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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το αντικείµενο το οποίο αναλύει η συγκεκριµένη εργασία είναι η ανάλυση του 
τρόπου αξιολόγησης στις Ελληνικές Ένοπλες δυνάµεις καθώς επίσης και του 
αντίστοιχου συστήµατος του  Αµερικάνικου Στρατού. Στόχος της εργασίας είναι να 
γίνει σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων των δύο στρατών και να δούµε πως οι 
Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις ακολουθούν τις εξελίξεις. 
Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα µέρη.  
Στο πρώτο µέρος γίνεται αναφορά στο τι επικρατεί στις µέρες µας στα θέµατα των 
αξιολογήσεων. Ποιοι είναι οι µέθοδοι που ακολουθούνται από τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις, ποια σφάλµατα πρέπει να αποφεύγονται και γενικότερα τα προβλήµατα 
που ακολουθούν τα σύγχρονα συστήµατα των αξιολογήσεων.  
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολογήσεως των Αξιωµατικών του 
Ελληνικού Στρατού. 
Στο τρίτο µέρος αντίστοιχα του Αµερικάνικου Στρατού.  
Τέλος στο τέταρτο γίνεται σύγκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων των δύο στρατών.     
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3.ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των εργαζοµένων συνιστά «µια διαδικασία µέσα από την οποία 
προσδιορίζεται η αξία των διάφορων ατόµων, σε σύγκριση µε ορισµένα πρότυπα, 
καθώς και η σύγκριση των εργαζοµένων µεταξύ τους» (Φαναρίωτη, 2003). 
 
3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 

«Η αξιολόγηση αποτελεί ένα µέτρο ελέγχου του βαθµού στον οποίο το 
στέλεχος έχει συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την τυπική 
οργάνωση και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει. Αποτελεί µια δοµηµένη διαδικασία 
που αποσκοπεί στο να εκτιµήσει και να επηρεάσει τη συµβολή του εργαζόµενου στην 
αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας. Ακόµα, για την τυπική οργάνωση αποτελεί 
ένα χρήσιµο οδηγό στην προσπάθεια της να εφαρµόσει συστήµατα προαγωγών, 
µεταθέσεων, αµοιβών, προγραµµατισµό ανθρωπίνου δυναµικού. 

Από την πλευρά του στελέχους πάλι αποτελεί την, τόσο απαραίτητη για πάρα 
πολλά άτοµα, αναπλήρωση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εργάζονται. Η 
αναπληροφόρηση αυτή τους δίνει στοιχεία για το πώς αξιολογείται η συµπεριφορά 
τους µέσα στην τυπική οργάνωση από τα µέλη της.»(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 

Η αξιολόγηση των εργαζοµένων είναι εκείνη η διαδικασία η οποία µετρά την 
απόδοση των στελεχών µιας επιχείρησης. Σε κάποιες επιχειρήσεις δεν 
χρησιµοποιείται ο όρος «Αξιολόγηση Εργαζοµένου», αλλά όροι όπως: «Εκτίµηση 
Εργαζοµένου» (Employee Evaluation), «Αξιολόγηση Απόδοσης» (Performance 
Evaluation), «Εκτίµηση Απόδοσης» (Performance Appraisal), «Ανασκόπηση 
Απόδοσης» (Performance Review), «Ετήσια Ανασκόπηση» (Annual Review) 
(Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς-2003). 

«Έρευνες επισηµαίνουν τη θετική επίδραση της λειτουργίας της αξιολόγησης 
της απόδοσης του προσωπικού στην οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα. Πραγµατικά 
όταν η αξιολόγηση συνδέεται µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης: 
• Εναρµονίζει τις ενέργειες του εργαζόµενου µε τα αποτελέσµατα που πρέπει να 
επιτύχει. 
• Προσφέρει µέσο εκτίµησης της συµβολής του καθενός στην επίτευξη των 
επιχειρηµατικών στόχων. 
• ∆ίνει στοιχεία για το επίπεδο των ικανοτήτων του καθενός διευκολύνοντας 
τόσο τον προγραµµατισµό όσο και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου 
δυναµικού.»(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 
 
3.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
 
 «Η ανάπτυξη µιας αξιόπιστης µεθόδου αξιολογήσεως της αποδοτικής 
συµπεριφοράς είναι κάτι δύσκολο, δεδοµένου ότι το άτοµο που κάνει την αξιολόγηση 
καλείται να ορίσει µε συγκεκριµένες κλίµακες, θεωρητικές και αφηρηµένες έννοιες. 
Για να βοηθήσουµε την ανάλυση του προβλήµατος αυτού θα εξετάσουµε τις βασικές 
διαδικασίες που φαίνεται να οδηγούν στη δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος 
αξιολογήσεως και οι οποίες είναι: 



• Ανάλυση του έργου µιας συγκεκριµένης θέσεως (job analysis). Αποτελεί το 
πρώτο βήµα για τη διαδικασία αξιολογήσεως, για τον απλό λόγο ότι πριν κρίνουµε 
κάποιον για τον τρόπο που ενεργεί, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι ακριβώς ζητάµε απ’ 
αυτόν.  
• Καθορισµός του τι σηµαίνει επιτυχηµένη εκτέλεση έργου. Κάτι τέτοιο σηµαίνει 
ότι πρέπει να καθοριστούν τα αποτελέσµατα ή οι τρόποι συµπεριφοράς που βοηθούν 
στην επιτυχηµένη εκτέλεση ενός έργου. Όσο είναι δυνατό, τα αποτελέσµατα αυτά ή 
οι τρόποι συµπεριφοράς πρέπει να σταθµισθούν ανάλογα µε τη  συµβολή τους στην 
επιτυχία. Η στάθµιση αυτή µπορεί να γίνει «κατ’ εκτίµηση»ή ανάλογα µε τη συµβολή 
των στοιχείων αυτών στο κόστος ή στα κέρδη της επιχείρησης. 
• Ανάπτυξη τρόπων µετρήσεως των επιτεύξεων.»(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 
 
3.3 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
«Τα πιο συνηθισµένα λάθη που κάνει ο αξιολογητής είναι τα εξής: (Πολύζος, 
2004:138-140)˙ 
1. Λάθη επιείκειας: Στην περίπτωση αυτή, οι βαθµολογητές δίνουν στη µέτρηση της 
απόδοσης των εργαζοµένων υψηλότερους βαθµούς από την πραγµατική τους αξίας. 
Αυτό συνιστά στοιχείο της οργανωτικής κουλτούρας και συµβαίνει συνήθως στην 
Ελλάδα στο δηµόσιο τοµέα και στην Αµερική στο στρατό. 
2. Λάθη αυστηρότητας: Αυτό είναι το αντίθετο από το προηγούµενο, όταν οι 
βαθµολογητές εκτιµούν τους εργαζοµένους µε αυστηρότητα, χωρίς καµία επιείκεια. 
3. Τάση προς το κέντρο: Εδώ ο αξιολογητής εκτιµά τους εργαζοµένους κατά µέσο 
όρο σε ίδια βάση, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τις υψηλές και χαµηλές βαθµολογίες 
της κλίµακας. 
4. Γενίκευση κρίσης (halo effect) ή σύνδροµο του φωτοστέφανου: Αυτό το λάθος 
αφορά στην αξιολόγηση ενός ατόµου σε διαφορετικές διαστάσεις της απόδοσής του, 
στις οποίες λαµβάνει παρόµοιο/γενικευµένο βαθµό. Το πρόβληµα αυτό προκύπτει 
όταν ο βαθµολογητής καθορίζει παρόµοιες βαθµολογίες για διαφορετικές διαστάσεις 
της απόδοσης, βασιζόµενος στη γενική εντύπωση που έχει σχηµατίσει για τον 
αξιολογούµενο, οπότε η γενική εικόνα διαστρεβλώνει τη βαθµολόγηση αρκετών από 
τις διαστάσεις του βαθµολογούµενου και οι οποίες µπορεί να αξίζουν πολύ 
διαφορετική αξιολόγηση από τη γενική εικόνα που έχει αποκοµίσει ο βαθµολογητής. 
(Παπαλεξανδρή - Μπουραντάς-2003). 
5. Λάθη ορισµού στα πρότυπα της αξιολόγησης: Εδώ παρουσιάζονται προβλήµατα σε 
λάθη που κάνουν οι αξιολογητές γύρω από την κλίµακα της εκτίµησης (κακός ή 
επαρκείς). Μπορεί να έχουν διαφορετική προσωπική ερµηνεία στις λέξεις και να 
εκτιµούν σύµφωνα µε τα δεδοµένα τους και σε αντίθεση µε αυτό που έχει ορίσει η 
επιχείρηση. Ωστόσο, αυτό διορθώνεται µε την ενηµέρωση και την εκπαίδευσή τους. 
6. Οι προσωπικές προκαταλήψεις: Για παράδειγµα προκαταλήψεις, όσον αφορά το 
φύλο, την εθνικότητα, τις προσωπικές προτιµήσεις, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
κ.ά., τα οποία επηρεάζουν πολύ τον αξιολογητή και δηµιουργούν σφάλµατα στην 
αξιολόγηση.» (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,2011) 
 
 
3.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
«Με σκοπό να εξαλειφτεί το µειονέκτηµα της υποκειµενικής κρίσεως και των 
υποκειµενικών σφαλµάτων επινοήθηκαν κατά καιρούς διάφορες  µέθοδοι οι οποίες 



όµως εξακολουθούν να παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα.» 
(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 
 
Σύµφωνα µε την Ξηροτύρη Κουφίδου (2001) οι µέθοδοι αξιολόγησης µπορούν να 
χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 
 
Α. Μέθοδοι Σύγκρισης 
Οι µέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται βασικά από ότι η αξιολόγηση ενός συγκεκριµένου 
προσώπου γίνεται καθώς το συγκρίνουµε µε άλλα πρόσωπα, οπότε και η αξιολόγηση 
αυτή είναι γενική, στην προσπάθεια της να προσδιορίσει τη συνολική 
αποτελεσµατικότητα της αποδοτικής συµπεριφοράς του ατόµου.(Ξηροτύρη – 
Κουφιδου, 2001) 
 

• Κατάταξη 
• Εναλλακτική  κατάταξη 
• Σύγκριση κατά ζεύγη  
• Οµαδοποίηση κατά κατηγορίες  
 

Γ. Μέθοδοι σταθερών Κριτηρίων ή Σύγκρισης µε πρότυπα 
Με αυτές τις µεθόδους το άτοµο βαθµολογείται σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια ως 
προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και σε σύγκριση µε άλλα άτοµα. ∆ύο είναι 
οι βασικοί τρόποι βαθµολογίας:  
α) ο εκτιµητής καλείται να απαντήσει µ’ ένα ναι ή ένα όχι, αν ο συγκεκριµένος 
εργαζόµενος κατέχει ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό  
β) σε δεύτερη φάση καλείται να βαθµολογήσει το συγκεκριµένο αυτό χαρακτηριστικό 
µε µια κλίµακα, συνήθως επτά βαθµών.(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 
Ποσοτικές µέθοδοι 

