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ΘΓΙΑ: “Βράβεσζη Οργαμικώμ μομάδωμ, παρ.4, αρθ.23 ηοσ μ.4389/2016” 
 

 Τισ προθγοφμενεσ μζρεσ ανακοινϊκθκαν οι πίνακεσ βράβευςθσ αποτελεςματικότθτασ και 

αποδοτικότθτασ των οργανικϊν μονάδων  τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 Ζχοντασ προβεί ςε μια εκτενι ανάλυςθ των εφαρμόςιμων κριτθρίων ςε ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα διαπιςτϊνουμε και είναι κοινά παραδεκτό για το ςφνολο του κλάδου, ότι δεν 

επιτυγχάνεται ο ςκοπόσ καθιζρωςησ τησ βράβευςησ αλλά δημιουργεί αντίθετα αποτελζςματα 

ςτο μεγαλφτερο μζροσ των ςυναδζλφων.  

Ο τρόποσ εφαρμογισ των τριϊν κριτθρίων, δθμιουργεί τεράςτιεσ αδικίεσ, ανιςότθτεσ, 

ςτρεβλϊςεισ οι οποίεσ επιφζρουν τραγελαφικζσ καταςτάςεισ ςτουσ ςυναδζλφουσ. Οι 

ςυνάδελφοι αντί να διακατζχονται από ικανοποίηςη (περιςςότερη ηθική) για την 

επιβράβευςη που ζλαβαν από την Διοίκηςη, αιςθάνονται αδικία, άνιςη αντιμετώπιςη και οργή 

για τον τρόπο που ζγινε η κατανομή και τα κριτήρια που χρηςιμοποιήθηκαν. 

Τα τρία εφαρμόςιμα κριτιρια (ποςοςτό επίτευξθσ ςτόχων, ποςοςτό παραβατικότθτασ επί των 

ελζγχων, ποςοςτό ειςπραχκζντων επί των βεβαιωμζνων), δεν απεικονίηουν τθν ευρφτερθ 

απόδοςθ τθσ οργανικισ μονάδασ και απαιτοφνται ςαφϊσ περιςςότερα και αντικειμενικά 

κριτιρια, για να μπορζςει να απεικονιςτεί θ πραγματικι απόδοςθ κάκε οργανικισ μονάδασ τθσ; 

Α.Α.Δ.Ε.. Τα κριτιρια αγνοοφν αρκετά ςθμαντικά ςτοιχεία και δθμιουργοφν ζνα κεςμικό πλαίςιο 

το οποίο τρομάηει τουσ ςυναδζλφουσ, για τθν επόμενθ μζρα. Συγκεκριμζνα: 

 Τίκενται υψθλοί, μθ ρεαλιςτικοί ςτόχοι, ςυνεχϊσ αυξανόμενοι και ςε δφςκολουσ καιροφσ 

(πανδθμία, οικονομικι κρίςθ) 

 Οι ειδικζσ βραβεφςεισ υποομάδων ςυναδζλφων, αφοροφν παραγόμενο ζργο, ςτο οποίο ζχουν 

ςυμβάλει με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, αρκετοί ςυνάδελφοι τθσ οργανικισ μονάδασ, κάτι που 

δεν ζχει υπολογιςτεί 

 Η αγνόθςθ ςυναλλακτικϊν μεγεκϊν και διαδικαςιϊν, που ςυνειςφζρουν με άμεςο ι ζμμεςο 

τρόπο ςτθν αφξθςθ των εςόδων και ςτα αρικμθτικά αποτελζςματα, αποτελεί τεράςτια 

παράβλεψθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Π.χ. θ διεκπεραίωςθ χιλιάδων υποκζςεων ςτο κεφάλαιο, 
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το πλικοσ ςυναλλαγϊν του μθτρϊου, οι ςυμψθφιςμοί, επιςτροφζσ και υπερειςπράξεισ των 

Εςόδων, οι παραγραφόμενεσ εκκακαρίςεισ ςτο τμιμα Ειςοδιματοσ, το πλικοσ των μζτρων, 

διαςφαλίςεων του Δικαςτικοφ, αποτελοφν ςαφι, μετριςιμα, ςυγκεκριμζνα μεγζκθ, τα οποία 

επθρεάηουν, ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, τον βακμό αποδοτικότθτασ κάκε οργανικισ 

μονάδασ. 

 Ο δείκτθσ μζτρθςθσ των παραπάνω είναι ςθμαντικόσ και δεν μπορεί να προςμετράται μόνο θ 

ειςπραξιμότθτα τθσ βεβαίωςθσ και ο δείκτθσ παραβατικότθτασ ςτουσ ελζγχουσ. 

Θεωροφμε ότι με ανακεϊρθςθ και με εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ, μποροφν να επανακακοριςτοφν 

τα κριτιρια και να προκφψει μια δίκαιθ και ορκολογικι εικόνα τθσ απόδοςθσ κάκε οργανικισ 

μονάδασ τθσ Α.Α.Δ.Ε.. 

 Εμείσ, ωσ Εφοριακοί Δωδεκανιςου και όλοι οι ςυνάδελφοι ςτθν επικράτεια, υπερβαίνουμε 

κακθμερινά τον εαυτόν μασ για να ανταποκρικοφμε ςτα κακικοντά μασ. Δίνουμε ζνα κοινό 

αγϊνα ςε 24ωρθ βάςθ με γνϊμονα το Δθμόςιο ςυμφζρον για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τθν είςπραξθ των Δθμοςίων Εςόδων και τθν πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ. 

Απαιτοφμε 
να αναθεωρήςετε τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και Βράβευςθσ των οργανικϊν μονάδων και να 

αναγνωρίςετε το ζργο των Δ.Ο.Υ., δίνοντασ περιςςότερα εργαλεία ςτθ δουλειά μασ, και 

προςανατολίηοντάσ τθν περιςςότερο ςτο ελεγκτικό ζργο και  παράλλθλα ουςιαςτικι μιςκολογικι 

αναβάκμιςθ για τουσ εφοριακοφσ υπαλλιλουσ ,όπωσ ςυμβαίνει ςτα ςφγχρονα και ανεπτυγμζνα 

κράτθ τθσ υφθλίου και “ΟΧΙ” ανταμοιβζσ με “μπόνουσ-χαρτηιλίκι”…… 
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