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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) είναι από τις πρώτες υπηρεσίες που θέσπισαν την 

αξιολόγηση ως μια βασική και σημαντική διεργασία. Η ανάγκη εφαρμογής της προήλθε 

από την ιεραρχική διάρθρωσή τους και από την ανάγκη εντοπισμού των καλύτερων 

στελεχών, που θα προαχθούν στους υψηλότερους βαθμούς και θα καταλάβουν θέσεις 

υψηλής ευθύνης. Έτσι η αξιολόγηση στις ΕΔ δυνάμεις συνδέθηκε εξ αρχής με τις 

προαγωγές των στελεχών και ιδιαίτερα των αξιωματικών. Όσες μελέτες έχουν γίνει 

μέχρι τώρα σχετικά με το σύστημα αξιολογήσεως των ΕΔ βασίζεται αποκλειστικά σε 

αυτή τη σύνδεση, παραμερίζοντας τις δυνατότητες σύνδεσης της αξιολόγησης με τις 

υπόλοιπες λειτουργίες της ΔΑΠ  

 Στη παρούσα εργασία θα εξετασθούν τα βασικά προβλήματα του παρόντος 

συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών των ΕΔ, εστιάζοντας στο πρώτο στάδιο 

αυτής και συγκεκριμένα στον αξιολογητή, στον αξιολογούμενο, στην έκθεση 

αξιολόγησης και στη μέθοδο που ακολουθείται, στη συχνότητα αξιολόγησης κ.α.. Θα 

εξετασθεί επίσης συνοπτικά το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης των ΕΔ των ΗΠΑ. Θα 

δοθούν συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης και τέλος θα εξετασθούν οι 

δυνατότητες του παρόντος συστήματος αξιολόγησης δια μέσω του internal marketing.   
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1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) 

 

1.1. Εισαγωγή στη ΔΑΠ 

 Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και αυξανόμενη αυτοματοποίηση των 

επιχειρήσεων, δημιούργησε την εντύπωση πως ο ανθρώπινος παράγοντας έπαψε να 

αποτελεί τον πρωταρχικό εκείνο στοιχείο που θα τον οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην 

καθιέρωση μιας επιχείρησης.  

 Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έφερε σημαντικές 

αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες, νέες  αγορές, 

δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκε και η 

αβεβαιότητα στο χώρο των επιχειρήσεων. Από την άλλη, το ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον και οι αυξανόμενες απαιτήσεις επενδυτών και μετόχων, έφεραν τις 

επιχειρήσεις αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να 

ανταπεξέλθουν σε αυτές τις νέες συνθήκες, διαπίστωσαν ότι έπρεπε να εστιάσουν στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Ναπολέων Μαραβέγιας, την 

τελευταία εικοσαετία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 

διοίκησης μιας επιχείρησης. Η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

απαίτησαν εξιδανικευμένο ανθρώπινο προσωπικό δυναμικό, με νέες γνώσεις, και 

ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ευέλικτες τακτικές για την διοίκηση αυτού 

του δυναμικού (Μπιτσάνη Ε. 2006).  Με άλλα λόγια, διαπιστώθηκε αυτό που είπε ο 

Μαντές ότι: «Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σπανιότερος πολύτιμος πόρος κάθε 

επιχείρησης, πόρος που καλείται σήμερα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή και 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων» (Τζεκίνης Χ. 1988). Έτσι οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και να διαπιστώνουν τις μεγάλες δυνατότητες 

και την επίδραση που έχει στην αποτελεσματικότητα αυτών, κάτι που άλλωστε είχε 

τονίσει ήδη από το 1955 ο Peter Drucker ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη δυνατότητα για ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα. 



2 

 

 Έτσι έχουμε την εισαγωγή στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στους 

οργανισμούς της έννοιας της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ), η οποία ως 

πρωταρχικό ρόλο είχε πως θα αξιοποιήσει το ανθρωπινό δυναμικό μιας επιχείρησης 

έτσι ώστε να καταστεί ένα αφοσιωμένο και αποδοτικό εργατικό δυναμικό. 

 

1.2. Ανθρώπινο Δυναμικό  

 Ο ρόλος του εργαζόμενου με την προσωπική συνεισφορά του αλλά και με την 

αλληλεπίδραση του με άλλους τρόπους στην επιτυχία και στη διάρκεια ζωής ενός 

οργανισμού έχει περάσει από διαφορετικές θεωρήσεις παράλληλα με την πορεία 

εξέλιξης της εργασίας. Ξεκινώντας από τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου 

αιώνα, όπου άρχισαν να υφίσταται οι θεωρίες διοίκησης, μέχρι σήμερα υπάρχουν 

τέσσερις (4) μεγάλες θεωρήσεις πάνω στο θέμα αυτό και στο ρόλο του εργαζόμενου 

μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση (Ιορδάνογλου Δ. 1999). 

 

 α. Η Κλασική ή Μηχανιστική Θεώρηση (Επιστημονική Διοίκηση) 

  Στην προσέγγιση αυτή ο οργανισμός είναι μια μηχανή όπου οι εργαζόμενοι 

δεν έχουν προσωπική βούληση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, αλλά είναι ένα 

κομμάτι της μηχανής. Είναι δηλαδή παθητικά όντα ικανά να διεκπεραιώνουν εργασίες 

εκτελώντας διαταγές και εντολές των προϊσταμένων τους. Σκοπό της είχε μόνο την 

ανάπτυξη της αποδοτικότητας μέσω της εξειδίκευσης. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και μόνο οι καλύτεροι μπορούν να παραμείνουν στον 

οργανισμό. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν θέσει στην επιχείρηση. Ήθελε δηλαδή 

προσωπικό όπου μέσα από την συνεχή εργασία πάνω στον ίδιο τομέα (εκπαίδευση), θα 

λάμβανε από αυτό τη μέγιστη απόδοση. Πέραν των παραπάνω, αναγκαία είναι και η 

πειθαρχία στους εργαζομένους, το ομαδικό πνεύμα και η σταθερή εργασία, επιπλέον οι 
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εργαζόμενοι πρέπει να θέτουν τα συμφέροντα του οργανισμού πάνω από το ατομικό 

τους συμφέρον. 

 

 β.  Η Θεώρηση των Ανθρώπινων Σχέσεων 

  Η θεώρηση αυτή θεωρεί πως οι άνθρωποι πέρα από χέρια έχουν καρδιά και 

μεταφέρουν τις αξίες, την στάση, τα κίνητρα τους και τα προβλήματά τους μέσα στο 

χώρο της εργασίας. Δίνει δηλαδή έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα όσο πιο 

μεγάλη είναι η συμμετοχή του εργαζόμενου μέσα στο χώρο του οργανισμού, 

γνωρίζοντας τους σκοπούς του οργανισμού, και όσο πιο μεγάλο το ενδιαφέρον του 

μάνατζερ προς αυτούς, τόσο πιο πολύ αυξάνονταν η απόδοσή τους. Επίσης οι 

εργαζόμενοι φαίνεται να επιθυμούν μια περισσότερο σύνθετη και με ποικιλία εργασία, 

από μια πιο απλή εργασία. Η παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι συνάρτηση της 

ικανοποίησης που αισθάνονται στο χώρο εργασίας. Επίσης η θεώρηση αυτή διερεύνησε 

τις ανάγκες των εργαζομένων και υπέδειξε την διάσταση που υπάρχει μεταξύ των 

συμφερόντων των εργαζομένων και αυτών της οργάνωσης. 

 

 γ. Ορθολογική Προσέγγιση (Νεοκλασική Θεωρία) 

  Η θεώρηση αυτή παραδέχεται ότι οι οργανισμοί είναι συστήματα λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Σκοπός είναι η ορθή λήψη αποφάσεων από 

ένα ή περισσότερα άτομα που διοικούν, καθώς και η υλοποίηση της όλης διαδικασίας 

ορθής λήψης απόφασης. Η λειτουργία μιας επιχείρησης βασίζεται στην γραφειοκρατία, 

όπου αποσκοπεί στην ευνοϊκή τάξη πραγμάτων για την άρχουσα τάξη. Οι εργαζόμενοι 

εδώ αντιμετωπίζονται ως ορθολογικά όντα με αντίληψη, που καθορίζει την 

συμπεριφορά τους στην επιχείρηση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η ορθολογική λήψη 

απόφασης, για τον σκοπό της οργάνωσης, με μαθηματικά μοντέλα. 
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 δ. Σύγχρονη Θεώρηση Διοίκησης Προσωπικού 

  Σήμερα η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού αντιμετωπίζει το προσωπικό ως 

περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η οργάνωση πρέπει να επενδύει. Δίνει έμφαση στον 

σεβασμό των επιδιώξεων των εργαζομένων και της διοίκησης, στην ανάπτυξη 

δέσμευσης των εργαζομένων έναντι στους στόχους της οργάνωσης, στην ύπαρξη 

οργανωτικής παιδείας, που ενισχύεται με επιμόρφωση, επικοινωνία και διαχείριση της 

απόδοσης. Οι κυριότερες λειτουργίες της είναι προγραμματισμός των θέσεων εργασίας, 

η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, οι αμοιβές και παροχές στους εργαζομένους, η 

υγιεινή και η ασφάλειά τους, η αξιολόγηση του προσωπικού, η εκπαίδευσή του καθώς 

και οι εργασιακές σχέσεις, μεταξύ των εργαζομένων. 

 

1.3. Ορισμός σκοπός /στόχος 

 Έτσι λοιπόν σε ένα διαρκώς και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό, 

οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να 

εξασφαλίσουν, έχοντας σαν γνώμονα τη σύγχρονη θεώρηση διοίκησης προσωπικού, ότι 

οι προσπάθειες των εργαζομένων συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. 

 Για να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες των εργαζομένων θα ανταποκριθούν 

στους στόχους της επιχείρησης πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά 

με τους εργαζόμενους: 

 - Πόσοι άνθρωποι, με ποια προσόντα, σε ποιες θέσεις εργασίας χρειάζονται 

και πότε; 

 - Ποιες τεχνικές και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης τους πρέπει να 

εφαρμόζονται; 

 - Πόση και ποια εκπαίδευση απαιτείται για να εκτελέσουν επιτυχώς το έργο 

τους; 
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 - Τι είδους και πόση αμοιβή πρέπει να τους καταβάλλεται; 

 - Πως και ποιος θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις αποδόσεις τους; 

Η ανεύρεση των απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν αντικείμενο της 

Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. 

 Άρα συνοψίζοντας, ως Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εννοείται ένα σύνολο 

ενεργειών, στρατηγικών (π.χ. προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασμός 

συστημάτων ανταμοιβής) και λειτουργιών (π.χ. επιλογή υποψηφίων, εκπαίδευση), που 

πρέπει να γίνουν για να μπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει, διατηρήσει και αξιοποιήσει 

ικανούς εργαζομένους που θα εκτελούν επιτυχώς  και με παραγωγικό τρόπο το έργο 

τους (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

1.4. Αρμοδιότητες και ενέργειες της ΔΑΠ 

 Οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες της ΔΑΠ είναι αρκετές, μπορούν όμως να 

ομαδοποιηθούν. Η ομαδοποίηση των αρμοδιοτήτων ποικίλει και είναι ανάλογα της 

οπτικής του κάθε μελετητή. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθεί αυτή της Ξυτοτύρη -

Κουφίδου Σ. (2010), σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες  της ΔΑΠ 

χωρίζονται: 

 - Στον προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 - Στη στρατολόγηση και την επιλογή του προσωπικού. 

 - Στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού. 

 - Στην αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. 

 - Στις αμοιβές. 

 - Στην προστασία εργαζομένων, την υγιεινή και ασφάλεια. 

 - Στις εργασιακές σχέσεις. 

Αναλυτικότερα αυτές περιλαμβάνουν: 

 



6 

 

 α. Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. 

  Αυτή περιλαμβάνει την διαδικασία ανάλυσης και εξακρίβωσης των 

αναγκών για τη διαθεσιμότητα των ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Mathis,R., Jackson,J. 2000). Ο 

προγραμματισμός αυτός γίνεται σε όλα τα επίπεδα διοικήσεως, από το ποιο υψηλό του 

ομίλου επιχειρήσεων μέχρι το ποιο χαμηλό αυτού των τμημάτων μιας επιχείρησης. Ο 

σωστός προγραμματισμός των ανθρωπίνων πόρων προϋποθέτει την ανάλυση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ώστε να προσδιοριστεί με 

έναν υψηλό βαθμό ακρίβειας η προσφορά και η ζήτηση εργατικού δυναμικού 

(Χυτήρης, Λ. 2001). 

 

 β. Στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού. 