• Συµβατική κατάταξη 
Ποιοτικές µέθοδοι 

• Μέθοδος κρισίµων Γεγονότων  
• Μέθοδος σταθµισµένου καταλόγου 
 

∆. Αντικειµενικές µέθοδοι αξιολόγησης 
«Οι αντικειµενικές µέθοδοι βασίζονται σε µετρήσιµα κριτήρια και στοιχεία (π.χ. 
ποσοστά πωλήσεων, αριθµός παραγόµενων προϊόντων, αριθµός λαθών κλπ). 
Βασικό µειονέκτηµα των αντικειµενικών µεθόδων είναι ότι δε µπορούν να 
εφαρµοστούν σε επαγγέλµατα που το παραγόµενο έργο έχει ποιοτικό χαρακτήρα 
(π.χ. γραµµατέας, διοικητικό στέλεχος κλπ), αλλά και όταν αστάθµητοι 
παράγοντες-εκτός του ελέγχου του ατόµου- επηρεάζουν το παραγόµενο έργο.  
Υποκειµενικές µέθοδοι αξιολόγησης 
Οι υποκειµενικές µέθοδοι, οι οποίες εφαρµόζονται πολύ συχνότερα, αφορούν στη 
χρήση κάποιων κρίσεων που κάνουν συνήθως οι προϊστάµενοι για το υφιστάµενο 
προσωπικό τους. Ωστόσο, οι υποκειµενικές µέθοδοι δε µπορούν να διασφαλίσουν 
επίσης την απόλυτη ακρίβεια του αποτελέσµατος της αξιολόγησης, καθώς 
µπορούν να επηρεαστούν από τις προκαταλήψεις και µεροληψίες των 
αξιολογητών. Για παράδειγµα, ένας αξιολογητής µπορεί να επηρεαστεί από µια 
µόνο διάσταση, είτε θετική είτε αρνητική, της εικόνας του αξιολογούµενου και η 
κρίση αυτή να επηρεάσει όλες τις άλλες διαστάσεις. Επίσης, συχνά οι 
προϊστάµενοι θέλοντας να δείξουν επιείκεια ή να αποφύγουν τη δυσαρέσκεια των 
υφισταµένων τους, κάνουν λιγότερο αρνητικές αξιολογήσεις ή τείνουν να 



βαθµολογούν όλους τους υφισταµένους προς το µέσο όρο.» (http://e-
psychology.gr/work-psychology/451-occupational-psychologyemployee-
evaluation) 
 

Ε. Μέθοδοι άµεσης µέτρησης.(Ξηροτύρη – Κουφιδου, 2001) 
• Μέτρηση της παραγωγικότητας 
• Μέτρηση των αποχωρήσεων 

 

3.5 360° Evaluation 

«Η 360° αξιολόγηση θεωρείται από τις πιο αντικειµενικές µεθόδους αξιολόγησης της 
απόδοσης για εργαζοµένους. Η 360ο αξιολόγηση είναι µια µορφής αξιολόγηση όπου 
ένας αξιολογούµενος έχει ταυτόχρονα ως αξιολογητές άτοµα από διάφορες βαθµίδες, 
τµήµατα ακόµη και αυτό-αξιολόγηση. 

  
Σε αξιολογήσεις απόδοσης εργαζοµένων αυτοί οι αξιολογητές µπορεί να είναι 
οµοβάθµια στελέχη, υφιστάµενοι, προϊστάµενοι (direct or dotted managers), στελέχη 
της επιχείρησης ακόµα και εξωτερικοί συνεργάτες. Στην 360ο αξιολόγηση υπάρχει 
και αυτό-αξιολόγηση και µάλιστα απεικονίζονται εµφανή οι διαφορές από την 
αξιολόγηση των υπολοίπων. 
 
Τα αποτελέσµατα των αξιολογητών είναι οµαδοποιηµένα µε απώτερο σκοπό να 
δούµε τι πιστεύουν οι άλλοι για συγκεκριµένα σηµεία της απόδοσής µας σε σχέση µε 
αυτά που πιστεύουµε εµείς και ο προϊστάµενός µας. O αξιολογούµενος παίρνει 
feedback ανώνυµα από τον άµεσο προϊστάµενο, τους υφιστάµενους, οµοβάθµιους ή 
άλλους συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες έξω από τον οργανισµό. 
 
Σκοπός της 360° Αξιολόγησης είναι µάθουµε που είµαστε καλοί και που 
χρειαζόµαστε βελτίωση, έτσι ώστε να βελτιώσουµε τον τρόπο µε τον όποιο 
επικοινωνούµε, διοικούµε και ηγούµαστε ανθρώπων και οµάδων.  
 
Μέσα από την 360° αξιολόγηση, το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, µπορεί να 
αξιολόγηση και τα σηµεία στα οποία το προσωπικό χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση 
και υποστήριξη για να µπορέσει να αποδώσει καλύτερα.»(Πηγή 
http://www.humanfactor.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Ite
mid=11&lang=el) 

 
  
3.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ   
«Κατά τη διαδικασία αξιολογήσεως της αποδοτικής συµπεριφοράς βρισκόµαστε 
συνήθως, ανεξάρτητα από τη µέθοδο που θα προτιµήσουµε, αντιµέτωποι µετά εξής 
προβλήµατα: 

• Ποιος θα διενεργήσει την αξιολόγηση ενός συγκεκριµένου εργαζοµένου. 
• Κάθε πότε πρέπει να περνά ένας εργαζόµενος από τη διαδικασία αυτή. 
• Αν πρέπει να αναπληροφορείται ο εργαζόµενος τα αποτελέσµατα της 

αξιολογήσεως.  
Α. Ποιος διενεργεί την αξιολόγηση\ 



Η αξιολόγηση της αποδοτικής συµπεριφοράς µπορεί να γίνεται από τον: 
• Προϊστάµενο 
• Τους συναδέλφους και τους υφισταµένους 
• Τον ίδιο τον εργαζόµενο 
• Εξωτερικούς συµβούλους  
• Πελάτες    
Β. Καθορισµός των χρονικών διαστηµάτων που θα γίνεται η αξιολόγηση. 
Το πρόβληµα στην περίπτωση αυτή είναι αν η διαδικασία της αξιολόγησης θα 
γίνεται σε ένα σταθερό χρονικό διάστηµα ή σε ένα µεταβλητό. 
Η δεύτερη περίπτωση φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική επειδή θεωρείται ότι 
προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης παρακολουθήσεως της αποδοτικής 
συµπεριφοράς και προφυλάσσει τον εργαζόµενο από δυσάρεστες εκπλήξεις, 
καθώς του δίνει την ευκαιρία της συχνότερης αναπληροφορήσεως. 
 
Γ. Αναπληροφόρηση του εργαζόµενου για τα αποτελέσµατα της αξιολογήσεως. 

Θεωρείται σκόπιµο ο εργαζόµενος να πληροφορείται τα αποτελέσµατα της 
αξιολογήσεως της αποδοτικής του συµπεριφοράς γιατί µε τον τρόπο αυτό σε 
περίπτωση θετικής κρίσης υποκινείται να διατηρήσει ή και να βελτιώσει ακόµη 
περισσότερο τα αποτελέσµατα που πέτυχε, ενώ σε περίπτωση αρνητικής κρίσης 
προσπαθεί να βρει τις αιτίες της αποτυχίας και να τις εξαλείψει.» .(Ξηροτύρη – 
Κουφιδου, 2001) 
 
 
4. ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 
 
4.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άµυνα της Χώρας, να 
υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. Ο 
Ελληνικός Στρατός είναι οργανωµένος σε Ανεξάρτητες Υποµονάδες, Μονάδες, 
Συγκροτήµατα και Σχηµατισµούς. Οι Ανεξάρτητες Υποµονάδες, οι Μονάδες, τα 
Συγκροτήµατα και οι Σχηµατισµοί είναι Στρατιωτικές Αρχές µε διοικητική 
αυτοτέλεια, διαθέτουν επίσηµη σφραγίδα και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 
 
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποτελεί και το ανώτερο κλιµάκιο διοίκησης του 
στρατού ξηράς. Η οργάνωση του περιλαµβάνει το ∆ιοικητή (Αρχηγό), το 
Επιτελείο, το Ειδικό Επιτελείο (∆ιευθύνσεις Όπλων - Σωµάτων) και Ειδικές 
∆ιευθύνσεις (Ειδικά Γραφεία) και το Τάγµα Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο 
ανήκουν όλοι οι οπλίτες που υπηρετούν σε αυτό.  
Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή, τους 
Εφέδρους Υψηλής Ετοιµότητας Στρατού (ΕΦΥΕΣ) και την Εφεδρεία.  
 
Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώµατα. Από  άποψη του 
τρόπου εισόδου τους στο Στρατό, οι στρατιωτικοί διακρίνονται σε µόνιµους, 
εθελοντές και στρατευµένους.  Μόνιµοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που 
κατατάχθηκαν στο στρατό για να σταδιοδροµήσουν σε αυτόν και προέρχονται από 
τους απόφοιτους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τους 
κατατασσόµενους απευθείας ή µε διαγωνισµό και τους µονίµους 
υπαξιωµατικούς. Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν µε τη 
θέλησή τους στο στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτόν για 
ορισµένο χρόνο. Έφεδροι Υψηλής Ετοιµότητας είναι οι πολίτες των παραµεθορίων 



περιοχών από την εφεδρεία, καλούµενοι εθελοντικά υπό τα όπλα για ορισµένη 
διάρκεια κάθε χρόνο. Στρατευµένοι Στρατιωτικοί είναι όσοι κατατάχθηκαν µε 
πρόσκληση στις τάξεις του στρατού σύµφωνα µε το νόµο περί στρατολογίας και 
υπηρετούν τη θητεία τους. (πηγή http://www.army.gr/) 
 
4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο στρατηγικός στόχος του Στρατού Ξηράς είναι, να 
εξασφαλίζει την άµυνα της Χώρας, να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την 
εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. 
Από εκεί και έπειτα το έργο του Στρατού Ξηράς και γενικότερα των Ενόπλων 
δυνάµεων είναι πολυποίκιλο. Οι Ένοπλες ∆υνάµεις στον καιρό της ειρήνης, εκτός 
από την κύρια αποστολή τους, προσφέρουν και κοινωνικό έργο σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. Σκοπός του προγράµµατος της κοινωνικής 
προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι η στενότερη σύνδεσή τους µε την τοπική 
κοινωνία, µέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, για τη στήριξη προγραµµάτων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνδροµή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Οι 
στόχοι του προγράµµατος αυτού, υλοποιούνται µε µέτρα και δράσεις που δεν θίγουν 
το κύριο επιχειρησιακό έργο των Ενόπλων ∆υνάµεων, συνεισφέροντας στην τοπική 
κοινωνία, ιδιαίτερα σε παραµεθόριες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά. 
Στο πλαίσιο αυτό οι Ένοπλες ∆υνάµεις συµβάλλουν: 

• στην κατασκευή µικρών τεχνικών έργων 
• στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών 
• στην αναδάσωση και δεντροφύτευση 
• στη διάθεση εξειδικευµένου τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού 
• σε επιπρόσθετη υγειονοµική υποστήριξη σε ακριτικές και άλλες περιοχές 
• στην έρευνα και διάσωση 
• σε υποστήριξη ∆ιοικητικής Μέριµνας σε ακριτικές περιοχές. 

