταξφ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ, ϊςτε να προκφπτει 

ξεκάκαρα ότι το ποςό των ελαχίςτων αποδοχϊν δεν κα πζςει ςε επίπεδα πριν τθν εφαρμογι 

του νόμου, οφτε άμεςα οφτε οποιαδιποτε ςτιγμι ςτο μζλλον.  

Μπορεί να προκφπτει φαινομενικά αφξθςθ των ακακάριςτων αποδοχϊν και επομζνωσ των 

μελλοντικϊν ςυντάξιμων αποδοχϊν, αλλά καμία αφξθςθ για τα μεγαλφτερο μζροσ των 

ςυναδζλφων, αφοφ ακόμα και το 20% τθσ ειδικισ αμοιβισ του άρκρου 11 που εξαιρείται κα 

χρθςιμοποιθκεί ωσ αντιςτάκμιςθ για τισ αυξθμζνεσ κρατιςεισ. Επίςθσ θ μθ ςυμμετοχι ςτθν 

αξιολόγθςθ κα ςθμαίνει ότι θ προςωπικι διαφορά δεν κα κεωρείται ςυντάξιμθ.  

Διατθρείται θ διαφοροποίθςθ ςτουσ μιςκοφσ μεταξφ νζων και παλιϊν υπαλλιλων, αφοφ οι νζοι 

υπάλλθλοι κα χρειαςτοφν χρόνια για να προςεγγίςουν τουσ μιςκοφσ των παλαιότερων 

ςυναδζλφων παρά το γεγονόσ ότι κα αςκοφν τα ίδια κακικοντα.  

Δεν προκφπτουν με παραδείγματα οι μιςκοί του κάκε υπαλλιλου, μετά τθν εφαρμογι του νόμου. 

Άρκρο 13: Δεν προκφπτει καμία αφξθςθ ςτισ αμοιβζσ των υπερωριϊν, οφτε κάποια πρόβλεψθ 

για τισ μετακινιςεισ των ςυναδζλφων εκτόσ ζδρασ που κυριολεκτικά βάηουν λεφτά από τθν 

τςζπθ τουσ για τθν διατροφι και τθν μετακίνθςθ τουσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ. 

Επίςθσ κα πρζπει οι ϊρεσ υπερωριϊν να είναι 300 ανά ζτοσ και όχι 150 ανά εξάμθνο για 



εξυπθρζτθςθ των ςυναδζλφων που κάποιουσ μινεσ, ειδικά ςτο β’ εξάμθνο (δθλαδι τουσ 

καλοκαιρινοφσ και ςτο τζλοσ του ζτουσ) μπορεί να ξεπεράςουν τισ 150 ϊρεσ. 

Άρκρο 14: Μασ εξαιρεί εκ νζου από τθν θμεριςια ελεγκτικι αποηθμίωςθ που αναφζρεται ςτο 

άρκρο 21 του ν. 4354/2015, ενϊ άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (όπωσ ΕΠΕ) λαμβάνουν ελεγκτικι 

αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 15: Το βραβείο επίτευξθσ ςτόχων κα δίνεται εφόςον ςυμμετζχει ο υπάλλθλοσ ςτθν ετιςια 

αξιολόγθςθ για τθν οποία οι τρείσ ομοςπονδίεσ εργαηομζνων του Υπουργείου Οικονομικϊν ζχουν 

προκθρφξει απεργία-αποχι με ποςοςτό ςυμμετοχισ άνω του 90% και ζχουν προςφφγει δικαςτικά 

εναντίον τθσ κανονιςτικισ απόφαςθσ και εφόςον επιτευχκεί τουλάχιςτον το 95% των ςτόχων, για 

τουσ Προϊςταμζνουσ τουσ ςτόχουσ τθσ οργανικισ μονάδασ και ςτουσ υπαλλιλουσ των ατομικϊν 

ςτόχων τουσ. Επιπλζον κα μπορεί να προςαρμόηεται με κανονιςτικζσ αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. ενϊ υπάρχει και πλαφόν του 2% του προχπολογιςμοφ αποδοχϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε.. Να 

υπενκυμίςουμε ότι εκκρεμεί θ καταβολι  του βραβείου επίτευξθσ ςτόχων του ζτουσ 2018 και 

2019, ετϊν που οι υπάλλθλοι πζτυχαν τουσ ςτόχουσ τουσ, εξαιτίασ, κατά διλωςθ του Διοικθτι, 

τθσ απεργίασ – αποχισ από τθν αξιολόγθςθ.  

Άρκρο 19: Δεν υπάρχει πρόβλεψθ οι ςυνάδελφοι, οι οποίοι δεν δφναται να ςυμμετζχουν ςτθν 

αξιολόγθςθ λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν (όπωσ μακροχρόνια αναρρωτικι αδεία, άδεια ανατροφισ 

τζκνου) να αμείβονται βάςει των διατάξεων του νομοςχεδίου. 

Άρκρο 20: Δεν αναγνωρίηεται ο χρόνοσ εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα για τθν άνοδο 

μιςκολογικοφ κλιμακίου, χρόνοσ προχπθρεςίασ που ηθτοφνταν από τισ προκθρφξεισ του ΑΣΕΠ και 

ζχει αναγνωριςτεί για τθν βακμολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων.  

Το γεγονόσ ότι θ καταβολι τθσ ειδικισ αμοιβισ κα εξαρτάται από τθν ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία 

ετιςιασ αξιολόγθςθσ, για τθν οποία οι τρείσ ομοςπονδίεσ εργαηομζνων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν ζχουν προκθρφξει απεργία-αποχι με ποςοςτό ςυμμετοχισ άνω του 90% και ζχουν 

προςφφγει δικαςτικά εναντίον τθσ κανονιςτικισ απόφαςθσ, μπορεί να ειδωκεί μόνο ωσ 

εκβιαςμόσ ςυμμετοχισ ςε μια διαδικαςία που το ςφνολο των εργαηομζνων ζχει απορρίψει, όπωσ 

τθν παρουςίαςε θ Διοίκθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και αρνικθκε να διαβουλευτεί με τουσ εργαηόμενουσ.    

Άρκρο 21: Εξαιρεί τθν οποιαδιποτε αλλαγι ςτα περιγράμματα κζςεισ από γνωμοδότθςθ του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν, που ςθμαίνει ότι κα γίνονται με κανονιςτικζσ αποφάςεισ του Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε.. Θα πρζπει να επανζλκει θ γνωμοδότθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν ωσ 

απαραίτθτι προχπόκεςθ για οποιαδιποτε αλλαγι. Η κατάρτιςθ του ειδικοφ ςυςτιματοσ 

βακμολογικισ κατάταξθσ των Θζςεων εργαςίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε. κα γίνεται με κανονιςτικι απόφαςθ 

του Διοικθτι. 

 

 