  Αυτή περιλαμβάνει την προσέλκυση και την επιλογή των ικανών και των 

κατάλληλων υποψηφίων, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατολόγησης 

προσωπικού, είναι η ύπαρξη ανάλυσης της εργασίας των θέσεων που έχουν 

προκυρηχθεί. Δηλαδή να υπάρχει η περιγραφή του έργου της θέσης που πρόκειται να 

τελεσθεί καθώς επίσης ο σαφής προσδιορισμός των τυπικών και των ουσιαστικών 

προσόντων που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

 

 γ. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. 

  Το νέο προσωπικό που εντάχθηκε σε μια επιχείρηση δεν έχει εξ αρχής τις 

απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχή επίτευξη των καθηκόντων του. 

Επιπλέον τα κενά που δημιουργούνται, λόγω προαγωγών, μεταθέσεων, νέων θέσεων 

εργασίας με διευρυμένα καθήκοντα επιβάλουν την ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος 

προσωπικού ώστε να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις αυτών των θέσεων 
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(Χυτήρης, Λ. 2001). Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη 

του προσωπικού μιας επιχείρησης θεωρείται πλέον μια συνεχής διαδικασία που 

προσδίδει στον οργανισμό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συμμετοχή του τμήματος 

της ΔΑΠ σε αυτήν τη λειτουργία κρίνεται καθοριστική (Ξυροτύρη - Κουφίδου Σ. 

2010). 

 

 δ. Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. 

  Αν και η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται από τον άμεσα προϊστάμενο, 

όλες οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της, αποτελούν 

αρμοδιότητα του τμήματος ανθρωπίνων πόρων (Ξυροτύρη - Κουφίδου Σ. 2010). Η 

απόδοση του κάθε εργαζομένου πρέπει να αξιολογείται, με βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων, ώστε να διαπιστώνεται το μέγεθος της συνεισφοράς του, τα σημεία στα 

οποία υστερεί ή υπερτερεί και να αναλαμβάνονται οι ανάλογες πρωτοβουλίες, 

διορθωτικές ή επιβαρυντικές (Χυτήρης, Λ. 2001). 

 

 ε. Αμοιβές 

  Με τον παραπάνω όρο αμοιβές αναφέρονται κάθε είδους αμοιβές ή 

επιβραβεύσεις που προορίζονται για τους εργαζομένους και προκύπτει από την εργασία 

τους. Οι αποδοχές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις άμεσες οικονομικές 

αποδοχές (ημερομίσθια, μισθοί, κίνητρα, προμήθειες και μπόνους) και στις έμμεσες 

αποδοχές (οικονομικές παροχές όπως ασφάλεια και χρόνος άδειας που καταβάλλονται 

από τον εργοδότη) (Dessler G. 2012). Οι αρμοδιότητες της ΔΑΠ είναι σημαντικές 

καθώς είναι αυτή που καθορίζει και διαπραγματεύεται τα κλιμάκια αμοιβών σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες της Διοίκησης (Ξυροτύρη - Κουφίδου Σ. 2010). Ο αντικειμενικός 

σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός συστήματος 
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ανταμοιβών, που θα είναι δίκαιο, ανταγωνιστικό και θα παρακινεί τους εργαζομένους 

για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απόδοσής τους (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

 στ. Προστασία εργαζομένων, υγιεινή και ασφάλεια 

  Σε αυτή αναφέρεται κάθε ενέργεια που γίνεται εντός μιας επιχείρησης για 

την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Οι παραπάνω 

ενέργειες πέραν της ανθρωπιστικής πλευράς, στοχεύουν και στον περιορισμό 

καταβολής αποζημιώσεων ως συνέπεια εργατικών ατυχημάτων. Οι αρμοδιότητες της 

ΔΑΠ περιλαμβάνουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στους 

κινδύνους που διατρέχουν. Επιπλέον εισηγούνται στη διοίκηση προγράμματα 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 

 

 ζ. Εργασιακές σχέσεις 

  Εργασιακές σχέσεις είναι οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών 

που καθορίζουν τις υποχρέωση των πρώτων να παρέχουν υπηρεσίες/έργο, των δε 

εργοδοτών να παρέχουν ανταμοιβές για αυτές τις υπηρεσίες (Χυτήρης, Λ. 2001). Αυτές 

οι σχέσεις δεν αποκλείουν τις διενέξεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά 

αντιθέτως όπως υποστηρίζει ο John Dunlop πρώην υπουργός εργασίας των ΗΠΑ, 

παρέχουν θεσμούς και έναν ιστό κανόνων που επιλύουν τις διενέξεις κατά τρόπο που 

να ελαχιστοποιούν το κόστος (Noe,R. et. al. 2007). Η ΔΑΠ είναι αυτή που θα 

προσπαθήσει να διαμορφώσει ένα κλίμα εργασιακής ειρήνης. Είναι αυτή που θα 

διαπραγματευτεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας, θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση 

και παρέχει συμβουλές στα στελέχη γραμμής για τα προβλήματα που προκύπτουν με το 

προσωπικό. 
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 Συνοψίζοντας τις ενέργειες και τις αρμοδιότητες της ΔΑΠ, εύκολα διαφαίνεται 

πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής 

μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί ακόμα 

περισσότερο, με τη συστηματική συγχώνευση των πρακτικών της ΔΑΠ στην 

στρατηγική της επιχείρησης (Schuler R. et al. 1987) 

 

1.5. Διάκριση ΔΑΠ και Διοίκηση Προσωπικού 

 Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με τη σχέση της ΔΑΠ με την Διοίκηση 

Προσωπικού. Οι έννοιες δείχνουν συναφείς στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές. 

 Σύμφωνα με τους Torrington D. και Hall L. (1987) η Διοίκηση Προσωπικού 

κατευθύνεται κυρίως στους υπαλλήλους της επιχείρησης δηλαδή να τους προσλάβει, να 

τους εκπαιδεύσει, να τους πληρώσει, να τους εξηγήσει τι περιμένει η Διοίκηση απ' 

αυτούς, να τους δικαιολογήσει τις ενέργειες της Διοίκησης, να τους ικανοποιήσει τις 

σχετικές με θέματα εργασίας ανάγκες τους και γενικά να λύσει τα προβλήματα που 

ανακύπτουν με την Διοίκηση. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Διοίκηση 

Προσωπικού φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στη Διοίκηση και στο προσωπικό 

μεσολαβώντας στα μεταξύ τους προβλήματα. Από τη άλλη πλευρά η Διαχείριση των 

Ανθρωπίνων Πόρων κατευθύνεται κυρίως στις ανάγκες της Διοίκησης για ανθρώπινο 

δυναμικό (όχι απαραίτητα υπαλλήλους). Υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στο σχεδιασμό 

της υποκίνησης και της επικοινωνίας, και στον έλεγχο παρά στη μεσολάβηση και στην 

λύση των αναφυόμενων προβλημάτων.  

 Επιπλέον σύμφωνα με την Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010), η Διοίκηση Προσωπικού 

χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια βραχυχρόνια προσέγγιση των θεμάτων που 

αφορούν το προσωπικό μιας οργάνωσης. Επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τις 

κατώτερες ή και μεσαίες βαθμίδες του προσωπικού μιας επιχείρησης σε μια μάλλον 



10 

 

βραχυχρόνια βάση. Από την άλλη η ΔΑΠ σηματοδοτεί μια προσπάθεια συστηματικής 

και μακροχρόνιας αντιμετώπισης του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού μιας 

οργάνωσης, το οποίο αντιμετωπίζεται ως «πόρος».  

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αν και υπάρχουν μερικές ουσιαστικές 

διαφορές, δεν υπάρχει αναγκαστικά σύγκρουση μεταξύ της Διοίκηση Προσωπικού και 

της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων. Πρόκειται μάλλον για συμπληρωματικές 

μορφές πρακτικής παρά αμοιβαία αποκλειόμενες. 
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2. Η ΔΑΠ και Ένοπλες Δυνάμεις 

 Πριν εξετασθεί η σχέση μεταξύ ΔΑΠ και Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πρέπει να 

προσδιορισθεί η θέση των ΕΔ τόσο ως οργανισμός αλλά και ως μια ευρεία κοινωνική 

ομάδα. 

 

2.1. Χαρακτηριστικά των ΕΔ 

 Οι Ένοπλες Δυνάμεις μιας χώρας αποτελούν τμήμα της ευρύτερης δημόσιας 

διοίκησης. Τα δε μέλη των ΕΔ αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 

κοινωνικές ομάδες. Εκείνο που τις διακρίνει από τις άλλες ομάδες είναι η ιεραρχική 

τους διάρθρωση και η διασφάλιση της πειθαρχίας με αυστηρές κυρώσεις ακόμα μέχρι 

και της ποινής του θανάτου σε ειδικές συνθήκες. Σαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

στρατεύματος ως κοινωνικής ομάδας μπορεί να θεωρηθούν τα πιο κάτω (Θέματα 

Γενικής Μορφώσεως. ΓΕΣ (2012)): 

 - Νομικώς ρυθμισμένη διάρθρωση του βάσει ειδικών κωδίκων και νόμων. 

 - Πλήρης ιεράρχηση μεταξύ των μελών του. 

 - Ομοιόμορφη εμφάνιση και συγκεκριμένοι κανόνες συμπεριφοράς. 

 - Συγκεκριμένος ο αριθμός των μελών του. 

 - Η είσοδος στην ομάδα και η αποχώρηση από αυτή ρυθμίζεται αυστηρά και 

τίθενται προϋποθέσεις. 

 - Τα μέλη οφείλουν να αφοσιωθούν στην ομάδα. 

 - Η συγκέντρωση των μελών της ομάδας πραγματοποιείται σε καθορισμένους 

τόπους (Στρατόπεδα, Λέσχες κλπ). 

 - Η δύναμη συνοχής οφείλεται στο εθνικό συναίσθημα, τον πατριωτισμό, τις 

αρχές της τιμής, του καθήκοντος και της αυστηρής πειθαρχίας. 

 Σημαντική επίσης είναι και η Επίδραση των Ε.Δ. στα Μέλη του. Τα σφυρηλατούν 

με τις προαιώνιες και θεμελιώδεις αρχές και ιδανικά που χαρακτηρίζουν ένα Έθνος. 
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Τους τονώνουν το εθνικό και θρησκευτικό συναίσθημα και τους κάνουν να αισθάνονται 

περήφανοι για το ιστορικό παρελθόν τους, την καταγωγή, την γλώσσα και την εθνική 

τους κληρονομιά. Οι Ε.Δ. αναπτύσσουν έντονα το συναίσθημα της ηθικής ευθύνης 

κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και το αίσθημα του 

καθήκοντος, της τιμής και της αξιοπρέπειας. Δημιουργούν ευθείς και ακέραιους 

χαρακτήρες με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, αναπτύσσουν δε, την προσωπικότητα, την 

αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία. 

 Επιπλέον οι Ε.Δ. με την στρατιωτική ζωή και την πειθαρχία δημιουργούν στα 

μέλη τους πνεύμα ομαδικότητας και αποφασιστικότητας. Η εγκράτεια, η ανδρεία και η 

καρτερία είναι ιδιότητες που διοχετεύονται στα μέλη, μέσα από την συνεχή και σκληρή 

εκπαίδευση. Η σημασία και αξία των εθνικών συμβόλων (π.χ. η Σημαία) 

συνειδητοποιείται βαθύτερα από τα μέλη της στρατιωτικής ομάδας, οποιασδήποτε 

άλλης κοινωνικής ομάδας. 

 

2.2. Δομή των ΕΔ 

 Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) 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 

(www.army.gr). 

 Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα. Όπλα είναι τα 

στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η 

άμεση συμμετοχή σε αυτόν. Αυτά είναι:  

 α. Μάχης: Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.  

 β. Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού.  

 

http://www.army.gr/
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 Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή 

λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:  

 α. Υποστήριξης Μάχης: Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού 

Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής και Υγειονομικού (Ιατρών, Κτηνιάτρων, 

Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής).  

 β. Λοιπά Σώματα: Υγειονομικού (Διαχειριστών Υγειονομικού και 

Διοικητικών Υγειονομικού), Οικονομικού, Γεωγραφικού, Ελεγκτικού, Στρατιωτικών 

Γραμματέων, Ταχυδρομικού, Μουσικού, Φροντιστών, Αρχιτεχνιτών Όπλων και 

Αρχιτεχνιτών Σωμάτων. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το 

Στρατολογικό, το Θρησκευτικό και των Δικαστικών Γραμματέων.  

 

 Ανεξαρτήτως της παραπάνω κατανομής, σε κάθε τμήμα του ΕΣ υπάρχει 

ιεραρχική δομή. Η στρατιωτική αυτή ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών 

και την ιεραρχία των καθηκόντων (ΣΚ 20-1). 

 α. Ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών. Ανάλογα με τη θέση τους, 

αντίστοιχα στην ιεραρχία των βαθμών, οι στρατιωτικοί έχουν ο ένας σε σχέση με τον 

άλλο, την ιδιότητα του ανώτερου ή κατώτερου. 