προσφέρονται τρόφιµα, ρουχισµός και εκπαιδευτικά υλικά για ενίσχυση απόρων 
οικογενειών, σχολείων και κοινωνικών ιδρυµάτων.  
(πηγή http://www.army.gr/) 

•  
 

4.3 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 20-1 (ΣΚ 20-1) 
Οι στρατιωτικοί ανήκουν σε µια από τις παρακάτω τέσσερις διαβαθµίσεις. 
Αξιωµατικοί 
Ανθυπασπιστές 
Υπαξιωµατικοί 
Στρατιώτες 
 
Οι υπαξιωµατικοί και στρατιώτες ονοµάζονται οπλίτες. Οι ανθυπασπιστές 
είναι η ενδιάµεση διαβάθµιση µεταξύ αξιωµατικών και οπλιτών.(ΣΚ 20-1) 
 
 
4.4 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
 
«1. Οι µόνιµοι αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων προέρχονται από: 

α. Απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων. 



β. Κατατασσόµενους µε διαγωνισµό κατόχους πτυχίου Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακού Τοµέα, όπως καθορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

γ. Ανθυπασπιστές, που προέρχονται από υπαξιωµατικούς, αποφοίτους των 
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών κατόχους πτυχίου Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακού Τοµέα, όπως καθορίζεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη 
στον κατεχόµενο βαθµό µετά από απόφαση των Ανωτάτων κατά Κλάδο Συµβουλίων. 
Αυτοί παραµένουν στο Όπλο, Σώµα ή Ειδικότητα µε την οποία αποφοίτησαν από τις 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών. 

δ. Ανθυπασπιστές που προέρχονται από υπαξιωµατικούς, αποφοίτους των 
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών και έχουν συµπληρώσει το µέγιστο 
χρόνο παραµονής στο βαθµό τους ή το συνολικό µέγιστο χρόνο ως υπαξιωµατικοί- 
Ανθυπασπιστές κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων. 

ε. Ανθυπασπιστές που προέρχονται από υπαξιωµατικούς, αποφοίτους των 
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών και δεν επιτυγχάνουν  στις 
προαγωγικές εξετάσεις δύο φορές, µε τη συµπλήρωση 26 ετών πραγµατικής 
υπηρεσίας. 

στ. Ανθυπασπιστές που κατατάχθηκαν µετά από διαγωνισµό για πρόσληψη 
∆ικαστικών Γραµµατέων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.» 
(ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

  

4.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

 «  1. Τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των Ε∆ αξιολογούνται µε σύστηµα 
αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας, 
µε βάση την επαγγελµατική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους. 

    2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας µετά από γνώµη του ΣΑΓΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το 
αντικείµενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η 
διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώµατα και οι εγγυήσεις υπέρ των 
στελεχών των Ε∆ σε σχέση µε αυτήν.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

 

4.6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ 

   « 1. Αρµόδια Συµβούλια για τις κρίσεις και τις επανακρίσεις των Αξιωµατικών 
είναι: 

   α. Το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). 

   β. Τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων των Κλάδων των Ε∆. 

   γ. Τα Συµβούλια Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ).  

   2. Τα παραπάνω Συµβούλια Κρίσεων αποτελούνται από ανώτατους Αξιωµατικούς, 
που κατέχουν οργανικές θέσεις εσωτερικού.  



   3. Η συµµετοχή του Προέδρου, των µελών και του εισηγητή, εφόσον ο τελευταίος 
είναι αρχαιότερος του κρινοµένου, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση αδυναµίας 
συµµετοχής κάποιου µέλους, ορίζεται να συµµετάσχει, στις περιπτώσεις που αυτό 
προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ένα από τα αναπληρωµατικά 
µέλη, που καθορίζονται στη διαταγή συγκρότησης του Συµβουλίου. 

   4. Οι αποφάσεις των Συµβουλίων λαµβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο 
εισηγητής δεν συµµετέχει στο Συµβούλιο µε ψήφο, πλην των περιπτώσεων που 
εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου. 

    5. Το ΣΑΓΕ συγκαλείται για τη διενέργεια κρίσεων: 

   α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποναυάρχων, 
Υποπτεράρχων και των ανωτάτων Αξιωµατικών των ΚΣ, για παραµονή ή 
αποστρατεία. 

   β. Των Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων, Αρχιπλοιάρχων και 
Ταξιάρχων ΠΑ, για πλήρωση κενών θέσεων στους βαθµούς Αντιστρατήγου, 
Αντιναυάρχου, Αντιπτεράρχου, Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου, αντίστοιχα. 

   γ. Των Ταξιάρχων Στρατολογίας - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, για 
πλήρωση κενής θέσης.  

   6. Το ΣΑΓΕ συγκροτείται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο και τους Αρχηγούς 
των λοιπών ΓΕ ως µέλη. Η παρουσία του Προέδρου και των µελών είναι 
υποχρεωτική. Αναπλήρωση Αρχηγού Κλάδου στο ΣΑΓΕ επιτρέπεται µόνο µετά από 
απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ).  

   7. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους, Αντιπτεράρχους, 
Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους και τον Υποστράτηγο Στρατολογίας - Στρατιωτικών 
Νοµικών Συµβούλων για παραµονή ή αποστρατεία και εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός 
του οικείου Κλάδου.  

   8. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Ταξιάρχους Στρατολογίας-Στρατιωτικών Νοµικών 
Συµβούλων, για παραµονή ή αποστρατεία, συµπληρούµενο από τον Υποστράτηγο 
∆ιευθυντή του Σώµατος εφόσον αυτός δεν έχει αποστρατευτεί, διαφορετικά δεν 
συµπληρώνεται. 

  9. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους και Ταξιάρχους 
Στρατολογίας - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων για πλήρωση κενών θέσεων και 
εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου. 

   10. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Υποστρατήγους, Αρχιπλοιάρχους και Ταξιάρχους της ΠΑ, 
για πλήρωση κενών θέσεων, συµπληρούµενο µε έναν Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο 
και Αντιπτέραρχο. Εισηγητής µε δικαίωµα ψήφου ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου 
Κλάδου. 

    11. Γραµµατέας ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός της Γραµµατείας 
ΣΑΓΕ. 



    12. Το ΣΑΓΕ συµπληρώνεται κατά τις επανακρίσεις: 

   α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων µε τους αρχαιότερους 
Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους ή Αντιπτεράρχους µέχρι του αριθµού των τριών (3), 
εφόσον υπάρχουν αρχαιότεροι του επανακρινόµενου, διαφορετικά δεν 
συµπληρώνεται. 

   β. Των Υποναυάρχων, µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς ή τον Γενικό Επιθεωρητή 
Στρατού, τον Αρχηγό Στόλου και µε έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο 
αρχαιότερο του επανακρινόµενου και των Υποπτεράρχων µε τον ∆ιοικητή της 
Στρατιάς ή τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και 
µε έναν (1) Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή Υποπτέραρχο Ιπτάµενο αρχαιότερο του 
επανακρινόµενου, διαφορετικά δεν συµπληρώνεται. 

   γ. Των Υποστρατήγων, Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων της Αεροπορίας, που 
παραλείφθηκαν κατά την πλήρωση κενών θέσεων, στους βαθµούς Αντιστρατήγου, 
Υποναυάρχου ή Υποπτεράρχου, µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς και δύο (2) 
Αντιστρατήγους, όταν πρόκειται για επανάκριση Υποστρατήγων, µε τον ∆ιοικητή της 
Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και µε έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο ή 
µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας και µε έναν (1) 
Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή Υποπτέραρχο Ιπτάµενο, όταν πρόκειται για επανακρίσεις 
Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας, αντίστοιχα. 

   δ. Των Υποστρατήγων, Ταξιάρχων του ΣΞ, Συνταγµαταρχών, Αρχιπλοιάρχων, 
Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων, Ταξιάρχων της ΠΑ, Σµηνάρχων και Αντισµηνάρχων, 
που κρίθηκαν από τα οικεία κατά Κλάδους Ανώτατα Συµβούλια µε έναν (1) 
Αντιστράτηγο, Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο, Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή 
Υποπτέραρχο, αντίστοιχα. 

   ε. Των ανώτατων Αξιωµατικών των ΚΣ µε έναν (1) Αντιστράτηγο, µε τον 
Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ και τον αρχαιότερο Αξιωµατικό του οικείου Σώµατος, εφόσον 
είναι.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

4.7 ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ 

  «  1. Τα Ανώτατα Συµβούλια κρίσεων είναι: 

   α. Τα Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο (ΑΣΣ) για τις κρίσεις των Υποστρατήγων, 
Ταξιαρχών του ΣΞ και Συνταγµαταρχών. 

   β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο (ΑΝΣ) για τις κρίσεις των Αρχιπλοιάρχων, 
Πλοιάρχων και Αντιπλοιάρχων. 

   γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο (ΑΑΣ) για τις κρίσεις Ταξιάρχων της ΠΑ, 
Σµηνάρχων και Αντισµηνάρχων.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

 

4.8 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 



  « 1. Τα Συµβούλια Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ) είναι αρµόδια: 

   α. Το ΣΠΑ Στρατού υπ' αριθµόν 1 (ΣΠΑΣ1), για τις κρίσεις Αντισυνταγµαταρχών 
και Ταγµαταρχών του ΣΞ Όπλων και Φροντιστών Αρχιτεχνιτών, που υπάγονται στα 
Όπλα. 

   β. Το ΣΠΑ Στρατού υπ' αριθµόν 2 (ΣΠΑΣ2), για τις κρίσεις Αντισυνταγµαταρχών 
και Ταγµαταρχών του ΣΞ Σωµάτων. 

   γ. Τα ΣΠΑ Στρατού υπ' αριθµόν 3 (ΣΠΑΣ3), για τις κρίσεις των κατώτερων 
αξιωµατικών του ΣΞ. 

