
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ BONUS 

Επειδι μασ λζνε ότι είμαςτε ςυνζχεια του όχι και δεν μιλάμε με ςτοιχεία ακολουκεί μια μίνι ανάλυςθ του bonus. Δεν κα ςχολιάςουμε το 
γεγονόσ ότι όλεσ οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ είναι ςτελεχωμζνεσ  με πεφωτιςμζνουσ νζουσ και νζεσ που όλοι τουσ ζπιαςαν τουσ ςτόχουσ. Πάμε 
λοιπόν: 

Σφνολο μονάδων 147 Ποςοςτά 

Πιραν μπόνουσ 93 63,3% 

Δεν πιραν μπόνουσ 54 36,7% 

Σφνολα 147 100,0% 

 
Με μια γριγορθ ματιά τα καμάρια τθσ ΑΑΔΕ ανζρχονται ςε 63,3% ενϊ οι άχρθςτοι ςε 36,7%.  το ςθμείο αυτό πρζπει να τονίςουμε το 
γεγονόσ ότι από τουσ άχρθςτουσ, τρεισ (3) μονάδεσ ενϊ δεν πιραν bonus βραβεφτθκαν με ειδικά βραβεία γιατί ασ ποφμε ότι μάηευαν πολλά 
πλαςτικά καπάκια. Επομζνωσ θ ντροπι τθσ ΑΑΔΕ περιορίηεται ςε 51 μονάδεσ.  
Ασ δοφμε λοιπόν τθν περιφανθ αντίδραςθ των «μεγάλων» παρατάξεων τθσ ΠΟΕ - Δ.Ο.Τ.: Θα κρατιςουμε μοφτρα ςτθν διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ και 
κα προςπακιςουμε να χαμθλϊςουμε το όριο τθσ αριςτείασ ςτο 85% . Με τον τρόπο αυτό όλο και περιςςότερεσ μονάδεσ κα πάρουν το 
περιβόθτο bonus. Η πραγματικότθτα είναι ότι όντωσ με τον τρόπο αυτό κα πάρουν το μπόνουσ άλλεσ 48 μονάδεσ.  

Ανάλυςη μονάδων που δεν πήραν bonus 

Περιγραφή Μονάδεσ Ποςοςτό 

Μικρότερο από 85% 6 Μονάδεσ 4,1% 

Από 85% ζωσ 94% 48 μονάδεσ 32,7% 

 
Δυςτυχϊσ για τουσ ςυναδζλφουσ των 6 μονάδων δεν ανικουν οφτε ςτθν κατθγορία των υποαρίςτων, διότι το «διεθνώσ το όριο τησ αριςτείασ 
είναι ςτο 85% και κατόπιν το μπόνουσ χάνει την ςημαςία του» ( λζμε τϊρα). Ασ κάνουμε λοιπόν μία απλι πράξθ: 

32,7% + 63,3% = 96% 
υνεπϊσ το μπόνουσ κα το πάρει το 96% των μονάδων αλλά από κει και κάτω χάνει τθν ςθμαςία του.   
Από τθν ανατομι αυτι λοιπόν καταλιγουμε ςτο χιλιοειπωμζνο «η εγχείρηςη πζτυχε, ο αςθενήσ ……»           
Πάμε λίγο πιο ςοβαρά τϊρα να απαντιςουμε ςε οριςμζνα βαςικά ερωτιματα: 