 β. Ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα στη διοίκηση. Ανάλογα με τη 

θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων οι στρατιωτικοί έχουν, ο ένας σε σχέση με 

τον άλλο, την ιδιότητα του διοικητή (Προϊστάμενου) ή υφισταμένου.  

 Η ιεραρχία των καθηκόντων ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών. 

 

2.3. Ανθρώπινο δυναμικό των ΕΔ 

 Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΔ κατανέμεται βάσει του τρόπου εισόδου σε αυτές 

και διακρίνεται σε μόνιμους, εθελοντές και στρατευμένους.  
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 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.  

 Όλο το παραπάνω στρατιωτικό προσωπικό διαχωρίζεται βάσει της ιεραρχίας 

βαθμών στις παρακάτω τέσσερις διαβαθμίσεις :  

 - Αξιωματικοί  

 - Ανθυπασπιστές 

 - Υπαξιωματικοί 

 - Στρατιώτες 

 

2.4. Η ΔΑΠ στις ΕΔ 

 Αν και ο χώρος των ΕΔ αποτελεί ιστορικά τον πρώτο οργανωμένο χώρο 

εφαρμογής μεθόδων διοίκησης η έννοια της ΔΑΠ μπήκε στις ΕΔ κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, χωρίς όμως να μπορεί να διαχωριστεί σε μεγάλο βαθμό από την 

έννοια της Διοίκησης Προσωπικού, λόγω κυρίως της λειτουργία που παραμένει καθαρά 

ιεραρχική. 

 Η ΔΑΠ ως διεύθυνση υπάρχει μόνο στα ανώτατα κλιμάκια των ΕΔ, αυτού του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης 

(ΓΕΕΘΑ), ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος και Διεύθυνση 
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Ανθρώπινου Δυναμικού αντίστοιχα. Τα τμήματα αυτά μελετούν, εισηγούνται και 

χειρίζεται θέματα που αφορούν (www.mod.mil.gr) : 

 α. Στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του στρατιωτικού και 

πολιτικού προσωπικού των ΕΔ καθώς και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις λοιπές παραγωγικές σχολές των ΕΔ. 

 β. Στη μέριμνα, πρόνοια, και ψυχική υγεία του στρατιωτικού και πολιτικού 

προσωπικού των ΕΔ, με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής 

του. 

 γ. Στην προώθηση και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο 

χώρο των ΕΔ, σε συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ 

και τους αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ). 

 Στα χαμηλότερα κλιμάκια των ΕΔ δεν υπάρχουν διευθύνσεις αποκλειστικά 

σχετιζόμενες με την ΔΑΠ. Οι λειτουργίες της ΔΑΠ βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες 

διευθύνσεις και γραφεία ενεργώντας πολλές φορές ανεξάρτητα χωρίς να συντονίζονται 

από μια ανεξάρτητη διεύθυνση. Παρόλα αυτά έχουν καταβληθεί σημαντικές 

προσπάθειες και έχουν σημειωθεί σοβαρά επιτεύγματα στο χώρο της ΔΑΠ. 

 

Βιβλιογραφία 

Στρατιωτικά  Έγγραφα 

Θέματα Γενικής Μορφώσεως. ΓΕΣ. Ιούνιος 2012. Αθήνα 

ΣΚ 20-1, Γενικός κανονισμός υπηρεσίας στο στρατό, 2002 

Ιστοσελίδες 

www.army.gr 

www.mod.mil.gr 
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3. Αξιολόγηση 

 

3.1 Ιδιαιτερότητες της Αξιολόγησης 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια από τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΠ είναι η 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της επιχείρησης. Μια λειτουργία που είναι 

ιδιαιτέρως δύσκολη, ευαίσθητη και μπορεί να επιφέρει προβλήματα στις σχέσεις 

μεταξύ εργαζομένων και στελεχών γραμμής. Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τους Wiese 

και Buckley (1998), ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν αξιολογηθεί κατά κάποιο 

τρόπο στην δουλειά τους και σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, βρήκαν την παραπάνω 

εμπειρία  ως δυσάρεστη και αντιπαραγωγική. Την ίδια πάνω-κάτω άποψη έχουν και οι 

αξιολογητές, όπου χαρακτηρίζουν την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία καθόλου 

ευχάριστη και καθόλου παραγωγική. Κύρια αιτία αυτής της δυσαρέσκειας προς στην 

αξιολόγηση είναι η αντιπάθεια που νοιώθουμε προς κάθε κριτική (Jackman M. και 

Strober H. 2003). Η παραπάνω δυσαρέσκεια επιφορτίζεται όταν οι εργαζόμενοι δεν 

είναι εκπαιδευμένοι να διαχειριστούν μια αξιολόγηση. 

 Η αρνητική αυτή κατάσταση δημιουργεί πολλά προβλήματα σε μια επιχείρηση 

και παρουσιάζει τα πρώτα συμπτώματα της στους ίδιους τους εργαζόμενους της και στο 

γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις μιας κακής, άδικης ή και μη 

αναμενόμενης αξιολόγησης μπορεί να προκαλέσει σε ένα εργαζόμενο τις παρακάτω 

δυσάρεστες αντιδράσεις, της αναβλητικότητας, της άρνησης, της μελαγχολίας, της 

ζήλιας και της τάσης αυτοκαταστροφής (Jackman,M. και Strober,H. 2003). 

 Αφού υπάρχει ορατός ο κίνδυνος ύπαρξης των παραπάνω καταστάσεων ποιος ο 

λόγος ύπαρξης ενός συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων, πως οι επιχειρήσεις 

στο παρελθόν τα κατάφερναν χωρίς αυτό. Επιπλέον σύμφωνα με τον Dessler (2012) 

λίγες είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης που είναι δίκαιες και υπεράνω κάθε υποψίας. Η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι αξιολόγηση των εργαζομένων υπήρχε ανέκαθεν, 
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απλά ο τρόπος που διεξαγόταν ήταν άτυπος και ανεπίσημος. Τα σημερινά συστήματα 

αξιολόγησης ήρθαν να αντικαταστήσουν την παλιά αυτή άτυπη αξιολόγηση, 

βασιζόμενα όμως πάντα στην ανθρώπινη κρίση, που σε κάθε περίπτωση τα καθιστά 

ευάλωτα σε μη αντικειμενικές ενδείξεις (Wiese,S. και Buckley,R. 1998).  

 

3.2. Σκοπός αξιολόγησης 

 Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων; 

Για να  απαντήσουμε στην συγκεκριμένη ερώτηση πρώτα πρέπει να εξακριβώσουμε τι 

εννοούμε με το όρο απόδοση. Σύμφωνα με τον Ζαβλανό M. (2002), απόδοση είναι το 

σύνολο των αποτελεσμάτων που παράγονται σε μια συγκεκριμένη εργασία ή 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 Επομένως, η αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία εκείνη 

κατά την οποία μια επιχείρηση παίρνει ανατροφοδότηση για να διακρίνει την 

αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι 

χρήσιμα σε μια επιχείρηση και την βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

αμοιβές των υπαλλήλων, με την εκπαίδευσή τους, με τις προαγωγές και τις 

μετακινήσεις τους, με τις αλλαγές στη δομή και λειτουργία του οργανισμού. 

 Πέραν των παραπάνω, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την αξιολόγηση 

(Τερζίδιης Κ. και Τζωρτζάκης Κ. 2004). Αυτοί είναι: 

 α. Η εξακρίβωση εάν ένας εργαζόμενος είναι κατάλληλος για μια θέση, αν 

δηλαδή γίνεται σωστή χρήση των ταλέντων του εργαζομένου στη θέση που έχει 

τοποθετηθεί ή απαιτείται αλλαγή του, σε κάποια άλλη. 

 β. Η ανακάλυψη αφανούς δυναμικού στους εργαζομένους. 

 γ. Ο καθορισμός μελλοντικής απασχόλησης εργαζομένου. 

 δ. Ο εντοπισμός ενός έργου ιδιαίτερης αξίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
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 ε. Ο εντοπισμός πεδίων εργασίας ή καθηκόντων όπου η απόδοση είναι 

χαμηλότερη από το πρότυπο της επιχείρησης, αλλά μπορεί να βελτιωθεί αν παρασχεθεί 

η κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό. 

 στ. Ο εντοπισμός των ατομικών εκπαιδευτικών αναγκών, το σύνολο των 

οποίων θα διαμορφώσει το ολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επιχείρησης. 

 ζ. Η ενθάρρυνση και προσφορά κινήτρων προς τους εργαζομένους 

προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην εργασία. 

 η. Ο εντοπισμός και η καταγραφή οποιασδήποτε ειδικής δυσκολίας, που 

αφορά μια θέση εργασίας και η οποία ίσως δεν έχει καταγραφεί ακόμα. 

 θ. Η βελτίωση επικοινωνίας ανάμεσα στους μάνατζερ και στους 

εργαζομένους. 

 ι. Η παροχή βοήθειας προς το μάνατζερ ή τον επόπτη, προκειμένου να 

αποφασίσει  για το ύψος της αύξησης του μισθού που θα πρέπει να δοθεί ή να προταθεί 

αξιοκρατικά. 

 ια. Η ανακάλυψη και αξιοποίηση στοιχείων για τη δημιουργία μιας 

περισσότερο αποτελεσματικής επιχείρησης. 

  

3.3. Προϋποθέσεις επιτυχούς αξιολόγησης 

 Όμως είναι φυσικό, επειδή η αξιολόγηση της απόδοσης ανατίθεται σε ανθρώπους, 

που πρέπει να κρίνουν άλλους ανθρώπους για την επίδοσή τους, η διαδικασία έχει και 

συναισθηματική πτυχή. Και αυτό γιατί υπεισέρχονται οι απόψεις και οι αντιλήψεις περί 

δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης. Το ανθρώπινο 

στοιχείο στην αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ώστε να 

εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι ατομικές επιδιώξεις όσο και οι στόχοι της 

επιχείρησης (Τερζίδιης,Κ. και Τζωρτζάκης,Κ. 2004). 
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 Οι μέθοδοι που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στο θέμα της αξιολόγησης, πολλές 

φορές δημιουργούν προβλήματα στα διοικητικά στελέχη που καλούνται να 

αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους. Και αυτό γιατί καλούνται να γράψουν σε χαρτί 

πράγματα για το προσωπικό τους. Η διστακτικότητα αυτή οφείλεται στο ότι ίσως δεν 

είναι σίγουροι αν έχουν αξιολογήσει σωστά τους υφισταμένους τους, επειδή 

αισθάνονται πως άλλοι ανώτεροι θα αξιολογήσουν και αυτούς με αυτόν τον τρόπο, 

αλλά και επειδή θα πρέπει στην συνέχεια να δικαιολογήσουν την βαθμολογία στους 

υφισταμένους τους. Γι αυτό σε μια επιχείρηση είναι σημαντικό να επιλεχθεί η 

καταλληλότερη μέθοδος αξιολόγησης, αλλά και να εκπαιδευτούν τα στελέχη πάνω στο 

θέμα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα. Σύμφωνα δε με τον 

Kaufman S. (λέκτορας στο Harvard Business School και πρώην πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της Arrow Electronics) τα στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να 

παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την αξιολόγηση όπου θα 

συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων ως αξιολογητές με επιδίωξη να υποβάλλουν 

ρεαλιστικές αξιολογήσεις των υφιστάμενων τους (Hall,J. και Wasynczuk,A. 2011). 

 Πριν αποφασισθεί η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης σε μια επιχείρηση 

πρέπει πάνω από όλα να καθορισθεί η φιλοσοφία, οι αρχές και οι στόχοι  της 

αξιολόγησης (γιατί αξιολογούμε). Σε δεύτερο χρόνο πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες 

βασικές διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν σε ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης  

(Ξυροτύρη-Κουφίδου,Σ. 2010). Αυτές είναι οι παρακάτω: 

 α. Ανάλυση έργου μιας συγκεκριμένης θέσης (job analysis). Αυτό είναι το 

πρώτο βήμα μιας αξιολόγησης, καθώς πριν κρίνουμε κάποιον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 

τι ακριβώς ζητάμε από αυτόν. Στην ανάλυση της θέσης μπορεί να περιληφθούν και οι 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου με επιτυχία. 
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 β. Καθορισμός του τι σημαίνει επιτυχημένη εκτέλεση έργου. Δηλαδή να 

καθοριστούν τα αποτελέσματα ή οι τρόποι συμπεριφοράς που θα βοηθήσουν στην 

επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου. Αυτό θα βοηθήσει στον προσδιορισμός των 

επιδόσεων των εργαζομένων που θα αξιολογούν. 

 γ. Ανάπτυξη τρόπων μετρήσεων. Εδώ θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι 

μέθοδοι μέτρησης των επιδόσεων των εργαζομένων. 