   δ. Το ΣΠΑ Ναυτικού (ΣΠΑΝ), για τις κρίσεις των Πλωταρχών και κατώτερων 
Αξιωµατικών του ΠΝ. 

   ε. Το ΣΠΑ Αεροπορίας (ΣΠΑΑ), για τις κρίσεις των Επισµηναγών και κατώτερων 
αξιωµατικών της ΠΑ. 

   στ. Το ΣΠΑ των ΚΣ (ΣΠΑΚΣ), για τις κρίσεις των ανώτερων και κατώτερων 
Αξιωµατικών των Κοινών Σωµάτων.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

 

4.9 ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ  

«Οι καταληκτικοί βαθµοί των Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς είναι οι εξής: 

   (1) Στρατηγός, για τους Αξιωµατικούς Όπλων. 

   (2) Για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων: 

   (α) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς Τεχνικού, Εφοδιασµού-Μεταφορών και 
Υλικού Πολέµου Ιατρούς Υγειονοµικού, Οικονοµικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-
Πληροφορικής. 

   (β) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, 
Νοσηλευτικής, Φαρµακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονοµικού. 

   (3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς που: 

   (α) ∆εν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης µονάδας εκστρατείας. 

   (β) Προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. 

   (4) Αντισυνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από 
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. 

   (5) Ταγµατάρχης για τους λοιπούς Αξιωµατικούς. 

 



Για τους Αξιωµατικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των Ε∆: 

   (1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου, 
αποφοίτους της Ανώτατης ∆ια-κλαδικής Σχολής Πολέµου. 

   (2) Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου, 
καθώς και για τους κάτωθι Αξιωµατικούς αποφοίτους Σχολής ∆ιοίκησης Επιτελών 
(Σ∆ΙΕΠ) µε επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς»: 

   (α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ. 

   (β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ. 

   (γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. 

   (3) Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωµατικούς που δεν 
είναι απόφοιτοι Σ∆ΙΕΠ ή είναι απόφοιτοι µε βαθµό χαµηλότερο του «λίαν καλώς»: 

   (α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ. 

   (β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ. 

   (γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. 

   (4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου που 
προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. 

   (5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του 
ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από 
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. 

   (6) Οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, 
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραµένουν εντεταγµένοι 
στις επετηρίδες τους και δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις. 

   Κρίνονται όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, 
προάγονται µε την προαγωγή του αµέσως αρχαιοτέρου τους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του αντίστοιχου Νόµου τα είδη των Κρίσεων είναι τα 
κάτωθι: 

  1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου, οι Αξιωµατικοί 
κρίνονται: 

   α. Προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή 

   β. Προακτέοι κατ' εκλογή, 

   γ. Προακτέοι επ' ανδραγαθία, 



   δ. ∆ιατηρητέοι, 

   ε. ∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό. 

   στ. Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, 

   ζ. Αποστρατευτέοι. 

  

   2. Κρίση «Προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή»: 

   α. Αντισυνταγµατάρχες και αντίστοιχοι για να κριθούν προακτέοι κατ' απόλυτη 
εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να 
συγκεντρώνουν σε βαθµό εξαίρετο, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα 
παρακάτω προσόντα: 

   (1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στους βαθµούς ανωτέρων 
Αξιωµατικών. 

   (2) Αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία µε βαθµό εξαίρετο. 

   (3) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία και ικανότητα ανάλογα µε 
την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό 
είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα 
καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για το 
βαθµό και την ειδικότητά τους. 

   (4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του 
εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό. 

   β. Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι και ανώτατοι Αξιωµατικοί, για να κριθούν 
προακτέοι κατ' απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων 
Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα 
παρακάτω προσόντα: 

   (1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στον κατεχόµενο βαθµό. 

   (2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία και ικανότητα ανάλογα µε 
την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, 
είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα 
καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για το 
βαθµό τους. 

   (3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου µε βαθµό «Λίαν 
Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως 
προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης. 

   (4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του 
εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό. 



   γ. Η λίαν καλή πολεµική δράση είναι απαραίτητη για τους Αξιωµατικούς Όπλων 
και Σωµάτων του ΣΞ, Μάχιµους και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταµένους της ΠΑ, και 
ενισχυτική για τους αξιωµατικούς Σωµάτων, ειδικοτήτων και ΚΣ, εφόσον κατά τη 
σταδιοδροµία τους ως Αξιωµατικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέµου. 

   δ. Οι κρίσεις Αξιωµατικών βαθµού Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων και 
Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων της παραγράφου α' του άρθρου 2, των περιπτώσεων 
(3) (µόνο των µονιµοποιούµενων) και (4) της παραγράφου β' του άρθρου 2, καθώς 
και των µετατασσόµενων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, 
διενεργούνται ένα (1) έτος πριν τη συµπλήρωση των απαραίτητων χρόνων παραµονής 
ανά βαθµό του άρθρου 27 για την κάλυψη ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των 
κενούµενων οργανικών θέσεων, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και µε σηµείο 
εκκίνησης εκείνον που συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη βαθµολογία βάσει των 
κριτηρίων προαγωγής, εφόσον κριθούν προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή. 

    3. Κρίση «Προακτέοι κατ' εκλογή»: Αξιωµατικοί µέχρι και βαθµού 
Συνταγµατάρχη για να κριθούν προακτέοι κατ' εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των 
αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον 
ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα: 

   α. Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 

   β. Αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία µε 
βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Ειδικά οι Συνταγµατάρχες πρέπει να έχουν 
αποφοιτήσει ευδοκίµως από την Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, για τις 
ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν 
υπηρεσιακής εξέλιξης. 

   γ. Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του 
εκάστοτε βαθµού σε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ιδιαίτερα δε στον 
κατεχόµενο βαθµό. 

    4. Κρίση «Προακτέοι επ' ανδραγαθία»: Αξιωµατικοί προάγονται επ' ανδραγαθία 
στον επόµενο βαθµό, εφόσον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν 
συµµετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά την κρίση του αρµόδιου 
συµβουλίου προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της µάχης, βάσει των στοιχείων της 
οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεµικής δράσης, για πράξεις εξαιρετικού θάρρους, 
γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα ή σύµµαχη χώρα. Η 
απονοµή παρασήµου, διαµνηµόνευσης ή ηθικής αµοιβής είναι ανεξάρτητη από την 
προαγωγή επ' ανδραγαθία.  

   5. Κρίση «∆ιατηρητέοι»: ∆ιατηρητέοι κρίνονται οι ανώτατοι Αξιωµατικοί, οι οποίοι 
κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, αποδίδουν σε βαθµό εξαίρετο 
στον κατεχόµενο βαθµό και µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη 
σταδιοδροµία τους, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, θεωρούνται 
κατάλληλοι για την αποτελεσµατική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους. 

    6. Κρίση «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: 



   α. ∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό κρίνονται οι Αξιωµατικοί µέχρι και βαθµού 
Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε 
(35) έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και, κατά την κρίση των αρµόδιων 
Συµβουλίων, δεν έχουν µεν σε βαθµό τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» τα απαιτούµενα 
κριτήρια προαγωγής, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, οι οποίοι όµως, 
µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους, µπορούν 
να τα αποκτήσουν στο µέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των 
καθηκόντων του βαθµού τους. 

   β. Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθµό είναι δυνατό να µετατίθενται εντός τριµήνου 
από της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσµενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του 
αρµοδίου Συµβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσµενής κρίση τους βασίστηκε και στην 
αξιολόγηση του τελευταίου διοικητού τους, οπότε µετατίθενται υποχρεωτικά. 

    7. Ως ευδοκίµως τερµατίσαντες κρίνονται οι Αξιωµατικοί που έχουν συµπληρώσει 
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και κατά την κρίση των 
Συµβουλίων Κρίσεων µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη 
σταδιοδροµία τους, απέδωσαν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη 
δυνατή η προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό, όπου αυτός προβλέπεται. 

    8. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι αξιωµατικοί που έχουν συµπληρώσει πραγµατική 
συντάξιµη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα για 
προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των 
καθηκόντων του βαθµού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον 
κατεχόµενο βαθµό.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

4. 10 ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Πολύ σηµαντικό κοµµάτι για την εξέλιξη οποιουδήποτε αξιωµατικού αποτελεί ο 
χρόνος  διοικήσεως που πρέπει να συµπληρώσει στον κατεχόµενο βαθµό του για να 
κριθεί προακτέος  

  « (1) Οι αξιωµατικοί Όπλων συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο για το βαθµό τους 
χρόνο διοίκησης σε Τµήµατα, Υποµονάδες, Μονάδες, Συγκροτήµατα και 
Σχηµατισµούς εκστρατείας, όπως στην επόµενη παράγραφο καθορίζεται, σε θέσεις 
προβλεπόµενες από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού. 

   (2) Ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης, ως προσόν για 
προαγωγή, είναι ο ακόλουθος: 

   (α) Ανθυπολοχαγός: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή Ουλαµού. 

   (β) Υπολοχαγός: ∆ύο (2) έτη ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή Ουλαµού. 

   (γ) Λοχαγός: ∆ύο (2) έτη ως ∆ιοικητής Λόχου, Ίλης ή Πυροβολαρχίας. 

   (δ) Ταγµατάρχης - Αντισυνταγµατάρχης: Τρία (3) έτη συνολικά εκ των οποίων ένα 
(1) έτος ως Υποδιοικητής Μονάδας ή ∆ιοικητής Ανεξαρτήτου Υποµονάδας, στο 
βαθµό του Ταγµατάρχη και δυο (2) έτη ως διοικητής Μονάδας συνεχόµενα και 
τουλάχιστον ένα (1) ως Αντισυνταγµατάρχης. 



   (ε) Συνταγµατάρχης: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής Συγκροτήµατος ή ∆ιοικητής Όπλου 
σε Στρατηγείο Σχηµατισµού ή εννέα (9) έτη συνολικού χρόνου διοίκησης ως µόνιµου 
Αξιωµατικού, καθοριζόµενου µε βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο της κρίσης του 
διατάξεις, υπολογιζόµενου και του χρόνου που αποκτήθηκε σε θέσεις συµπληρώσεως 
χρόνου διοίκησης που καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, απαραίτητα δε εννέα (9) έτη 
συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού σε Μονάδα ή Συγκρότηµα του Όπλου του, σε 
όλες τις περιπτώσεις.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

 

4.11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

 «Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του αρµόδιου κατά κλάδου 
Συµβουλίου Κρίσεων. Τα στελέχη των Ε∆ προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, 
εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στο βαθµό που 
κατέχουν και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις 
εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το αρµόδιο κατά κλάδο Συµβούλιο Κρίσεων, 
προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει 
υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του κρινόµενου, από τα οποία 
προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελµατική επάρκεια, η 
πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό της κρίσης του, το 
συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία των ατοµικών φακέλων σύµφωνα µε τις 
οικείες διατάξεις του παρόντος. 