 Τι είναι το bonus και ποια η φφςη του; Μπόνουσ, μια επιπλζον πλθρωμι που λαμβάνεται ωσ ανταμοιβι για να κάνει κανείσ καλά τθ 
δουλειά του ι ωσ κίνθτρο.  
Μπορεί εφκολα να ςυναγάγει κανείσ από τον οριςμό ότι το μπόνουσ είναι ζνα εργαλείο τθσ διοίκθςθσ ςτθν περαιτζρω άςκθςθ πίεςθσ  
προσ τουσ εργαηομζνουσ για τθν ςυνεχι επίτευξθ ςτόχων, που αυτι κακορίηει, προκειμζνου να μθν χάςουν το μπόνουσ. Άρα θ διοίκθςθ 
τθσ ΑΑΔΕ, πιςτι ςτθν εφαρμογι τθσ πιο νεοφιλελεφκερθσ ςυνταγισ για τθν αμοιβι τθσ εργαςίασ που προςφζρει ο κάκε εργαηόμενοσ, 
ΟΡΘΑ εφάρμοςε το μπόνουσ. 
Από τθν άλλθ μεριά δεν είναι κακόλου κατανοθτι θ αντίδραςθ των λεγόμενων «μεγάλων παρατάξεων» τθσ Ομοςπονδίασ. Αφοφ κάνανε 
τθν μεγαλφτερθ κυβίςτθςθ και βάλανε πλάτθ ςτθν διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ να περάςει ολόκλθρθ τθν ςυνταγι για τθν εργαςία (περιγράμματα 
– ςτοχοκεςία – αξιολόγθςθ κλπ) και αφοφ πανθγφριηαν για το ειδικό μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ, τϊρα διαρρθγνφουν τα ιμάτια τουσ για το 
αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτοφ. Σο λεσ και υποκριτικό        

 Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για το μπόνουσ; Για τθν πλζμπα τα κριτιρια ζχουν κακοριςτεί με άπειρεσ οδθγίεσ, διαταγζσ κλπ για 
τθν αποκρυπτογράφθςθ των οποίων απαιτείται τουλάχιςτον μεταπτυχιακό ςτα νευρωνικά δίκτυα και τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ. Για τουσ 
πιο μάγκεσ υπάρχουν και τα πλαςτικά καπάκια. 

 Λαμβάνεται υπόψη η τραγική κατάςταςη των υπηρεςιϊν και η τεράςτια υποςτελζχωςη;  Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό είναι 
εξαιρετικά δφςκολθ και πολφπλοκθ. Παρόλα αυτά κα γίνει μια προςπάκεια απόδοςθσ. ΟΧΙ. Δεν ενδιαφζρουν κανζνα αυτζσ οι μικρζσ 
λεπτομζρειεσ.       

 Το φψοσ του μπόνουσ είναι τζτοιο ϊςτε να ξελαςπϊςουμε; Μθν κζλοντασ να μειϊςουμε τθν αξία οποιαςδιποτε χρθματικισ ειςροισ, θ 
απάντθςθ είναι όχι. Σο φψοσ του μπόνουσ δεν αποτελεί ουςιαςτικό κίνθτρο για τθν υπερπροςπάκεια ςτθν εργαςία. Σο ηιτθμα είναι 
περιςςότερο θκικό και ζχει να κάνει με τθν αναγνϊριςθ από τθν πλευρά τθσ Διοίκθςθσ τθσ υπερπροςπάκειασ (ζτςι και αλλιϊσ) των 
υπαλλιλων ςτισ υποςτελεχωμζνεσ υπθρεςίεσ. Σο φψοσ και ο τρόποσ χοριγθςθσ του μπόνουσ δείχνει τθν απαξία που επικρατεί ςτα 
ανϊτερα κλιμάκια τθσ διοίκθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ.  

υνάδελφοι, επειδι πολλά ζχουν ειπωκεί για το μπόνουσ μζςα ςε δυο μζρεσ (μπράβο μασ), αν ικελε θ ΑΑΔΕ να δϊςει κίνθτρο ςτουσ 
υπαλλιλουσ τθσ μποροφςε να προβεί ςτισ ακόλουκεσ (λόγω ανεξαρτθςίασ γαρ) κινιςεισ: 
1. Να χορηγήςει αυξήςεισ ςτισ αμοιβζσ τουλάχιςτον ςτο φψοσ του πληθωριςμοφ  
2. Να επαναφζρει τον 13

ο
 και 14

ο
 μιςθό   

Αφοφ κάνει τα παραπάνω, ο Διοικθτισ μασ μπορεί να δίνει ότι μπόνουσ κζλει ςτα «καλά» και «αποδοτικά» παιδάκια. 
Ασ μθν γελιόμαςτε το μπόνουσ που δίνει θ ΑΑΔΕ ςτουσ εργαηόμενουσ αποτελεί το τυράκι ςτθν φάκα. Εξάλλου η ελεημοςφνη ποτζ δεν 
αποτζλεςε κίνητρο. 
   
 