 

3.4. Σφάλματα κατά την αξιολόγηση 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ανθρώπινο στοιχείο στην διαδικασία της 

αξιολόγησης δεν πρέπει να παραβλέπεται. Όσο αντικειμενικά και να είναι τα κριτήρια 

μιας αξιολόγησης αυτά πάντα θα εφαρμόζονται κάτω από την υποκειμενική αντίληψη 

του κάθε αξιολογούντα. Έτσι σε όλους σχεδόν τους μεθόδους αξιολόγησης 

παρουσιάζονται τα παρακάτω κοινά σφάλματα, τα οποία σύμφωνα με την Ξυροτύρη-

Κουφίδου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στα ασταθή σφάλματα και στα σταθερά 

σφάλματα. 

 

 α. Ασταθή σφάλματα 

  Αυτά αναφέρονται: 

  i. Στη διαφωνία μεταξύ δύο εκτιμητών για το συγκεκριμένο θέμα. Οι 

κύριοι λόγοι αυτής της ασυμφωνίας είναι τα ασαφή κριτήρια ή ο τρόπος μέτρησης, η 

αδυναμία των αξιολογητών να αντιληφθούν όλες τις μορφές συμπεριφοράς ενός ατόμου 

και η έλλειψη υποκίνησης στους αξιολογητές για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο 

σημαντικό αυτό έργο της αξιολόγησης. 

  ii. Στην ασυμφωνία δύο εκτιμήσεων για το ίδιο θέμα, από τον ίδιο 

εκτιμητή, αλλά σε διαφορετικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διερευνηθεί και 

η σταθερότητα των άλλων μεταβλητών. 
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 β. Σταθερά σφάλματα 

  Σε αντίθεση με την παραπάνω κατηγορία που αναφέρεται σε ασυμφωνίες 

αποτελεσμάτων αυτή αναφέρεται στις «νόθες» ομοιότητες. Τα σταθερά σφάλματα 

είναι: 

  i. Το φαινόμενο του «φωτοστέφανου» (halo effect). Όταν η κρίση του 

αξιολογητή επηρεάζεται υπερβολικά από ένα ή λίγα χαρακτηριστικά και αξιολογεί και 

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με τον ίδιο βαθμό. 

  ii. Η τακτική των ομοιόμορφων αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις οποίες ο 

εκάστοτε αξιολογητής έχει την τάση να βαθμολογεί όλους τους εργαζόμενους σε υψηλά 

ή χαμηλά επίπεδα ή να ακολουθεί το μέσο όρο (κεντρική τάση).  

 

 Επίσης σε σφάλματα αξιολόγησης μπορεί να μας οδηγήσει και η προκατάληψη. 

Αυτή περιλαμβάνει την εύνοια ή τη δυσμένεια που οφείλεται στη στερεοτυπική σκέψη 

του αξιολογητή να αποδίδει υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες που δεν αντικατοπτρίζουν 

την απόδοση του αξιολογούμενου. Η προκατάληψη αναφέρεται στην τάση να 

επιτρέπουμε ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως είναι η ηλικία, 

η φυλή, το φύλο να επηρεάζουν την αξιολόγηση που τους γίνεται (Τερζίδιης Κ. και 

Τζωρτζάκης Κ. 2004). 

 Σφάλμα κατά την αξιολόγηση αποτελεί και αυτό της σύγκρισης. Σύμφωνα με 

αυτό ο αξιολογητής έχει την τάση να αξιολογεί τους εργαζομένους συγκρίνοντάς τους 

με άλλους και όχι με τα κριτήρια απόδοσης (Mathis R., Jackson J. 2000). 

 

3.5. Μέθοδοι αξιολόγησης 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρουσιάσθηκε η ανάγκη για αξιόπιστα 

συστήματα αξιολόγησης που θα εξαλείψουν ή θα μειώσουν τα παραπάνω σφάλματα. 
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Έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να επινοηθούν συστήματα 

αξιολόγησης περισσότερο αντικειμενικά, περισσότερο αξιόπιστα και που λιγότερο να 

εξαρτώνται από ενδεχόμενες ιδιοτροπίες του εκτιμητή (Κανελλόπουλος Χ. 1991).  

Υπάρχουν πολλά είδη αξιολόγησης και δεν αρμόζουν όλα σε μια επιχείρηση. Η 

επιχείρηση είναι αυτή που θα επιλέξει ποια μέθοδος αρμόζει στην κουλτούρα της και 

είναι καταλληλότερη για την επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης. Η 

κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων μεθόδων είναι η παρακάτω (Ξυροτύρη-

Κουφίδου,Σ. 2010) : 

 α. Μέθοδοι σύγκρισης (comparative procedures) 

  i. Μέθοδοι κατάταξης (ranking procedures) 

  ii. Μέθοδος εναλλακτικής κατάταξης (alternative ranking) 

  iii. Μέθοδος της σύγκρισης κατά ζεύγη (paired comparison) 

  iv. Μέθοδος της ομαδοποίησης κατά κατηγορίες (forced distribution) 

 β. Μέθοδοι σταθερών κριτηρίων (absolute standards) 

  i. Ποιοτική μέθοδος (qualitative methods) 

   - Μέθοδος κρισίμων σημείων (critical incidents) 

   - Σταθμισμένος κατάλογος (weighted checklist) 

  ii. Ποσοτικές μέθοδοι (quantitative methods) 

   - Συμβατική κατάταξη (conventional rating) 

  iii. Μέθοδος παρατηρούμενης συμπεριφοράς 

 γ. Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 

(management by objectives/MBO) 

 δ. Μέθοδοι της άμεσης μέτρησης 

  i. Μέτρηση παραγωγικότητας 

  ii. Μέτρηση άλλων δεικτών 
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3.5.1. Μέθοδοι σύγκρισης (comparative procedures) 

 Σε αυτή την κατηγορία μεθόδων η αξιολόγηση ενός εργαζομένου προκύπτει από 

τη σύγκρισή του με τους λοιπούς εργαζόμενους. 

 

 α. Μέθοδοι κατάταξης (ranking procedures) 

  Είναι η πιο απλή και παλιά μέθοδος. Κατ’ αυτήν οι εργαζόμενοι 

συγκρίνονται μεταξύ τους (ποιος είναι καλύτερος ποιού) με σκοπό την κατάταξή τους 

σε απλή αριθμητική σειρά (π.χ. 1
ος

 , 2
ος

 , 3
ος

 , …, 10
ος

 ). Με αυτή τη μέθοδο ο 

εργαζόμενος αξιολογείται, γενικά, στο σύνολό του (ως μια οντότητα). Δηλαδή, δε 

γίνεται διάκριση άρα δεν αξιολογείται σε επιμέρους χαρακτηριστικά (Χυτήρης Λ. 

2001). Επιπλέον δεν αποκαλύπτει τη διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους που 

τοποθετούνται σε γειτονική σειρά, δε μας δείχνει δηλαδή πόσο καλύτερο ή χειρότερο 

είναι ένα άτομο σε σύγκριση με άλλο (Κανελλόπουλος Χ. 2002). 

  Η μέθοδος αυτή είναι ίσως κατάλληλη για μικρό αριθμό εργαζομένων και 

δεν ενδείκνυται για σύγκριση εργαζομένων με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών (π.χ. 

διοικητικοί υπάλληλοι και εργάτες παραγωγής). Παρέχει δε ελάχιστο βαθμό 

αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

 β. Μέθοδος εναλλακτικής κατάταξης (alternative ranking) 

  Αποτελεί παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου, όπου ο αξιολογητής καλείται 

να καθορίσει, τους καλύτερους και τους χειρότερους, ανάμεσα στα στελέχη του, από 

άποψη επίδοσης και ενδιαφέροντος για τη δουλειά τους (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010).  

Δημιουργούνται έτσι δύο κατάλογοι ένας που περιλαμβάνει όλους τους «καλύτερους» 

και ένας που περιλαμβάνει όλους τους «χειρότερους». Και με αυτή τη μέθοδο δεν 

μειώνεται ούτε εξαλείφεται κανένα από τα μειονεκτήματα της απλής κατάταξης 

(Χυτήρης Λ. 2001). Πλην όμως αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο καθώς είναι συνήθως 
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ευκολότερο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε κακούς και καλούς υπαλλήλους από ότι να 

βαθμολογηθούν. 

 

 γ. Μέθοδος της σύγκρισης κατά ζεύγη (paired comparison) 

  Σε αυτήν ο προϊστάμενος συνδυάζει τους υπαλλήλους κατά ομάδες των δύο 

και έπειτα αναγνωρίζει τον καλύτερο από τους δύο. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται 

συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν όλες οι δυνατές συγκρίσεις των υπαλλήλων, το 

άτομο που έχει λάβει τις περισσότερες προτιμήσεις λαμβάνει την υψηλότερη θέση στην 

κλίμακα και ούτω καθεξής (Κανελλόπουλος Χ. 2002). Η σύγκριση γίνεται είτε γενικά 

για (όλη) την απόδοση στη θέση εργασίας, είτε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε 

φορά. Απαιτεί πολύ χρόνο όμως, αν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων, ιδίως αν αξιολογηθούν – συγκριθούν για περισσότερα από ένα 

χαρακτηριστικά (Χυτήρης Λ. 2001). 

  Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν παρέχει αντικειμενικά και αξιόπιστα 

αποτελέσματα, ειδικά εάν συγκρίνονται εργαζόμενοι με διαφορετικό αντικείμενο 

εργασιών. Ακόμη, εύκολα ο αξιολογητής μπορεί να υποπέσει σε σφάλματα 

υποκειμενικότητες (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

 δ. Μέθοδος της ομαδοποίησης κατά κατηγορίες (forced distribution) 

  Σε αυτή τη μέθοδος ο εκτιμητής υποχρεώνεται να κατατάξει τους 

εργαζομένους ως προς ένα χαρακτηριστικό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως: 

  - 10%  εξαιρετικός 

  - 20%  πολύ καλός 

  - 40%  μέσος 

  - 20%  χαμηλός 

  - 10%  μη ικανοποιητικός (Ξυροτύρη-Κουφίδου,Σ. 2010).   
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  Η μέθοδος αυτή δεν επιτρέπει στον αξιολογητή να κατατάξει, πάνω από ένα 

ποσοστό, τους υφισταμένους του σε μια κατηγορία απόδοσης και έτσι μειώνονται τα 

λάθη, λόγω υπερβολικής επιείκειας ή υπερβολικής αυστηρότητας. Επίσης του 

επιβάλλεται να σκορπίσει τη βαθμολογία του έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κανονική 

διασπορά. Μια τέτοια όμως διασπορά δεν ισχύει σε μια επιχείρηση, γιατί ενώ οι 

περισσότερες ικανότητες του γενικού πληθυσμού είναι σύμφωνα με την κανονική 

καμπύλη, σε μια επιχείρηση έχουμε να κάνουμε με επιλεγμένα άτομα (Κανελλόπουλος 

Χ. 2002). Επίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολη στην περίπτωση ενός ολιγοπληθούς 

τμήματος εργαζομένων (Χυτήρης Λ. 2001). Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος εφαρμόζοντας 

αυτή τη μέθοδο, είναι να χαρακτηρισθούν ως ανεπαρκείς ή εξαιρετικοί, υπάλληλοι που 

δεν είναι έτσι, απλά κα μόνο διότι το απαιτεί η μέθοδος (Χυτήρης Λ. 2001). 

  Γεγονός είναι ότι συχνά αυτή η μέθοδος οδηγεί αυτούς που ανήκουν στην 

τελευταία κατηγορία στην απόλυση και ταυτόχρονα ασκεί σε όλους που βρίσκονται 

κάτω του μέσου όρου να βελτιωθούν. Για αυτό ορισμένοι αποκαλούν αυτή τη μέθοδο 

αξιολόγησης «ταξινόμησης και αποκοπής» 

 

 Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα των μεθόδων σύγκρισης είναι βασικά ότι είναι 

απλές και εύκολες στη χρήση. Επιπλέον δεν υπόκεινται στα σταθερά σφάλματα 

επιείκειας, αυστηρότητας ή κεντρικής τάσης σύγκρισης. Παρουσιάζουν όμως το 

μειονέκτημα ότι η αξιολόγηση βασίζεται στη γενική εικόνα του εργαζομένου, χωρίς να 

αναλύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά του καθενός, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και ιδιαίτερα στο σφάλμα του «φωτοστέφανου» 

(Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010).  Συγκεκριμένα όλοι οι υπάλληλοι μπορεί να είναι καλοί 

ή κακοί, και η μόνη διαθέσιμη πληροφορία είναι αν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι από 

τους άλλους υπαλλήλους (Κανελλόπουλος Χ. 2002). Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν 
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πολλές φορές σε διαφωνίες τόσο τους αξιολογητές όσο και τους εργαζόμενους και 

ουσιαστικά δεν υποβοηθά την υποκίνηση κα την ανάπτυξη των στελεχών. 