   Για τις προαγωγές των Αξιωµατικών των Ε∆ λαµβάνονται υποχρεωτικά 
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

   α. Η βαρύτητα των Μονάδων και των θέσεων στις οποίες υπηρέτησαν την 
τελευταία πενταετία. 

   β. Ο χρόνος υπηρεσιακής - διοικητικής εµπειρίας, υπολογιζόµενος σε µήνες, όπως 
παρακάτω: 

   (1) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης. 

   (2) Ο χρόνος συµµετοχής σε επιχειρήσεις. 

   (3) Ο χρόνος υπηρεσίας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

   (4) Ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως 
αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο. 

   γ. Η βαθµολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από την τελευταία προαγωγή.  

  Επικουρικά λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω κριτήρια: 

   α. Το Όπλο, το Σώµα ή η ειδικότητά τους. 

   β. Τα επαγγελµατικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως παρακάτω: 



   (1) Ο βαθµός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή των Ε∆. 

   (2) Ο βαθµός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 
µε το βασικό τίτλο σπουδών. 

   (3) Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο 
της υπηρεσίας. 

   (4) Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

   (5) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό 
αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. 

   (6) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό 
αντικείµενο. 

   (7) Ο βαθµός αποφοίτησης από Σχολεία των Ε∆. 

   (8) Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθµό άριστο, πολύ καλό και καλό, 
βαθµολογούµενης αντιστοίχως. 

   γ. Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής: 

   (1) Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες) που σχετίζεται µε το αντικείµενο της 
υπηρεσίας. 

   (2) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το 
αντικείµενο της υπηρεσίας. 

   (3) Συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου, ∆ιοικητικά Συµβούλια και λοιπά 
όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων. 

   (4) Ηθικές αµοιβές. 

   4. Η κλίµακα αξιολόγησης των κριτηρίων προαγωγής είναι η εξής: 

   α. Εξαίρετος        96 -100%    «Ε» 

   β. Λίαν Καλός      87 - 95%    «ΛΚ» 

   γ. Καλός 76 - 86%   «Κ» 

   δ. Μέτριος        60 - 75%   «Μ» 

   ε. Μη Αποδεκτός  0 - 59%     «ΜΑ» 

   5. Βαθµολογία κάτω του εβδοµήντα πέντε (75), καθώς και ενενήντα έξι (96) και 
άνω σε οποιοδήποτε κριτήριο προαγωγής πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένα 



γεγονότα ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται µε την έκθεση ή το 
σηµείωµα αξιολόγησης για το υπόψη διάστηµα. 

   6. Η τελική εικόνα για τον κρινόµενο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται µόνο 
στη χρονική περίοδο που καλύπτει η κρίση του.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 
24.9.2010) 

4.12 ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  «  1. Οι Αξιωµατικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών 
γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την 
ενηµέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστηµονικές 
αντιλήψεις, που σχετίζονται µε τις Ε∆, φοιτούν σε ορισµένους βαθµούς υποχρεωτικά 
στα σχολεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από 
εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης 
για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιµάται 
από τα Συµβούλια Κρίσεων. » (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

   2. Κλίµακα βαθµολογίας υποχρεωτικών σχολείων : 

Ονοµαστική Εικοσά- Εκατοστιαία Αλφαβητική 
  βαθµος     
Α. Άριστα 19-20 96-100 Α 
Β.Λίαν 
καλώς 

17-
18,99 

87-95,99 Β 

Γ. Καλώς 15-
16,99 

76-86,99 Γ 

∆. Μετρίως 12-
14,99 

60-75,99 ∆ 

Ε. 
Αποτυχών 

0-11,99 0-59,99 Ε 

 
4.13 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Στο προσχέδιο του νόµου περί εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των ενόπλων 
δυνάµεων περιγράφονταν τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφουν τα στοιχεία 
που θα πρέπει να έχει ο Αξιωµατικός. 
 «1. Τα ουσιαστικά προσόντα προσδιορίζουν την ικανότητα και αξία των 
αξιωµατικών και αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι κρίσεις 
τους. 
 2. Συµπεριφορά  αξιωµατικού  αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή που µαρτυρεί  
ελαττωµένη αντίληψη των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το αξίωµά του 
συνιστά ελάττωµα. 
 Τα ουσιαστικά προσόντα διακρίνονται σε Σωµατικά, ∆ιοικητικά-Οργανωτικά, 
Επαγγελµατικά (Επαγγελµατική κατάρτιση, Αποτελεσµατικότητα εργασίας, 
Συνεργασία), ∆ιανοητικά, Ψυχικά, Ηθικά και Ειδικά που είναι Ναυτικά (µόνο για τις 
αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού) και Πτητικά (Μόνο για τις αξιωµατικούς τις 
Πολεµικής Αεροπορίας και τους αξιωµατικούς χειριστές αεροσκαφών σταθερών 
πτερύγων και ελικοπτέρων του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού). 
  Τα σωµατικά προσόντα αναφέρονται στα βιοµετρικά χαρακτηριστικά του και 
στην εν γένει σωµατική κατάσταση και εµφάνιση του αξιωµατικού. 



  Τα διανοητικά προσόντα αναφέρονται στην νοηµοσύνη - κρίση - αντίληψη 
της πραγµατικότητας και δύναµη έκφρασης γραπτά και προφορικά. 
 Τα ηθικά προσόντα προσδιορίζουν το ήθος και το χαρακτήρα του 
αξιωµατικού  και  αναφέρονται στην ειλικρίνεια - ευθύτητα και συνέπεια, 
αξιοπρέπεια – σεµνότητα - ευσυνειδησία-αίσθηµα ευθύνης - ανάληψη ευθυνών, 
εχεµύθεια – αµεροληψία - δικαιοσύνη και στην πειθαρχικότητα. 
  Τα ψυχικά προσόντα αναφέρονται στην ψυχική δύναµη, στην αντοχή κάτω 
από πίεση, στο θάρρος έναντι φυσικών κινδύνων, στο θάρρος της γνώµης, στο 
πνεύµα συνεργασίας και στην πρωτοβουλία.  
 Τα διοικητικά- οργανωτικά προσόντα προσδιορίζουν τη διοικητική και 
ηγετική ικανότητα και αναφέρονται στο κύρος, στην ικανότητα επικοινωνίας, στο 
ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταµένων και ψυχική επαφή µαζί τους - µέριµνα 
για την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας και για την εν γένει στρατιωτική 
αγωγή των υφισταµένων, ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιµοποίησης των 
υφισταµένων, ενεργητικότητα και δραστηριότητα, προβλεπτικότητα, ικανότητα 
οργάνωσης, διεύθυνσης και συντονισµού και στην επίβλεψη και έλεγχο για την 
εκτέλεση των διατασσοµένων. 
 Τα επαγγελµατικά προσόντα προσδιορίζουν την επαγγελµατική ικανότητα και 
αξία και αναφέρονται στην επαγγελµατική κατάρτιση, µεθοδικότητα, αποδοτικότητα, 
εκπαιδευτική ικανότητα, επιτελική ικανότητα, στο ζήλο, ενδιαφέρον, πνεύµα 
ανησυχίας για την Υπηρεσία και ενδιαφέρον για τη συντήρηση του υλικού και την 
προάσπιση και διαφύλαξη του δηµοσίου πλούτου και στο στρατιωτικό πνεύµα. 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  
  Ιδιαίτερη κατηγορία αρνητικών στοιχείων κατά την αξιολόγηση αποτελεί η 
εµφάνιση ελαττωµάτων. Ως ελάττωµα θεωρείται οποιαδήποτε επαναλαµβανόµενη:  
  Συµπεριφορά που δε συνάδει µε τα χρηστά ήθη, δηλαδή τις επικρατούσες 
κοινωνικές αντιλήψεις και θεωρήσεις. Ολιγωρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που απορρέουν από το αξίωµά του.  
 Τα ελαττώµατα δεν βαθµολογούνται αλλά, περιγράφονται στην Έκθεση ή 
Σηµείωµα Αξιολόγησης και ανάλογα µε τη φύση  τους, επηρεάζουν δυσµενώς την 
εκτίµηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και  ιδιαίτερα των ηθικών και 
ψυχικών, του κύρους και του στρατιωτικού πνεύµατος. 
 Τα ουσιαστικά προσόντα συνάγονται: 
 α. Από τις Εκθέσεις και τα Σηµειώµατα Αξιολόγησης 
 β. Από τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στον ατοµικό φάκελο του 
αξιωµατικού. 
 γ. Από την προσωπική αντίληψη των µελών του αρµόδιου Συµβουλίου 
Κρίσεων για τον αξιωµατικό, εφόσον βασίσθηκε σε τελεσίδικα και µη επιδεχόµενα 
αµφισβήτηση, έγγραφα στοιχεία. 
 Οι Εκθέσεις και τα Σηµειώµατα Αξιολόγησης είναι έντυπα, στα οποία 
εµφαίνονται και βαθµολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα των αξιωµατικών και 
επισηµαίνονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της αποδόσεως, των ικανοτήτων και 
της προσωπικότητας του αξιολογούµενου. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης διακρίνονται σε 
τακτικές και έκτακτες και τίθενται στον ατοµικό φάκελο του αξιωµατικού.  
 Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σηµειώµατα Αξιολόγησης συντάσσονται για όλους 
τους αξιωµατικούς, πλην των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και τους 
αποστρατευόµενους, από τους προϊσταµένους τους, στους οποίους έχει δοθεί το 
δικαίωµα αυτό και οι οποίοι καλούνται "αξιολογούντες". Οι τιθέµενοι σε 
αυτεπάγγελτη αποστρατεία αξιωµατικοί  δεν συντάσσουν Εκθέσεις και Σηµειώµατα 
Αξιολόγησης. Επί των Εκθέσεων και των Σηµειωµάτων Αξιολόγησης γνωµατεύει ο 



προϊστάµενος του αξιολογούντος, ο οποίος καλείται "γνωµατεύων". »( πηγή 
http://www.sastya.gr/index.php/2009-06-04-19-56-44/103--q-q) 
 

4.14 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

   « 1. Οι αξιολογούντες µπορούν να υποβάλουν για τους υπ' αυτούς Αξιωµατικούς 
που αξιολογούν, εφόσον έχουν διατελέσει εκατό (100) τουλάχιστον ηµέρες υπό τις 
διαταγές τους, ειδική έκθεση αποστρατείας, εάν αυτοί παρουσιάζουν ουσιώδεις 
ελλείψεις ουσιαστικών προσόντων ή απόλυτη αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους, ένεκα των οποίων η περαιτέρω παραµονή τους στις Ε∆ πρέπει να τεθεί στην 
κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων. 