  

3.5.2. Μέθοδοι των σταθερών κριτηρίων (absolute standards) 

 Με τις μεθόδους σταθερών κριτηρίων ο αξιολογητής βαθμολογεί  την επίδοση 

του εργαζομένου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (Jackson S. και Schuler R. 2003) και 

όχι σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργαζομένους. 

 

 α. Ποιοτική μέθοδος (qualitative methods) 

  Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

  i. Η μέθοδος κρισίμων σημείων (critical incidents) 

   Η μέθοδος των κρισίμων περιστατικών περιλαμβάνει την τήρηση ενός 

αρχείου με τα ασυνήθιστα καλά ή μη επιθυμητά παραδείγματα της εργασιακής 

συμπεριφοράς ενός εργαζομένου και την επισκόπηση αυτού του αρχείου σε περιοδική 

βάση από κοινού με τον ίδιο τον εργαζόμενο (Dessler G. 2012). Αυτά καταγράφονται 

σε ένα ειδικό συντεταγμένο βιβλίο που περιέχει κατηγορίες ή χαρακτηριστικά κάτω 

από τα οποία καταχωρούνται οι διάφοροι τρόποι συμπεριφοράς. Παραδείγματα τέτοιων 

κατηγοριών ή ειδών απαιτήσεων στην εργασία είναι η κρίση, η ικανότητα για μάθηση, 

η παραγωγικότητα, η αξιοπιστία, η ακρίβεια στην εργασία, η ευθύνη και η 

πρωτοβουλία (Κανελλόπουλος Χ. 2002). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι αυτή η 

μέθοδος είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις που είναι δύσκολο να μετρηθεί ποσοτικά η 

απόδοση ή όπου η συμπεριφορά (το πώς επιτυγχάνεται τι) είναι πιο σημαντική από την 

ποιότητα. Ακόμη η μέθοδος αυτή βοηθά στη συνέντευξη αξιολόγησης, μεταξύ 

προϊσταμένου (αξιολογητή) και υφισταμένου, για θέματα εργασιακής απόδοσης και 

συμπεριφοράς (Χυτήρης Λ. 2001). Πέραν των παραπάνω η συγκεκριμένη μέθοδος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά σε άλλες μεθόδους αξιολόγησης για να 
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δικαιολογήσει γιατί ένα εργαζόμενος αξιολογήθηκε με έναν συγκεκριμένο βαθμό 

(Mathis R., Jackson J. 2000). 

   Παρόλα τα θετικά στοιχεία που κατέχει η συγκεκριμένη μέθοδος, έχει 

και αρκετά μειονεκτήματα, όπως: 

   - Απαιτείται να τηρείται ειδικό «βιβλίο» ή φάκελος για την, με 

χρονική σειρά, καταγραφή των κρισίμων περιστατικών (Χυτήρης Λ. 2001). 

   - Επιπλέον η καταγραφή των κρισίμων περιστατικών απαιτεί 

αφιέρωση σημαντικού χρόνου από τον διαθέσιμο του αξιολογητή (Mathis R., Jackson J. 

2000). 

   - Το τι αποτελεί κρίσιμο περιστατικό δεν είναι κάτι κοινά 

αποδεκτό από όλους τους επόπτες (Mathis R., Jackson J. 2000, Κανελλόπουλος Χ. 

2002). 

   - Ο αξιολογητής έχει την «ευχέρεια» να δείξει προκατάληψη σε 

βάρος του υφισταμένου καταγράφοντας μόνο (ή περισσότερα) αρνητικά περιστατικά 

(Χυτήρης Λ. 2001). 

   - Οι περισσότεροι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο υποκειμενική και οτιδήποτε κάνουν καταγράφεται στη «μαύρη βίβλο» του 

προϊσταμένου (Mathis R., Jackson J. 2000, Χυτήρης Λ. 2001, Κανελλόπουλος Χ. 2002) 

  ii. Σταθμισμένος κατάλογος (weighted checklist) 

   Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο το έργο του αξιολογητή είναι, σε ένα 

φύλλο χαρτί που περιέχει προτάσεις, που περιγράφουν συμπεριφορά ή συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, να τσεκάρει αν και σε τι βαθμό ανταποκρίνεται ο κάθε υφιστάμενός 

του. Για να μειωθεί η υποκειμενικότητα του αξιολογητή, τα αξιολογούμενα ή οι 

παρατηρούμενες συμπεριφορές παίρνουν έναν συντελεστή βαρύτητας (αξία), ανάλογα 

με το πόσο σημαντικά κρίνονται για την απόδοση στη θέση εργασίας (Χυτήρης Λ. 

2001). Συνήθως ο αξιολογητής δεν γνωρίζει τις βαρύτητες τις κάθε συμπεριφοράς 
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(Mathis R., Jackson J. 2000). Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι το άθροισμα που 

προκύπτει βάσει των συντελεστών βαρύτητας, η δε εξαγωγή των αποτελεσμάτων δεν 

αποτελεί έργο των αξιολογητών αλλά ενός άλλου τμήματος, συνήθως αυτού της ΔΑΠ 

(Mathis R., Jackson J. 2000). 

   Ο κατάλογος αυτός με τις συμπεριφορές συντάσσεται από άτομα που 

ξέρουν καλά τη δουλειά. Οι δε οι προτάσεις περιγράφουν συμπεριφορές που 

συναντώνται στο συγκεκριμένο τύπο εργασίας. Στη συνέχεια αυτές κατατάσσονται και 

τους αποδίδεται ένας συντελεστής βαρύτητας. Προτάσεις με αμφίβολο περιεχόμενο δε 

συμπεριλαμβάνονται (Κανελλόπουλος Χ. 2002). 

   Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, είναι η μειωμένη υποκειμενικότητα του αξιολογητή. Όσον αφορά τα 

μειονεκτήματα, το πρωταρχικό είναι ότι για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου 

απαιτείται η σύνταξη ενός ξεχωριστού καταλόγου για κάθε εργασία, αυτό στοιχίζει 

ακριβά από την άποψη ότι πολλοί άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή του (Κανελλόπουλος Χ. 2002). Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τον 

αξιολογητή είναι: α) ο κάθε αξιολογητής αντιλαμβάνεται διαφορετικά την περιγραφή 

της κάθε συμπεριφοράς, β) οι αξιολογητές δεν μπορούν να διακρίνουν το αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης, γ) οι αξιολογητές δεν ορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας της κάθε 

συμπεριφοράς. Οι παραπάνω περιορισμοί εμποδίζουν την υλοποίηση ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου σχετικά με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις επακόλουθες συμβουλές (Mathis R., Jackson J. 

2000). 

 

 α. Ποσοτικές μέθοδοι (quantitative methods) 

  Σε αυτές ο εκτιμητής απαιτείται να καθορίσει το βαθμό στον οποίο ένα 

χαρακτηριστικό συναντάται στον εργαζόμενο που αξιολογείται. Η πιο συνήθης μορφή 

αυτής της μεθόδου είναι η συμβατική κατάταξη (conventional rating). Σύμφωνα με 
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αυτή υπάρχουν κλίμακες στις οποίες βαθμολογείται ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

ή μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφορά του εργαζομένου (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 

2010). Η βαθμολόγηση του εργαζομένου γίνεται είτε επάνω σε μια συνεχή κλίμακα είτε 

με συγκεκριμένη βαθμολογία, ενώ πολλές φορές υπάρχει και χώρος για την 

δικαιολόγηση της αντίστοιχης βαθμολόγησης.  

  Η συγκεκριμένη μέθοδος λόγω της απλότητάς της είναι η πιο διαδεδομένη 

μορφή αξιολόγησης (Mathis R., Jackson J. 2000, Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010). 

Υπάρχουν όμως και αρκετά χαρακτηριστικά μειονεκτήματά. Πολλές φορές ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές ομαδοποιούνται και ζητείται από τον αξιολογητή να 

δώσει για αυτά μόνο μια βαθμολογία. Επίσης διάφορες περιγραφές χαρακτηριστικών ή 

συμπεριφορών γίνονται διαφορετικά αντιληπτές από κάθε αξιολογητή (πχ. συνεργασία, 

πρωτοβουλία κ.α.) (Mathis R., Jackson J. 2000). Επιπλέον ένα πρόβλημα που 

προκύπτει από αυτή τη μέθοδο είναι ο καθορισμός των βαθμών της κλίμακας. Οι λίγοι 

βαθμοί μας δίνουν λίγες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ διαφόρων εργαζομένων 

που αξιολογούνται, ενώ οι πολλοί απαιτούν τόσο λεπτομερή καθορισμό ενός 

χαρακτηριστικού που τελικά είναι αμφίβολο αν θα ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Φυσικά οι δυσκολίες χρησιμοποίησης αυτών των κλιμάκων 

αυξάνονται όσο πιο ανειδίκευτος είναι ο εκτιμητής (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010). 

Τέλος η συγκεκριμένη μέθοδος ενθαρρύνει την ύπαρξη σφαλμάτων που 

δημιουργούνται από την πλευρά του αξιολογητή (Mathis R., Jackson J. 2000). 

 . 

 γ. Μέθοδος παρατηρούμενης συμπεριφοράς 

  Η πιο γνωστή μέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η Behaviorallly 

Anchored Rated Scales (BARS). Σε αυτήν εμπεριέχονται περιγραφές γεγονότων οι 

οποίες απεικονίζουν επαρκείς, μέτριες και ανεπαρκείς εργασιακές συμπεριφορές  

(Jackson S. και Schuler R. 2003). Σε μια κλίμακα αξιολόγησης για γραμματέα, για 
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παράδειγμα, η αξιολόγηση ως «άριστη» πάνω στη διάσταση «τηλεφωνικές ικανότητες» 

μπορεί να περιγραφθεί ως «απαντά στο τηλέφωνο άμεσα και ευγενικά, λαμβάνει τα 

μηνύματα ολοκληρωμένα». Η περιγραφή «αφήνει το τηλέφωνο να για πολύ ώρα είναι 

αγενής σε αυτούς που καλούν» θα αποτελούσε παράδειγμα «κακών» τηλεφωνικών 

ικανοτήτων (Κανελλόπουλος Χ. 2002). 

  Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων έναντι των υπολοίπων είναι 

ότι στηρίζεται σε κριτήρια συγκεκριμένων συμπεριφορών και παρουσιάζει 

πληροφορίες που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους για να 

βελτιωθούν (Jackson S. και Schuler R. 2003). 

  Η μέθοδος BARS από την άλλη παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Το 

κυριότερο είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια για να 

δημιουργηθεί και στη συνέχεια να υποστηριχθεί (Mathis R., Jackson J. 2000). Επιπλέον 

απαιτούνται πολλοί τύποι εκθέσεων αξιολόγησης σε οργανισμούς/ επιχειρήσεις όπου 

λαμβάνουν χώρα πολλά είδη διαφορετικών εργασιών. Όσον αφορά τους αξιολογητές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν έχουν να επιλέξουν αποτελέσματα μιας 

συμπεριφοράς που δεν παρατηρήθηκαν από έναν αξιολογητή ή όταν η συμπεριφορά 

ενός εργαζόμενου ανταποκρίνεται σε δύο ή περισσότερα αποτελέσματα (Jackson S. και 

Schuler R. 2003). 

  Μια παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου και που φαίνεται να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα είναι η Behavioral Observation Scales (BOS), η οποία μετράει πόσο 

συχνά ένας υπάλληλος επιδεικνύει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά (Κανελλόπουλος Χ. 

2002). Αν και η μέθοδος BOS απαιτεί το ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια για την 

δημιουργία και την υποστήριξή της όπως και της μεθόδου BARS, οι αξιολογητές την 

προτιμούν λόγω της απλότητάς της. Παρόλα αυτά οι αξιολογητές πολλές φορές δεν 

έχουν τον απαραίτητο χρόνο ή την ικανότητα για να εκτιμήσουν την ακριβή συχνότητα 

των συμπεριφορών που παρατηρήθηκαν (Jackson S. και Schuler R. 2003). 
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3.5.3 Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών (management 

by objectives/ MBO) 

 Με βάση αυτή τη μέθοδο συγκεκριμενοποιούνται οι στόχοι που επιδιώκει να 

επιτύχει ένας εργαζόμενος σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι στόχοι που θα 

επιλεχθούν από κάθε μάνατζερ έχουν αντληθεί από αυτούς του οργανισμού (Mathis R., 

Jackson J. 2000). Αυτή η μέθοδος είναι καταλληλότερη για την αξιολόγηση 

διοικητικών στελεχών, χωρίς όμως απαραίτητα να περιορίζεται μόνο σε αυτούς (Mathis 

R., Jackson J. 2000).  