   2. Η σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων γίνεται οποτεδήποτε και αυτές πρέπει να 
είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένες. 

   3. Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, µε τις παρατηρήσεις του γνωµατεύοντα, 
υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο ΓΕ και τίθενται στην κρίση των αρµόδιων 
Συµβουλίων Κρίσεων εντός τριµήνου από υποβολής τους. 

   4. Τα παραπάνω Συµβούλια εκδίδουν απόφαση µε πλήρη και ειδική αιτιολογία επί 
της βασιµότητας της Εκθέσεως Αποστρατείας, κατόπιν όµως κλήσης του 
ενδιαφεροµένου προ δεκαπέντε (15) ηµερών, να παραθέσει τις αντιρρήσεις του 
εγγράφως ή και προφορικώς ενώπιων τους επί των λόγων της Έκθεσης 
Αποστρατείας. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφόσον το επιθυµεί να παρασταθεί ενώπιον 
των ανωτέρω Συµβουλίων και µε την παρουσία συνηγόρου. Στην περίπτωση που η 
ειδική έκθεση αποστρατείας γίνει δεκτή ο Αξιωµατικός κρίνεται αποστρατευτέος και 
αποστρατεύεται κατά τις οικείες διατάξεις. 

   5. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας καταχωρούνται στον 
ατοµικό φάκελο του Αξιωµατικού. 

   6. Οι αξιολογούµενοι έχουν δικαίωµα εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης αυτής των Συµβουλίων Κρίσεων να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ο οποίος απαντά εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την υποβολή της, κατόπιν πρότερης αιτιολογηµένης γνώµης του οικείου 
Συµβουλίου Κρίσεων. Η υποβολή της προσφυγής αυτής, καθώς και η προθεσµία 
υποβολής της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η αρµοδιότητα του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής 
δύναται να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του.» 
(ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010)  

4.15 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  « 1. Πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών των Ε∆ ασκείται σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων των κανονισµών πειθαρχίας που ισχύουν ανά κλάδο των 
Ε∆. 

    2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται αµελλητί και αρχίζει µε την έκδοση της κλήσης σε 
απολογία ή την πράξη παραποµπής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και περατώνεται µε τη 



θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την έκδοση ανέκκλητης ενώπιον της διοίκησης 
απόφασης πειθαρχικού οργάνου. 

    3. Για τον καθορισµό και την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνονται υπόψη: 

   α. Η βαρύτητα της παράβασης και οι συνθήκες τέλεσής της. 

   β. Τα σχετικά στοιχεία του ατοµικού φακέλου του παραβάτη. 

   γ. Όλες οι συντρέχουσες επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις. 

   (1) Επιβαρυντικές περιστάσεις είναι: 

   (α) Η υποτροπή στην τέλεση ήδη διαπιστωθείσης παράβασης. 

   (β) Η καθ' έξη παραβατική συµπεριφορά. 

   (2) Ελαφρυντικές περιστάσεις είναι: 

   (α) Η εν γένει καλή διαγωγή και έντιµη συµπεριφορά του παραβάτη. 

   (β) Η επίδειξη ειλικρινούς µεταµέλειας και η προσπάθεια έµπρακτης µετάνοιας ή 
µείωσης των συνεπειών της παράβασης. 

   (γ) Η διαπιστούµενη δικαιολογηµένη νοµική ή πραγµατική πλάνη. 

   (δ) Η δικαιολογηµένη αγανάκτηση λόγω πρότερης άδικης συµπεριφοράς τρίτου. 

  

   4. Ο πειθαρχικός έλεγχος των Αξιωµατικών των Ε∆ είναι ανεξάρτητος από τις 
ανακριτικές πράξεις ή την ποινική δίωξη που τυχόν ασκείται παράλληλα ή έχει 
ασκηθεί επί της υπόθεσης.  

   5. Οι πειθαρχικές ποινές των Αξιωµατικών των Ε∆ διακρίνονται σε συνήθεις και 
καταστατικές: 

   α. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές κατά σειρά βαρύτητας είναι: 

   (1) Η επίπληξη. 

   (2) Ο περιορισµός. 

   (3) Η κράτηση. 

   (4) Η φυλάκιση. 

   β. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι: 

   (1) Η πρόσκαιρη παύση. 



   (2) Η προσωρινή απόλυση. 

   (3) Η απόταξη 

   (4) Η αποβολή. 

   γ. Οι ποινές των ανωτέρω εδαφίων 5α(2), 5α(3) και 5α(4) επιµετρώνται σε ηµέρες 
και αυτές των 5β(1) και 5β(2) σε µήνες.  

   6. Τα έγγραφα πειθαρχικού ελέγχου καταχωρούνται στους οικείους ατοµικούς 
φακέλους.» (ΝΟΜΟΣ 3883 ΦΕΚ 167/Α/ 24.9.2010) 

 

 

5. Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο US ARMY είναι ένας από τους ισχυρότερους (αν όχι ο ισχυρότερος), τεχνολογικά 
προηγµένους στρατούς ο οποίος έχει τεράστια πολεµική εµπειρία σ’ όλα τα µήκη και 
τα πλάτη του πλανήτη. Η οργάνωση του θεωρείται κορυφαία αφού για να 
λειτουργήσει και να διεξάγει πολεµικές επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε σηµείο του 
πλανήτη και αν χρειαστεί, πρέπει να λειτουργεί µε πολύ µεθοδευµένο σχεδιασµό και 
άριστο επαγγελµατισµό. 
Ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 1775. Η αποστολή του Αµερικάνικου Στρατού είναι να 
παρέχει τις κατάλληλες δυνάµεις για την εθνική ασφάλεια των Ηνωµένων Πολιτειών 
καθώς επίσης της Αµυντικής Στρατηγικής τους. Το 2010 αναφέρεται η δύναµη του σε 
1.129.275 προσωπικό, που αποτελεί και τους 3 κλάδους του, Στρατός Ξηράς 
(REGULAR ARMY), Εθνοφρουρά (ARMY NATIONAL GUARD), Εφεδρεία (US 
ARMY RESERVE). 
Η αποστολή του Αµερικάνικου Στρατού σύµφωνα µε την παράγραφο 3062 του τίτλου 
10 του αµερικάνικου Κώδικα είναι: 

• Η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, η υποστήριξη της άµυνας των 
Ηνωµένων Πολιτειών, καθώς και των αποικιακών κτήσεων τους. 

• Στήριξη των εθνικών πολιτικών 
• Την εφαρµογή των εθνικών στόχων 

• Και να ξεπερνάει κάθε έθνος το οποίο κάνει επιθετικές ενέργειες οι οποίες 
θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την ειρήνη των Ηνωµένων 
Πολιτειών.(πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army) 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
O Αµερικάνικος Στρατός βρίσκεται υπό την ηγεσία του Secretary of the Army, ο 
οποίος δίνει λόγο στον Secretary of  Defense, που βρίσκεται υπό την πολιτική 
εποπτεία του US ARMY Chief of Staff. 
Οι φορείς που αποτελούν τον Αµερικάνικου Στρατού είναι οι εξής: 

• Βοηθός γραµµατέα του στρατού σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης και 
ελέγχου (ASSISTANT SECRETARY OF THE ARMY FOR FINANCIAL 
MANAGEMENT AND COMPTROLLER) 



• Τµήµα Κόστους και Οικονοµικής Ανάλυσης (COST AND ECONOMIC 
ANALYSIS AGENCY) 

• Οικονοµική ∆ιαχείριση (FINANCE COMMAND) 
• Βοηθός γραµµατέα σε θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού και εφεδρείας 

(ASSISTANT SECRETARY OF THE MANPOWER AND RESERVE 
AFFAIRS) 

• Τµήµα  ίσων ευκαιριών εύρεσης εργασίας (EQUAL EMPLOYMENT 
OPPORTUNITY AGENCY EEO AGENCY) 

• Τµήµα EEO συµµόρφωσης και παραπόνων (EEO COMPLIANCE AND 
COMPLAINTS REVIEW AGENCY) 

• Βοηθός γραµµατέα του Στρατού σε θέµατα απόκτησης logistics και 
τεχνολογίας (ASSISTANTS SECRETARY OF THE ARMY ACQUISITION, 
LOGISTICS AND TECHNOLOGY) 

• Τµήµα συµβάσεων Στρατού (ARMY CONTRACTING AGENCY) 

• Γραφείο Γενικού Ελεγκτή (OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL) 
• Τµήµα οικονοµικού ελέγχου (UNITED STADES ARMY AYDIT AGENCY) 
• Γραφείο επικεφαλή ∆ηµοσίων υποθέσεων (OFFICE OF THE CHIEF OF 

PUBLIC AFFAIRS) 
• Στρατιωτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης (SOLDIERS MEDIA CENTER) 
• Γραφείο Επικεφαλή Προσωπικού του Στρατού (OFFICE OF THE CHIEF OF 

STAFF OF THE ARMY) 
• Τµήµα  test  και αξιολόγησης του Αµερικάνικου Στρατού (US ARMY TEST 

AND EVALUATION MANAGEMENT AGENCY) 
• Κέντρο στρατιωτικών αναλύσεων (CENTER OF MILITARY ANALISYS) 
• Κέντρο Στρατιωτικής Ιστορίας (CENTER OF MILITARY HISTORY) 

• Κέντρο ετοιµότητας µάχης του Αµερικάνικου Στρατού (US ARMY 
COMBAT READINESS CENTER) 

• Στρατιωτικό γραφείο G-8 (OFFICE OF THE ARMY G-8) 

• Κέντρο Στρατιωτικών Αναλύσεων (CENTER FOR ARMY ANALYSI)S 
• Στρατιωτικό γραφείο G-4 (OFFICE OF THE ARMY G-4) 

• Τµήµα διοικητικών καινοτοµιών (LOGISTICS INNOVATION AGENCY) 
• Στρατιωτικό γραφείο G-3/5/7 (OFFICE OF THE ARMY G-3/5/7) 
• Σχολή πολέµου (ARMY WAR COLLEGE) 

• Τµάµα διαταγών κα υποστήριξης (COMMAND AND CONTROL SUPPORT 
AGENCY) 

• Οµάδες στρατιωτικών παρατηρητών (US MILITARY OBSERVERS 
GROUP) 

• Γραφείο επικεφαλή σε θέµατα προσωπικού (OFFICE OF THE DEPUTE 
CHIEF OF STAFF FOR PERSONNEL) 

• Στρατιωτική ανθρώπινη πόροι (ARMY HUMAN RESOURCES 
COMMAND) 



• Γραφείο επικεφαλή προσωπικού για θέµατα διοικητικής εγκατάστασης 
(OFFICE OF THE ASSISTANT CHIEF OF STAFF FOR INSTALLATION 
MANAGEMENT) 