 Η υλοποίηση της μεθόδου ΜΒΟ περιλαμβάνει ορισμένα βήματα τα οποία 

ποικίλουν, αναλόγως την οπτικής στην οποία προσεγγίζεται. Έτσι ενδεικτικά έχουμε 

κατά τους Mathis R. και Jackson J. (2000): 

 - 1
ο
 βήμα : Ανασκόπηση εργασίας και συμφωνία 

 - 2
ο
 βήμα : Ανάπτυξη των προτύπων απόδοσης  

 - 3
ο
 βήμα : Καθορισμός στόχων 

 - 4
ο
 βήμα : Συνέχιση συζητήσεων περί της απόδοσης 

Ενώ κατά τον Dessler G.( 2012) υπάρχουν τα παρακάτω 6 βήματα: 

 - 1ο βήμα : Καθορισμός στόχων του οργανισμού 

 - 2ο βήμα : Καθορισμός στόχων σε κάθε τμήμα  

 - 3ο βήμα : Διάλογος για τους στόχους κάθε τμήματος 

 - 4ο βήμα : Προσδιορισμός αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

 - 5
ο
 βήμα : Διενέργεια ελέγχων απόδοσης και μέτρηση των αποτελεσμάτων 

 - 6
ο
 βήμα : Παροχή πληροφόρησης στον εργαζόμενο 

Τέλος κατά την Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. (2010). 

 - 1ο βήμα : Καθορισμό των στόχων 

 - 2ο βήμα : Επίτευξη των στόχων  

 - 3ο βήμα : Αξιολόγηση των όσων έχουν αξιολογηθεί 
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 - 4ο βήμα : Καθορισμό νέων στόχων 

 Για την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης ΜΒΟ, απαιτείται κατά τους 

Mathis R. και Jackson J. (2000) τρεις υποθέσεις κλειδιά. Πρώτον, όταν ένας 

εργαζόμενος εμπλέκεται στον σχεδιασμό και στον καθορισμό των στόχων καθώς και 

στον καθορισμό των μετρήσεων, αναμένεται μεγαλύτερος βαθμός δέσμευσης και 

απόδοσης. Δεύτερον, όταν οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει ένας εργαζόμενος είναι 

ξεκάθαροι και ακριβείς τότε αυτός θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τους επιτύχει. 

Τρίτον, οι στόχοι που έχουν καθορισθεί πρέπει να είναι μετρήσιμοι και πρέπει να 

προσδιορίζουν αποτελέσματα. 

 Επιπλέον για να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη μέθοδος, πρέπει οι στόχοι 

που επιλέγονται να είναι απαιτητικοί, αλλά όχι τόσο δύσκολοι ώστε οι εργαζόμενοι να 

πιστεύουν ότι δεν θα τους επιτύχουν. Από την άλλη εύκολοι στόχοι δεν θα ωθήσουν 

τους εργαζόμενους για περαιτέρω προσπάθεια. Τέλος εάν οι στόχοι είναι πάρα πολύ 

δύσκολοι, οι εργαζόμενοι θα τους θεωρήσουν αδύνατους και θα τους εγκαταλείψουν 

εξαρχής χωρίς να υποβάλλουν καμία προσπάθεια (Jackson S. και Schuler R. 2003). 

 Όσον αφορά την κριτική αυτής της μεθόδου, έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 α. Τα αποτελέσματα είναι εύκολα μετρήσιμα και ελάχιστα υποκειμενική η 

αξιολόγησή τους. 

 β. Αναπτύσσει την πρωτοβουλία και την καινοτομία των εργαζομένων, αφού 

είναι αυτοί είναι ελεύθεροι να καθορίσουν το πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους. 

 γ. Αυξάνει την παρακίνηση 

 δ. Συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό του όλου έργου της επιχείρησης 

(Χυτήρης Λ. 2001). 

 Ταυτόχρονα τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 α. Χρειάζεται πολύς χρόνος και αφοσίωση από τα ανώτατα στελέχη για την 

εφαρμογή της. 
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 β. Απαιτείται εκπαίδευση όλων. 

 γ. Είναι δύσκολη η σύγκριση εργαζομένων μεταξύ τους. 

 δ. Οι προϊστάμενοι ασκούν πίεση για επίτευξη όλο και υψηλότερων – 

δυσκολότερων στόχων. 

 ε. Υψηλή προσαρμοστικότητα στο σύστημα όταν αλλάζουν οι συνθήκες. 

 στ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υφιστάμενοι υιοθετούν δύσκολους στόχους για 

να φανούν αρεστοί.. 

 ζ. Δεν ταιριάζει για εργασίες με ελάχιστη ή καθόλου ευελιξία (π.χ. γραμμή 

παραγωγής). 

 η. Προβλήματα ανακύπτουν όταν τα αποτελέσματα αποτελούν το μοναδικό 

κριτήριο για αποφάσεις που σχετίζονται με βραβεία / πριμ απόδοσης ή ανταμοιβές κατ’ 

αξίαν και προαγωγές (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

3.5.4. Μέθοδοι άμεσης μέτρησης 

 Αυτές οι μέθοδοι μας δίνουν άμεσες πληροφορίες για την επίδοση του ατόμου, 

χωρίς να μεσολαβεί η διαδικασία της εκτίμησης. Οι μέθοδοι αυτές είναι περισσότερο 

αντικειμενική και λειτουργεί και ως μηχανισμός παρακίνησης των εργαζομένων, αφού 

αυτοί μπορούν να καθορίσουν τους στόχους τους ή τις διαδικασίες και μεθόδους 

εργασίας για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων (Χυτήρης Λ. 2001). 

 Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μέτρηση της παραγωγικότητας. Οι μετρήσεις 

αυτές αναφέρονται είτε σε ποσότητα (π.χ. αριθμός προϊόντων που παράγονται σε μια 

ώρα) είτε στην ποιότητα (π.χ. ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων). Ο τρόπος αυτός της 

αξιολόγησης είναι φυσικά εφικτός όταν το άτομο εκτελεί κάποια τυποποιημένη εργασία 

και εφαρμόζεται κυρίως σε εργαζόμενους των κατωτέρων ιεραρχικών βαθμίδων (π.χ. 

εργάτες, πωλητές) (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010). 
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 Άλλοι δείκτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άμεση μέτρηση, είναι 

οι παρακάτω: 

 - Αποχωρήσεις 

 - Χρηματική αξία πωλήσεων σε συγκεκριμένη περίοδο 

 - Αριθμός νέων πελατών 

 - Διείσδυση σε νέες αγορές 

 - Αριθμός παραπόνων που ικανοποιήθηκαν 

 - Ποσοστό μείωσης κόστους 

 - Απουσίες 

 - Μείωση ατυχημάτων 

 - Ώρες χωρίς ατύχημα 

 - Βαθμός ικανοποίησης εργαζομένων 

 - κ.λ.π. (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010). 

 Η μέθοδοι των άμεσων μετρήσεων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

παρουσιάζουν αυξημένη αξιοπιστία και περιορίζουν στο ελάχιστο τόσο τα σταθερά όσο 

και τα ασταθή σφάλματα. Η εφαρμογή τους όμως περιορίζεται σε εργασίες όπου 

υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 

2010). Επίσης η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πιθανόν να μειώσει τη συνεργατικότητα 

και να δημιουργήσει συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων, στην προσπάθειά τους να 

επιτύχουν (ο καθένας χωριστά) τα αποτελέσματα για τα οποία θα αξιολογηθούν 

(Χυτήρης Λ. 2001). 

 

3.5.5. Άλλοι μέθοδοι 

 α. Ελεύθερη έκθεση (free – form essay) 

  Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί τα έντυπα των προηγουμένων μεθόδων, αλλά 

την από μέρους του προϊσταμένου καταγραφή σε ένα κομμάτι χαρτί των εντυπώσεων 
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του για τον εργαζόμενο που μπορούν να μπουν κάτω από ορισμένες επικεφαλίδες όπως: 

η φύση της εκτελέσεως της εργασίας, λόγοι για τη συμπεριφορά του και ανάγκες 

εξελίξεως για το μέλλον (Κανελλόπουλος Χ. 1991).  

  Θετικό στοιχείο αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορούν να δοθούν 

περισσότερες πληροφορίες ή να αξιολογηθούν και να σχολιασθούν χαρακτηριστικά που 

να μην αναφέρονται σε άλλες μεθόδους, που χρησιμοποιούν ειδικά έντυπα φύλλα 

αξιολόγησης (Χυτήρης Λ. 2001). Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι  απαιτείται 

χρόνος πολύς για σκέψη όπως και αναλυτικές και παρατηρητικές ικανότητες, κάτι που 

δεν υπάρχει σε όλους τους επόπτες (Κανελλόπουλος Χ. 1991).  Ακόμη υπάρχει ο 

κίνδυνος για μεγάλη υποκειμενικότητα, αν ο αξιολογητής δεν έχει εκπαιδευθεί 

κατάλληλα (Χυτήρης Λ. 2001). 

 

3.6. Ποιος διενεργεί την αξιολόγηση 

 Αξιολόγηση για έναν εργαζόμενο μπορεί να κάνει όποιος μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για  αυτόν. Οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω: 

 

 α. Ο άμεσος προϊστάμενος 

  Είναι ο πλέον κατάλληλος αφού μπορεί να παρακολουθεί  καθημερινά την 

απόδοσή του, είναι πιο κοντά του και άρα μπορεί να σχηματίσει άμεση γνώμη για το 

πόσο η συμπεριφορά και η απόδοσή του είναι η απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας (Χυτήρης Λ. 2001). Για να αποφευχθούν αδικίες η αξιολόγηση του 

προϊσταμένου υπόκειται σε έγκριση από τον δικό του προϊστάμενο. 

 

 β. Από τους υφισταμένους 

  Σε ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι για την 

αξιολόγηση των προϊσταμένων τους. Διαδικασία που από πολλούς ονομάζεται και 
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«προς τα πάνω αξιολόγηση» (upward feedback) (Dessler G. 2012). Τα στοιχεία που 

αξιολογούν οι υφιστάμενοι  σε ένα προϊστάμενο έχουν να κάνουν με το ευρύτερο 

διοικητικό έργο τους, τις ικανότητές τους και τη συμπεριφορά απέναντί τους (Χυτήρης 

Λ. 2001; Jackson S. και Schuler R. 2003). 

 

 γ. Από τους συναδέλφους 

  Αυτού του τύπου η αξιολόγηση έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με ομάδες εργασίες. Προϋπόθεση για την αξιόπιστη αξιολόγηση αποτελεί 

οι ομάδες εργασίες να παραμένουν σταθερές για κάποιο λογικό χρονικό διάστημα και 

ασχολούνται με εργασίες που απαιτούν συνεργασία (Κανελλόπουλος Χ. 2002).  

  Σε μελέτη των Duskat V. και Wolf.S (1999) έδειξε ότι οι αξιολογήσεις από 

συναδέλφους είχαν άμεση θετική επίδραση στην ομάδα πάνω στην ανοικτή 

επικοινωνία, στα κίνητρα επίτευξης στόχων, στην κοινωνικοποίηση, στη βιωσιμότητα 

της ομάδας, στη συνοχή και στην ικανοποίηση των μελών της. 

 

 δ. Αυτοαξιολόγηση 

     Η χρήση της αυτοαξιολόγησης έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως στοιχείο της 

μεθόδου αξιολόγησης ΜΒΟ (Jackson S. και Schuler R. 2003), η οποία αναλύθηκε 

παραπάνω. Οι υποστηρικτές της αυτοαξιολόγησης υποστηρίζουν ότι, η χρήση της 

βοηθάει, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ενεργή ανάμειξη στο να σκέφτονται την 

προσωπική τους συμβολή στη δουλειά (Κανελλόπουλος Χ. 2002). 

  Στη περίπτωση όμως της αυτοαξιολόγησης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο 

εργαζόμενος να υπερεκτιμά τις ικανότητές του ιδιαίτερα αν αντιλαμβάνεται ότι η 

αξιολόγηση αυτή θα παίξει σπουδαίο ρόλο στον καθορισμό των ανταμοιβών του και 

την περαιτέρω εξέλιξή του (Ξυροτύρη-Κουφίδου Σ. 2010). 
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 ε. Από τους πελάτες 

  Για πολλές επιχειρήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, οι πελάτες μπορούν 

να αποτελέσουν εξαιρετική πηγή αξιολογητών, για την απόδοση και τη συμπεριφορά 

των εργαζομένων. Αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τράπεζες, εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί αλλά και δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν ευρέως ερωτηματολόγια με τα 

οποία ζητούν από τους πελάτες να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την 

συμπεριφορά αυτών που τις προσφέρουν (Χυτήρης Λ. 2001). 

  Η δυσκολία στη αξιολόγηση από πελάτες είναι η λήψη αξιόπιστου 

δείγματος. Για παράδειγμα, οι πελάτες που έχουν άσχημη εμπειρία εξυπηρέτησης είναι 

πιο πρόθυμη να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (Jackson S. και 

Schuler R. 2003). 