• Εγκατάσταση υποστήριξη διοικητικής δραστηριότητας (INSTALLATION 
SUPPORT MANAGEMENT ACTIVITY) 

• Γραφείο γενικής δικαστικής υποστήριξης (OFFICE OF THE JUDGE 
ADVOCATE GENERAL) 

• Κέντρο δικαστικής υποστήριξης νοµικών θεµάτων (THE JUDGE 
ADVOCATE GENERALS LEGAL CENTER AND SCHOOL) 

• Τµήµα νοµικών εξυπηρετήσεων (US ARMY LEGAL SERVICES AGENCY) 

 
Ο Αµερικάνικος Στρατός δίνει πολύ µεγάλη έµφαση σε θέµατα που αφορούν το 
προσωπικό για αυτό έχει ολόκληρο τµήµα το οποίο ασχολείται µε θέµατα 
ανθρωπίνων πόρων (HUMAN RESOURCES). Το τµήµα αυτό λέγεται ARMY 
HUMAN RESOURSES COMMAND. Θέµατα που ασχολείται το παραπάνω τµήµα 
είναι περί προαγωγών, εργασιακών οφελών, οργανωσιακά, οικογενειακών 
προγραµµάτων, και προγραµµάτων γενικότερα τα οποία είναι επωφελεία του 
προσωπικού. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για την εκπαίδευση και επιµόρφωση του 
στρατιωτικού προσωπικού. Μεγάλη εντύπωση κάνει το γεγονός ότι το συγκεκριµένο 
τµήµα χρησιµοποιεί τα SOCIAL MEDIA όπως το FACEBOOK, το YOU TUBE και 
το FLICKR site που χρησιµοποιούνται πλέον ευρέως, για την ενηµέρωση των 
στελεχών αλλά και την διαφήµιση του US ARMY στην υπόλοιπη αµερικάνικη 
κοινωνία και όχι µόνο.   
 
Το συγκεκριµένο τµήµα ασχολείται επίσης µε τα θέµατα της αξιολόγησης του 
προσωπικού. Πως γίνεται η αξιολόγηση, η εκπαίδευση των αξιολογητών, η σωστή 
συµπλήρωση των αντίστοιχων φορµών, τα συµπεράσµατα από τις αξιολογήσεις, και 
τα οφέλη που πηγάζουν από αυτές. Μέσα από το συγκεκριµένο τµήµα µπορούν οι 
αξιολογητές να πάρουν ακόµα και µέσο διαδικτύου όλες εκείνες τις πληροφορίες τις 
οποίες θα χρειαστούν για να εφαρµόσουν τις αξιολογήσεις των στελεχών τους, µέχρι 
και τις φόρµες τις οποίες θα πρέπει να συµπληρώσουν.(πηγή http://www.army.mil/) 
 
5.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (EVALUATION REPORTING SYSTEM ERS) 

1. Μέσα από το ERS εντοπίζονται τα καλύτερα στελέχη τα οποία λόγο 
απόδοσης θα πρέπει να προαχθούν σε υψηλότερο βαθµό και σε θέσεις 
υψηλότερης ευθύνης. Επίσης µέσα απ’ αυτό κρίνονται τα στελέχη εκείνα του 
Αµερικάνικου Στρατού τα οποία θα παραµείνουν στην ενεργώ υπηρεσία, 
αυτοί οι οποίοι θα διατηρηθούν στον ίδιο βαθµό και αυτοί οι οποίοι θα 
περάσουν εκτός υπηρεσίας (αποστρατεία). 

2. What and Why. Το ERS είναι µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα κατά την 
οποία:  

• λειτουργεί συµβουλευτικά για τον αξιολογούµενο 

• Αξιολογεί την απόδοση του 



• Η αξιολόγηση γίνεται όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη, 
µε όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του 
προσωπικού. 

3. Λειτουργούν τριών ειδών αξιολογήσεων που υπόκεινται τα στελέχη του 
Αµερικάνικου στρατού 

• Αξιολόγηση απόδοσης 

• Αξιολόγηση απόδοσης σε σχολεία και εκπαιδεύσεις 
• Γενική αξιολόγηση που αφορά την υπηρεσιακή απόδοση του 

στελέχους, αξιολόγηση των στρατιωτικών του στοιχείων και 
ικανοτήτων, και τα ηγετικά του στοιχεία. 

(πηγή r623-3) 
 

5.3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ERS ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 
1. Κατά κύριο λόγο πρέπει να καθορίζει την ποιότητα των στελεχών, την 

επιλογή των µελλοντικών ηγετών, και φυσικά την ατοµική καριέρα του 
καθενός ξεχωριστά. 

• Υποστηρίζει πολλά προγράµµατα προσωπικού: 
• Τα τυπικά στοιχεία που πρέπει να πληροί κάθε θέση ευθύνης έτσι 

ώστε να διασφαλίζονται αλλά και να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες 
ικανότητες κάθε ηγέτη. 

• ∆ίνεται έµφαση σε προγράµµατα επικοινωνίας τα οποία λύνουν 
δοµικά προβλήµατα και δηµιουργούν ισχυρές εργασιακές σχέσεις. 

2. Το ERS είναι ένα πολυσύνθετο σύστηµα µε βασική δοµή που : 
Επιτρέπει στον αξιολογητή να δώσει συγκεκριµένη κατεύθυνση στην 
απόδοση του αξιολογούµενου στελέχους. 
Παρέχει µία αλυσίδα οδηγιών και µία συνολική θεώρηση της απόδοσης του 
αξιολογούµενου λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές του δυνατότητες. 

Επιτρέπει την αναθεώρηση κάθε προηγούµενης διαδικασίας αξιολόγησης 
του αξιολογούµενου στελέχους.   (πηγή r623-3) 

 
5.4 Οι  λειτουργίες του ERS 
Το ERS µπορεί να δώσει βασικές πληροφορίες για χρήση στην επιλογή θεµάτων 
προσωπικού. 

• Η αξιολόγηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και τα 
στοιχεία της ακριβή έτσι ώστε οι αποφάσεις διαχείρησεις προσωπικού 
να έχουν στόχο την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 
αξιολογούµενου. Εάν οι αξιολογήσεις είναι ελλειπής θα οδηγήσουν σε 
δύσκολες αποφάσεις στα θέµατα διαχείρησης προσωπικού. 

• Μπορεί να ενδυναµώσει την ικανότητα του Στρατού να µπορεί να 
αντιµετωπίζει της εργασιακές προκλήσεις στο µέλλον µέσω της 
διδαχής των αξιών του Στρατού και των ευθυνών των στελεχών. 



• Να είναι κοµµάτι µιας ολοκληρωµένης ιδέας που συνεχώς 
αναπτύσεται . επίσης κάτι πολύ σηµαντικό είναι ότι µία απλή αναφορά 
δεν θα καθορήσει ούτε το µέλλον ούτε την καρριέρα του στελέχους. 

• Μία φιλοσοφία αξιολόγησης η οποία αναγνωρίζει την συνεχή 
επαγγελµατική ανάπτυξη θα εξυπηρετεί καλύτερα και από την µια 
πλευρά τον Στρατό αλλά και από την άλλη το ίδιο το αξιολογούµενο 
στέλεχος. 

∆ευτερεύουσα λειτουργία του ERS είναι να ενθαρύνη την περαιτέρω 
επαγγελµατική ανάπτυξη των ηγετών. 

• Τονίζοντας την σπουδαιότητα των σχέσεων µε τα στελέχη που έχουν 
στις διαταγές τους. 

• Συνεισφέροντας στην βελτίωση της απόδοσης και της επαγγελµατικής 
ανάπτυξης των στελεχών δίνοντας έµφαση στην συµβουλευτική της 
απόδοσης. 

• Η επικοινωνία µε τους κατωτέρους δίνει κατάλληλες πληροφορίες και 
συµβουλές για την επαγγελµατική ανάπτυξη του αξιολογούµενου 
στελέχους αυτή βέβαια είναι απαραίτητη για διατηρηθούν υψηλά 
επαγγελµατικά κριτήρια. (πηγή r623-3) 

5.5 ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ERS (PROCESS) 
Οι διαδικασίες της αξιολογήσεις γίνονται µέσα από την συµπλήρωση συγκεκριµένων 
φορµών που αντιστοιχούν στους αξιωµατικούς ( είναι διαφορετικές οι φόρµες τις 
υπόλοιπες βαθµίδες). Οι παραπάνω φόρµες συµπληρώνονται και ενισχύονται µε 
οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να διαµορφώσουν µια όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την αξιολόγηση του στελέχους. (πηγή 623-3) 
 
5.6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟ ERS  
Υπάρχει µία χρονική περίοδος τριών µηνών µέσα στην οποία συλλέγονται όλες 
εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιµες για την ετήσια αξιολόγηση του 
στελέχους. Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν µια πλήρης περιγραφή της εικόνας των 
καθηκόντων και των στόχων της απόδοσης.(πηγή r 623-3) 
 
5.7 ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Όλες οι διαδικασίες της αξιολογήσεις των αξιωµατικών περιγράφονται αναλυτικά 
στον αµερικάνικο Στρατιωτικό Κανονισµό ERS  r623-3 και p623-3. Και εκεί 
εξηγείται µε κάθε λεπτοµέρεια όλες οι πληροφορίες που θα πρέπει να συλλέξει ο 
αξιολογητής και πως οι αξιολογούµενοι µπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
της αξιολόγησης.  (πηγή 623-3) 
 
 
 
5.8 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η πρόσβαση στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης είναι περιορισµένη και γίνεται µόνο 
για την χρήση σε θέµατα που αφορούν το προσωπικό. Οπότε πρόσβαση σε τοπικό 
επίπεδο έχουν µόνο όσοι έχουν υπηρεσιακή σχέση µε τον αξιολογούµενο καθώς 
επίσης και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να αναλύσουν τα αποτελέσµατα των 



αξιολογήσεων. Αντίγραφο της αξιολόγησης του παίρνει κάθε φορά ο 
αξιολογούµενος. (πηγή 623-3) 

 
(πηγή p623-3) 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά µέσα στην Βορειοατλαντική Συµµαχία από το 1952, µε 
µια µικρή παύση από το 1974 έως το 1980. Εκεί λοιπόν έχει συµµετοχή σε πολλές 
στρατιωτικές εκπαιδεύσεις καθώς επίσης και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι 
αυτονόητο λοιπόν η επιρροή του Αµερικάνικου Στρατού να είναι καταλυτική για τον 
Ελληνικό Στρατό, αφού ο αµερικάνικος είναι ο πιο εξελιγµένος καθώς επίσης και ο 
πιο ενεργός στρατός του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν και η αξιολόγηση των Ελλήνων 
Αξιωµατικών γίνεται στα Αµερικάνικα πρότυπα. Τα κοινά στοιχεία είναι πάρα πολλά 
όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω.     
 