 

 στ. Αξιολόγηση 360
ο
  

  Όταν έχουμε αξιολογήσεις εργαζομένων από προϊσταμένους, 

υφισταμένους, συναδέλφους, από τους ιδίους και χρησιμοποιούνται όλες μαζί, τότε 

έχουμε τη λεγόμενη αξιολόγηση 360
ο
 . Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση, 

όπου ένας αξιολογητής, συνήθως ο προϊστάμενος, αξιολογεί την απόδοση, στην 

αξιολόγηση 360
ο
 συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση από μια πλειάδα 

συναδέλφων και εσωτερικών πελατών οι οποίοι περιστοιχίζουν τον συγκεκριμένο 

εργαζόμενο (Jackson S. και Schuler R. 2003). 

  Αν και η αξιολόγηση 360
ο
 είναι αρκετά αντικειμενική έχει σημαντικά 

μειονεκτήματα. Απαιτείται πολλή γραφειοκρατία για συγκέντρωση και ανάλυση όλων 

των αξιολογήσεων, επίσης σημαντικό είναι το υψηλό κόστος και η ανάγκη εκπαίδευσης 

πολλών εκ των αξιολογητών (Χυτήρης Λ. 2001). 
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3.7. Συχνότητα αξιολογήσεων 

 Σύμφωνα με τους Jackson S. και Schuler R. (2003), τρεις είναι οι πιο κοινές 

προσεγγίσεις σχετικά με τις συχνότητες των αξιολογήσεων. Αυτές είναι του επικέντρου 

(focal-point), η επετειακή (anniversary) και της φυσιολογική χρονικής διάρκειας 

(natural time span). 

 α. Προσέγγιση του επικέντρου (focal point) 

  Σύμφωνα με αυτήν η αξιολόγηση γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

(κάθε 4 μήνες, 6 μήνες, 1 έτος), αλλά ταυτόχρονα για όλους τους εργαζομένους. Το 

πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αξιολογητές μπορούν να συγκρίνουν 

ευκολότερα τους εργαζόμενούς τους και ταυτόχρονα να συγκρίνουν την απόδοσή τους 

με παλαιότερές τους αξιολογήσεις. Από την άλλη όμως δημιουργείται υπερβολικός 

όγκος εργασίας στην περίοδο της αξιολογήσεως ο οποίος μπορεί να προβεί ιδιαίτερα 

επαχθής. Επίσης πολλές φορές παρατηρείται μια ιδιαίτερη αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά την περίοδο της αξιολόγησης η οποία είναι εντελώς εικονική 

και οφείλεται στην καθεαυτού ύπαρξή της. 

 β. Επετειακή προσέγγιση (anniversary). Η συγκεκριμένη προσέγγιση δε 

διαφέρει πολύ από την παραπάνω, η διαφορά της έγκειται στο γεγονός ότι η 

αξιολόγηση δεν γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι 

αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 4 μήνες, 6 μήνες, 1 έτος) αλλά σε 

διαφορετικές ημερομηνίες. Αυτή συνήθως ορίζεται βάσει της ημερομηνίας πρόσληψής 

του στην επιχείρηση. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι κατανέμεται η 

διαδικασία της αξιολόγησης των αξιολογήσεων σε όλο το έτος, αποφορτίζοντας έτσι το 

έργο των αξιολογητών. Από την άλλη όμως δε φαίνεται να μπορεί γίνει σύνδεση μεταξύ 

της ατομικής, της ομαδικής και της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. 

 γ. Προσέγγιση της φυσιολογικής χρονικής διάρκειας  (natural time span) 
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  Σύμφωνα με αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται βάσει της φυσιολογικής 

χρονικής διάρκειας μιας εργασίας. Εάν η αξιολόγηση γίνει σχετικά νωρίς σε σχέση με 

το χρόνο τέλεσης του έργου, τότε αυτή δε θα είναι αρκετά αιτιολογημένη λόγω 

έλλειψης πληροφοριών. Από την άλλη εάν γίνει αρκετά αργότερα τα αποτελέσματα θα 

είναι σαφώς πιο αιτιολογημένα, αλλά δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων λόγω του περιορισμένου χρόνου. Η 

αξιολόγηση στις ομάδες εργασίας πρέπει να γίνεται κάπου στη μέση της διάρκειας ενός 

έργου. Σε αυτό το διάστημα τα μέλη της ομάδας είναι πιο ανοικτά σε συμβουλές για 

βελτίωση γιατί έχουν καλύτερη αντίληψη των δυνατών και των αδύνατων σημείων της 

ομάδας. Επιπλέον υπάρχει αρκετός χρόνος για να προβεί η ομάδα σε αλλαγές όπου θα 

επιφέρει βελτιώσεις στην απόδοσή της. 
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4. Η αξιολόγηση στις ΕΔ 

 Η αξιολόγηση στις ΕΔ είναι ίσως η μοναδική ενέργεια της ΔΑΠ που εφαρμόζεται 

αδιάκοπα και συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια. Στο πέρασμα των χρόνων οι 

κυριότερες αλλαγές που έχει υποστεί σχετίζεται κυρίως με το έντυπο αξιολόγησης, την 

αποκαλούμενη έκθεση αξιολόγησης.  

 

4.1. Νομικό πλαίσιο 

 Η αξιολόγηση των μονίμων Αξιωματικών γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό 

Διάταγμα υπ’αριθόν 99/2001 «Ατομικά Έγγραφα Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ. και 

καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με τα θέματα αυτά». 

 Οι διαταγές των κλάδων των ΕΔ που πηγάζουν από το ΠΔ και περιγράφουν τα 

αξιολογούμενα προσόντα και τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης, είναι για 

το Στρατό η ΠαΔ ΓΕΣ 4-30/01, για το Πολεμικό Ναυτικό η ΠαΔ ΓΕΝ 4-23/01 και για 

την Πολεμική Αεροπορία η ΠαΔ ΓΕΑ 4-14/02 

 

4.2. Υπάρχον σύστημα αξιολόγησης ΕΔ 

 α. Γενικά 

  Η αξιολόγηση των μονίμων αξιωματικών (αξκων) των ΕΔ γίνεται μέσω των 

εκθέσεων αξιολόγησης (υπόδειγμα όπως παράρτημα «Α»). Αυτές συντάσσονται από 

τον αξιολογούντα αξκο σε ένα μοναδικό αντίτυπο, υπό την προϋπόθεση ο 

αξιολογούμενος να υπηρέτησε κάτω από τις διαταγές του αξιολογούντα για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εκατό ημερών (Π.Δ. 99/2001). Αυτές διακρίνονται σε: 

  α. Τακτικές, οι οποίες συντάσσονται μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου κάθε 

έτους και πρέπει να υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 20
η
 

Ιανουαρίου του επομένου έτους 
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  β. Έκτακτες, οι οποίες συντάσσονται όταν δίδεται σχετική διαταγή από 

τον Αρχηγό του αντιστοίχου κλάδου ΕΔ ή όταν ο αξιολογούμενος ή αξιολογών 

μετατίθεται ή αποσπάται για διάστημα άνω των εκατό ημερών. 

  Στην περίπτωση που ο αξιολογούμενος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του 

αξιολογούντα για χρονικό διάστημα μικρότερο των εκατό ημερών, τότε συντάσσεται  

σημείωμα απόδοσης (υπόδειγμα όπως παράρτημα «Β»). 

  Ο αξιολογητής και συντάκτης των εκθέσεων αξιολόγησης είναι ο 

Διοικητής, Κυβερνήτης ή Διευθυντής του κάθε αξκου και καλείται «αξιολογών». Ο 

προϊστάμενος του αξιολογούντος, εφόσον υπάρχει, καλείται «γνωματεύων» (Π.Δ. 

99/2001). 

 

 β. Προσόντα Αξιωματικού 

  Τα προσόντα είναι η σύνθεση του όλου θέματος αξιολόγησης των 

στελεχών. Τα απαιτούμενα προσόντα προσδιορίζουν την ικανότητα και αξία των αξκων 

και αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι κρίσεις τους. Τα προσόντα 

ενός αξκου διακρίνονται σε τυπικά και ουσιαστικά (ΦΕΚ Α’ 219/1996 Νόμος 2439). 

  i. Τα τυπικά προσόντα απαιτούμενα κατά βαθμό, όπλο ή σώμα και θέση 

είναι ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, ο χρόνος διοίκησης 

και η φοίτηση σε σχολεία 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 ΕΔ. 

  ii. Τα ουσιαστικά προσόντα απαιτούμενα για την ιδιότητα του αξκου 

διακρίνονται σε σωματικά, διανοητικά, ηθικά, ψυχικά, διοικητικά, επαγγελματικά και 

ειδικά. Αναλυτικά: 
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   - Τα σωματικά προσόντα αναφέρονται στην υγεία και στην εν 

γένει σωματική κατάσταση και εμφάνιση – παράσταση του αξκου (π.χ. διάπλαση, 

παράστημα, αντοχή, αθλητικότητα). 

   - Τα διανοητικά προσόντα αναφέρονται στη νοημοσύνη και 

κρίση, στην αντίληψη της πραγματικότητας και στη δύναμη έκφρασης. 

   - Τα ψυχικά προσόντα αναφέρονται στο συναίσθημα και τη 

βούληση, στην ψυχική δύναμη, στο θάρρος έναντι των φυσικών κινδύνων, στο θάρρος 

της γνώμης, στο πνεύμα συνεργασίας και στην πρωτοβουλία. 

  - Τα διοικητικά προσόντα προσδιορίζουν τη διοικητική και 

ηγετική ικανότητα και αναφέρονται στο κύρος, στο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των 

υφισταμένων και ψυχική επαφή μαζί τους, στην ικανότητα κρίσης και αποδοτικής 

χρησιμοποίησης των υφισταμένων, στη μέριμνα για την ανύψωση του ηθικού και της 

πειθαρχίας και για την εν γένει στρατιωτική αγωγή των υφισταμένων, στην 

ενεργητικότητα και δραστηριότητα, στην προβλεπτικότητα, στην 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 στη επαγγελματική κατάρτιση, στη μεθοδικότητα, 

στην αποδοτικότητα, στην εκπαιδευτική ικανότητα, στην επιτελική ικανότητα, στο 

ζήλο, ενδιαφέρον και πνεύμα ανησυχίας για την υπηρεσία, στο ενδιαφέρον για τη 

συντήρηση του υλικού και την προάσπιση και διαφύλαξη του δημοσίου πλούτου και 

στο στρατιωτικό πνεύμα. 

  - Τα ειδικά προσόντα είναι για όλους του αξκους και είναι οι 

ιδιαίτερες τυχόν κλίσεις και επιδόσεις, που μπορούν επωφελώς να χρησιμοποιηθούν 

από την υπηρεσία. 



44 

 

 Τα παραπάνω ουσιαστικά προσόντα είναι αυτά που αξιολογεί ο 

προϊστάμενος σε κάθε αξιωματικό. Τα ουσιαστικά προσόντα αναγράφονται στη έκθεση 

αξιολόγησης και αναλύονται σε επιμέρους συμπεριφορές. Στο σημείωμα απόδοσης από 

την άλλη, λόγω του συνοπτικού χαρακτήρα, περιορίζεται μόνο στους τίτλους των 

ουσιαστικών προσόντων. 

 

γ. Βαθμολογία ουσιαστικών προσόντων. 

 Όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ Α’ 219/1996 Νόμος 2439, η κλίμακα των 

ουσιαστικών προσόντων είναι η εξής (): 

 - Εξαίρετος  90-100% 

 - Λίαν Καλός 80-89% 

 - Καλός  60-79% 

 - Μέτριος  40-59% 

 - Απαράδεκτος  0-39% 

 Τα σωματικά, διανοητικά και ψυχικά προσόντα βαθμολογούνται 

αριθμητικά. Τα ηθικά προσόντα δεν βαθμολογούνται, περιγράφονται όμως 

αιτιολογημένα δι’ αναφοράς σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία ή κτήση ή έλλειψη. 

Τα διοικητικά και επαγγελματικά προσόντα βαθμολογούνται αριθμητικά η δε 

βαθμολόγησή τους πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογία. 

 Επιπλέον βαθμολογία κάτω του 60, καθώς και 90 και άνω σε οποιαδήποτε 

ουσιαστικό προσόν πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία, τα 

οποία συνέβησαν στο χρόνο που αναφέρεται η έκθεση (ή σημείωμα) αξιολόγησης και 

να αναγράφονται σε αυτήν. 