• Ο Αµερικάνικος Στρατός διαχωρίζει τους αξιωµατικούς του σε διάφορες 
κατηγορίες ανάλογα από την προέλευση τους. Οπότε η φόρµα που συµπληρώνει ο 
κάθε αξιολογητής είναι διαφορετική ανάλογα την προέλευση του κάθε αξιωµατικού. 
Από την άλλη πλευρά στον Ελληνικό Στρατό, αν και εδώ οι αξιωµατικοί έχουν 
διαφορετική προέλευση, από τον βαθµό του Ανθυπολοχαγού και έπειτα η φόρµα που 
συµπληρώνεται είναι κοινή για όλους. 
 
• Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Εδώ τα 
δύο συστήµατα αξιολογήσεων συµπίπτουν. Η αξιολόγηση είναι ετήσια. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε αλλάζει ο αξιολογητής , είτε ο 
αξιολογούµενος αλλάζει καθήκοντα  κατά την διάρκεια του έτους οπότε θα πρέπει να 
αξιολογηθεί µε την αλλαγή αύτη. 
 
 
• Μία πολύ σηµαντική διαφορά είναι πόσο διαφορετικά βλέπει την χρήση του 
διαδικτύου ο  Αµερικάνικος Στρατός. ∆ιαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα ότι ο 
Αµερικάνικος Στρατός εκτός από τα πολύ ενηµερωµένα site που διαθέτει, έχει και 
σελίδες σε πολύ δηµοφιλής εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως το FACEBOOK, 
το FLICKR το YOUTUBE. Εκεί µέσα µπορεί ο κάθε χρήστης να διαβάσει θέµατα 
στρατιωτικού περιεχοµένου, αλλά ουσιαστικά είναι και ένας τρόπος διαφήµισης του 
Αµερικάνικου Στρατού. Σε αυτό το πνεύµα και το κοµµάτι που ασχολείται µε το HR 
έχει τις δικιές του ιστοσελίδες που αφιερώνει σε θέµατα που απασχολούν το 
στρατιωτικό προσωπικό. Εκεί µέσα µπορεί να βρει κανείς ανακοινώσεις για 
οτιδήποτε αφορά θέµατα προσωπικού, βίντεο από τις δραστηριότητες του τµήµατος  
HR, φωτογραφίες από αντίστοιχες εκδηλώσεις καθώς επίσης και φωτογραφίες 
στελεχών τα οποία είχαν εξαιρετικές επιδόσεις στον εργασιακό τους χώρο στα 
θέµατα HR.  

Μέσα σε αυτό το πνεύµα στο site του Army HRC µπορεί να βρει αξιολογητής 
αλλά και αξιολογούµενος όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα χρειαστούν για να 
υλοποιηθούν οι αξιολογήσεις. Όλοι έχουν πρόσβαση σε οδηγίες και έντυπα, καθώς 
επίσης και σε οτιδήποτε άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες αφορούν τα θέµατα των 
αξιολογήσεων. Η συµπλήρωση των φορµών µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, καθώς 
επίσης και η αποστολή της συµπληρωµένης φόρµας στο ARMY HRC.  
Η ελληνική πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η χρήση του διαδικτύου είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη. Site βρίσκει κανείς µόνο για το Υπουργείο Εθνικής 
Άµυνας, τα Γενικά Επιτελεία και τις αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές. Από εκεί 
µπορεί κανείς να αντλήσει γενικές ακόµα πληροφορίες και όχι τόσες πολλές που να 
µπαίνουν στο βαθύτερο πνεύµα της εργασίας και του έργου που επιτελείται. Οπότε 
αντιλαµβανόµαστε ότι για θέµατα αξιολογήσεων δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο µε τα 



αµερικάνικα πρότυπα στο διαδίκτυο. Και φυσικά η συµπλήρωση των αξιολογήσεων 
γίνεται σε έντυπη µορφή και η υποβολή τους µόνο υπηρεσιακός.  
 
• Η µεγάλη σηµασία που δίνει ο Αµερικάνικος Στρατός στα θέµατα HUMAN 
RESOURCES φαίνεται και στο ότι έχει ιδρύσει ένα ολόκληρο τµήµα που ασχολείται 
µε θέµατα αποκλειστικά διαχείρισης προσωπικού. Το τµήµα αυτό (ARMY HRC) 
είναι και υπεύθυνο όπως είναι φυσιολογικό για τις αξιολογήσεις, δηλαδή υπάρχει µία 
κεντρική αρχή που συντονίζει όλα τα θέµατα προσωπικού και ιδιαίτερα τα θέµατα 
αξιολογήσεων. Στον Ελληνικό Στρατό υπάρχει η ∆ιεύθυνση Μονίµου Στρατιωτικού 
Προσωπικού, η οποία είναι υπεύθυνη για θέµατα διοικητικής φύσεως και µεταβολών 
του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάµεων αλλά το έργο της δεν είναι 
τόσο συγκεκριµένο στα θέµατα που αφορούν το HR και δεν είναι υπεύθυνη για της 
αξιολογήσεις του στρατιωτικού προσωπικού. Για τις αξιολογήσεις είναι υπεύθυνες οι 
αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις των όπλων και των σωµάτων. 
 
• Ένα κοινό στοιχείο που αφορά τις αξιολογήσεις και των δυο στρατών, είναι ότι 
χρησιµοποιούν τις αξιολογήσεις για να επιλέξουν πια στελέχη είναι ικανά για 
προαγωγή, πια θα παραµείνουν διατηρητέα στον ίδιο βαθµό και πια θα πρέπει να 
αποστρατευτούν. Βέβαια η υλοποιήσει των παραπάνω γίνεται µε διαφορετικό τρόπο 
αλλά το γενικότερο πνεύµα είναι το ίδιο. Τα στελέχη τα οποία έχουν µια σταθερή και 
αξιόλογη πορεία κατά την διάρκεια της καριέρας τους θα πρέπει να επιβραβεύονται 
µε προαγωγή. Εξάλλου το ίδιο το σύστηµα του στρατού επωφελείται από την 
παραπάνω διαδικασία αφού οι ικανότεροι αξιωµατικοί αναλαµβάνουν θέσεις ευθύνης 
που αντιστοιχούν στις ικανότητες του. Επίσης θα πρέπει η παραπάνω διαδικασία να 
αναπροσαρµόζεται πάντα στις νέες µεθόδους αξιολόγησης. Εδώ υπάρχει ένα κενό για 
τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις αφού θα πρέπει να δηµιουργήσουν ένα αντίστοιχο 
τµήµα µε εκείνο των Αµερικάνων έτσι ώστε να µπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις 
και να µην µένουν πίσω σ’ αυτές.  
 
• Πρέπει να τονιστεί ότι και οι δυο στρατοί θεωρούν τις αξιολογήσεις σαν µια 
διαδικασία µε τεράστια σηµασία, αφού τονώνει το ηθικό των στελεχών. Όταν 
υπάρχει ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο είναι αξιοκρατικό και σε αυτό πιστεύουν 
τα στελέχη, τότε είναι φυσικό να προσπαθούν για την βελτίωση των επιδόσεων τους 
αφού θα τους βοηθήσει στην καριέρα τους για περαιτέρω εξέλιξη. 
 
• Οι φόρµες που συµπληρώνοντα για την αξιολόγηση των στελεχών έχουν πάρα 
πολλές οµοιότητες. Και στις δύο αναφέρονται και πρέπει να βαθµολογηθούν θέµατα 
όπως σωµατική αντοχή, διοικητικά-οργανωτικά προσόντα, επαγγελµατικά προσόντα 
(Επαγγελµατική κατάρτιση, Αποτελεσµατικότητα εργασίας, Συνεργασία), διανοητικά 
προσόντα, ψυχικά προσόντα, ηθικά προσόντα. Είναι θέµατα τα οποία δίνουν µια 
πλήρη εικόνα του αξιωµατικού. Εδώ όµως έχουµε την διαφορά στο ότι στον 
Ελληνικό Στρατό η βαθµολογία είναι σε αυτά τα προσόντα από 0 – 100, ενώ στον 
Αµερικάνικο Στρατό η φόρµα συµπληρώνεται µε ένα Ναι ή ένα Όχι στο αν ο 
αξιωµατικός έχει αυτά τα προσόντα. 
 
• Μεγάλη σηµασία δίνεται και από τον Αµερικάνικο Στρατό αλλά πλέον και από 
τον Ελληνικό Στρατό στην συνεχή ανάγκη για εκπαίδευση των αξιωµατικών. Και 
αυτό λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στις αξιολογήσεις τους. Οι επιδόσεις στα 
στρατιωτικά σχολεία καθώς επίσης η απόκτηση άλλων πτυχίων από Πανεπιστήµια, 
Μεταπτυχιακές Σπουδές, ∆ιδακτορικοί Τίτλοι συµπληρώνουν την εικόνα του 



αξιωµατικού ο οποίος θέλει συνεχώς να βελτιώνει το επίπεδο της µόρφωσής του 
οπότε αυτό συνεπάγεται και βελτίωση των επαγγελµατικών του δυνατοτήτων. Και µε 
το νέο νοµοσχέδιο περί ιεραρχίας στις Ένοπλες ∆υνάµεις οι αξιωµατικοί οι οποίοι 
έχουν κάποιο από τους παραπάνω τίτλους πριµοδοτούνται παραπάνω. 
 
• Μία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο συστήµατα αξιολόγησης είναι ότι ο 
Αµερικάνικος Στρατός χρησιµοποιεί την µέθοδο 360ο αξιολόγησης σε όλο της το 
µέγεθος. Ενώ στον Ελληνικός υπάρχουν κοµµάτια τα οποία δεν χρησιµοποιούνται. 
Ένα από αυτά είναι το πώς αντιµετωπίζεται ένας αξιωµατικός από τους υφισταµένους 
του και πια άποψη έχουν αυτοί. Και είναι ένα θέµα το οποίο έχει πολύ µεγάλη 
σηµασία για κάποιον ο οποίος ηγείται ενός συνόλου. Στον Αµερικάνικο Στρατό 
δίνεται σηµασία σε αυτόν τον τοµέα και για αυτό αποτελεί κοµµάτι της αξιολόγησης.     
 
• Πρέπει να δοθεί σηµασία στο γεγονός ότι µία και µόνο αξιολόγηση δεν είναι 
αρκετή σε κανέναν από τους δυο στρατούς για να καθορίσει το µέλλον και την 
καριέρα ενός στελέχους. Αλλά η οποιαδήποτε αξιολόγηση αποτελεί ένα κοµµάτι από 
το σύνολο των αξιολογήσεων που διαµορφώνεται από την πορεία του κάθε 
αξιωµατικού.     
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