 Δυσμενής εγγραφή στα ηθικά προσόντα, καθώς και βαθμολογία κάτω του 

80 στην κατάσταση υγείας του αξκου πρέπει να στηρίζεται σε έγγραφα στοιχεία. 
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 Πέραν της βαθμολόγησης των ουσιαστικών προσόντων υπάρχει και χώρος 

στην έκθεση αξιολόγησης όπου αναφέρονται τυχόν ελαττώματα του αξκου. Τα 

κυριότερα από αυτά είναι : 

 i. Η προσφυγή σε πλάγια μέσα και γενικά η χρήση αθέμιτων μεθόδων 

για την εξέλιξή του, καθώς και ο φατριασμός. 

 ii. Η καθ’ έξη μέθη, η χαρτοπαιξία και η δημιουργία χρεών. 

 iii. Ο εγωκεντρισμός, ο αριβισμός, η κολακεία, η φιλοκατηγορία, η 

εριστικότητα, η μεμψιμοιρία, η αυτοπροβολή και η φιλαργυρία. 

 Τα ελαττώματα αυτά πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα στοιχεία 

και να αναφέρονται στο χρόνο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης. Τα ελλατώματα 

αυτά δεν βαθμολογούνται αλλά, περιγράφονται στην έκθεση και αναλόγως με τη φύση 

τους, επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων. 

 Η τελική εικόνα του αξιολογουμένου πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφεται 

από τον αξιολογούντα με βάση τα ουσιαστικά προσόντα και την απόδοσή του κατά το 

χρονικό διάστημα της αξιολόγησης. 

 Τέλος ο γνωματεύων υποχρεωτικά βαθμολογεί η περιγράφει, αντίστοιχα τα 

παρακάτω προσόντα: 

 i. Από τα σωματικά: την εμφάνιση και την παράσταση. 

 ii. Από τα διανοητικά: τη νοημοσύνη και κρίση. 

 iii. Από τα ψυχικά: το θάρρος της γνώμης και την πρωτοβουλία 

 iv. Από τα διοικητικά: το κύρος 

 v. Από τα επαγγελματικά: την επαγγελματική κατάρτιση και το 

στρατιωτικό πνεύμα 

 vi. Από το ηθικό: την αξιοπρέπεια και την ανάληψη ευθυνών. 

 Για τα υπόλοιπα προσόντα ο γνωματεύων βαθμολογεί εφόσον έχει 

μορφώσει άποψη. 
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δ. Υποχρεώσεις αξιολογούντα 

 Το Π.Δ. 99/2001 αναφέρει σχετικά, ότι ο αξιολογών έχει το δικαίωμα να 

αξιολογεί τους υφισταμένους του και φέρει την ευθύνη της αξιολόγησης του αυτής. Η 

αξιολόγηση πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη και να απορρέει 

από γεγονότα ή άλλα στοιχεία αντικειμενικώς ακριβή και όχι από υπόνοιες, σχόλια ή 

πληροφορίες. Επιπλέον οφείλει: 

 i. Να παρακολουθεί συνεχώς το έργο που επιτελούν οι υφιστάμενοί του 

και να ελέγχει την εν γένει απόδοσή τους. 

 ii. Να λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία που αφορούν τον 

αξιολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι ευμενή ή δυσμενή. 

 iii. Να αποβάλλει κάθε αίσθημα συμπάθειας ή αντιπάθειας και να 

βαθμολογεί ή να περιγράφει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα. 

 iv. Να τηρεί επακριβώς τις διατάξεις που διέπουν την σύνταξη των 

εκθέσεων και των σημειωμάτων αξιολόγησης. 

 

ε. Υποχρεώσεις γνωματεύοντα 

 Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2001 ο γνωματεύων υποχρεούται να ελέγχει εάν 

έχουν τηρηθεί γενικά οι διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη των εκθέσεων και των 

σημειωμάτων αξιολόγησης. 

 Στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο γνωματεύων προβαίνει σε βαθμολόγηση 

ουσιαστικών προσόντων, έχει τις υποχρεώσεις του αξιολογούντα. 

 Εάν ο γνωματεύων διαπιστώσει ότι κατά την αξιολόγηση δεν τηρήθηκαν τα 

αναφερόμενα ή κρίνει ότι ο αξιολογών προέβη σε μια μη αντικειμενική ή εσφαλμένη 

αξιολόγηση, ή εάν με τη βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων ουσιαστικών προσόντων 

απ’ αυτόν μεταβάλλεται η κλίμακα της βαθμολογίας του αξιολογουμένου, τότε 
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υποβάλει υποχρεωτικά την έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης στο όργανο οριστικής 

αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το εάν θα προσφύγει ο αξιολογούμενος κατ' αυτών. Το 

όργανο οριστικής αξιολόγησης είναι ο προϊστάμενος του γνωματεύοντα ο οποίος 

ονομάζεται και β’ γνωματεύων. 

 

 στ. Ενημέρωση και διαδικασία προσφυγής του αξιολογουμένου 

  Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2001, η ενημέρωση του αξιολογούμενου επί του 

περιεχόμενου της έκθεσης ή του σημειώματος αξιολόγησης είναι σε κάθε περίπτωση 

υποχρεωτική και γίνεται από τον αξιολογούντα μετά τη γνωμάτευση της έκθεσης ή του 

σημειώματος από τον γνωματεύοντα. Η ενημέρωση δε αποδεικνύεται με την υπογραφή 

του αξιολογουμένου, ο οποίος δικαιούται και αντίγραφο αυτής. 

  Εάν ο αξιολογούμενος διαφωνεί με οποιοδήποτε στοιχείο της αξιολόγησης 

του, μπορεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αξιολόγησης 

του να προσφύγει ιεραρχικά στο όργανο οριστικής αξιολόγησης (β΄ γνωματεύοντα). Η 

προσφυγή του αξιολογουμένου υποβάλλεται στον γνωματεύοντα ο οποίος με τη σειρά  

του υποβάλλει όλη την αλληλογραφία στο όργανο οριστικής αξιολόγησης. 

  Το όργανο οριστικής αξιολόγησης αξιολογεί οριστικά τον προσφεύγοντα 

για τα προσόντα του ή τα στοιχεία για τα οποία αυτός έχει προσφύγει, σημειώνοντας 

την αξιολόγηση του επί της έκθεσης ή του σημειώματος αξιολόγησης. Δύναται δε στα 

πλαίσια της εξέτασης της προσφυγής να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία με 

οποιονδήποτε κατά τη κρίση του πρόσφορο τρόπο. 

  Με το πέρας της αξιολόγησης του β΄ γνωματεύοντα η αλληλογραφία 

επιστρέφεται στον αξιολογούντα, o οποίος ενημερώνει τον αξιολογούμενο για το 

αποτέλεσμα της προσφυγής του.   
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4.3. Κριτική παρόντος συστήματος 

 α. Αδυναμίες  υφιστάμενου συστήματος 

  Στις ΕΔ υπάρχουν αρκετά αντικειμενικά προβλήματα τα οποία καθιστούν 

εκ των προτέρων την εφαρμογή κάθε συστήματος αξιολόγησης προβληματική. Το πιο 

χαρακτηριστικό και το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός 

συστήματος αξιολόγησης είναι η έλλειψη ανάλυσης έργου της κάθε θέσης που υπάρχει 

σε μια υπηρεσία ή μονάδα και μπορεί να αναλάβει ένας αξκος. Η ανάλυσης εργασίας 

θα καθόριζε επακριβώς τα καθήκοντα του κάθε αξκου και θα τον διευκόλυνε στην 

αποτελεσματική εκτέλεση αυτών. Από την άλλη η ανάλυση εργασίας μιας θέσης δίνει 

τη δυνατότητα να καθοριστούν τα κριτήρια επιτυχημένης εκτέλεσης έργου, τα οποία θα 

αποτελέσουν τη βάση για αντικειμενική αξιολόγηση των αξκων. 

  Το δεύτερο αντικειμενικό πρόβλημα που συναντάτε στις ΕΔ, είναι η 

περιορισμένη επάνδρωση η οποία έχει ως συνέπεια πολλοί αξκοί να έχουν αναλάβει 

παραπάνω του ενός καθηκόντων. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν αποτελεί 

αναγκαστικά ελαφρυντικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση. Έτσι συναντάμε συχνά το 

φαινόμενο αξκοί με πολλαπλά καθήκοντα να μην ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε 

αυτά και να αξιολογούνται με χαμηλή βαθμολογία.  

  

 β. Μέθοδος αξιολόγησης 

  Το παρόν σύστημα αξιολόγησης των ΕΔ δυνάμεων ακολουθεί τις αρχές των 

μεθόδων των σταθερών κριτηρίων που αναπτύχθηκαν παραπάνω και ειδικά αυτής της 

μεθόδου της συμβατικής κατάταξης (παράγραφοι 5,6,7,8,9,11,12,14), ενώ περιέχει 

στοιχεία της μεθόδου της ελεύθερης έκθεσης (παράγραφοι 8,9,10,13,15,16) και αυτής 

του κρισίμου σημείου (παράγραφοι 15 και 16). 

  Το κομμάτι που εμπεριέχει στοιχεία της συμβατικής κατάταξης, εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται ότι τα αποτελέσματά που θα φέρει θα είναι ιδιαιτέρως αξιόπιστα και 
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κατατοπιστικά, βασιζόμενοι κυρίως στην κλιμάκωση της αξιολόγησης από το 0 έως το 

100. Τα αποτελέσματα όμως μας δείχνουν εντελώς το αντίθετο. Αυτό ισχύει γιατί η 

περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών των ουσιαστικών προσόντων ενός αξκού 

των ΕΔ, είναι αρκετά γενική με αποτέλεσμα να γίνεται διαφορετικά αντιληπτή από 

κάθε αξιολογούντα. Επιπλέον κριτήρια και οδηγίες για την κλιμάκωση της βαθμολογίας 

είναι αρκετά περιορισμένα με αποτέλεσμα ο αξιολογητής να βαθμολογεί βασιζόμενος 

σε υποκειμενικά, δικά του πρότυπα. Τέλος εμφανίζονται εύκολα και σε μεγάλο βαθμό 

τα σφάλματα του φαινομένου του «φωτοστέφανου», όπου κάποιο ουσιαστικό προσόν 

επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τα υπόλοιπα προσόντα και αυτό της ομοιόμορφης 

αξιολόγησης όπου ο αξιολογητής, ελλείψη αντικειμενικών κριτηρίων, βαθμολογεί τους 

υφισταμένους του είτε όλους αυστηρά είτε επιεικώς. Εμφανίζεται επίσης και η τάση το 

σύνολο των βαθμών να συγκεντρώνεται πάνω από το 90, γεγονός που θα έπρεπε εκ 

πρώτης όψεως να είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό λόγω της υποφαινόμενης καλής 

ποιότητας των αξιολογουμένων αξκων, πλην όμως η συγκεκριμένη τάση δικαιολογείται 

λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης, καθορισμού κριτηρίων και αποφυγής δημιουργίας 

προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ αξιολογητή – αξιολογουμένου.    

  Στα σημεία όπου απαιτείται ανάπτυξη κειμένου παρατηρείται τυποποίηση 

στις περιγραφές, όπως π.χ. στην παράγραφο  132 «Αξιοπρέπεια» απαντάται με την 

φράση «είναι αξιόπιστος» ή παρομοίως στην παράγραφο 133 «Σεμνότητα», «είναι 

σεμνός» κ.ο., χωρίς να δίνονται ιδιαίτερες πληροφορίες. 

  Τέλος στα σημεία που εμπεριέχουν κρίσιμα γεγονότα, αυτά συνήθως είναι 

αρνητικά, παρά θετικά και επιφέρουν μείωση στην γενικότερη εικόνα του 

αξιολογούμενου. 

  Όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της έκθεσης αξιολόγησης, αυτή αποτελείται 

από 9 σελίδες και κατά την συμπλήρωσή τους από τον αξιολογητή δεν επιτρέπεται η 

διόρθωση με απλή διαγραφή ή με την χρήση διορθωτικού. Η συνέχεια της δε 
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εξασφαλίζεται με τοποθέτησης της σφραγίδας της εκάστοτε μονάδας ή υπηρεσίας των 

ΕΔ ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα φύλλα. Τα παραπάνω καθιστούν τη συμπλήρωση της 

έκθεση αξιολόγησης μια ιδιαιτέρως επίπονη διαδικασία. 

 

 γ. Συχνότητα αξιολόγησης 

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η συχνότητα αξιολόγησης ακολουθεί την 

ετήσια βάση έχοντας όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που επιφέρει αυτή η 

επιλογή. 

  Πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα σύγκρισης των αξιολογουμένων 

αξκων από τον αξιολογούμενο. Από την άλλη όμως χαρακτηριστικό μειονέκτημα  

αποτελεί ο τεράστιος όγκος εργασίας, που αναλαμβάνει ο εκάστοτε αξιολογητής, καθώς 

σε πολλές περιπτώσεις έχει να αξιολογήσει μέχρι 30 αξκούς (ή και παραπάνω 

αναλόγως της επάνδρωσης). Στις περιπτώσεις αυτές και έχοντας υπόψη την έκταση της 

έκθεσης αξιολόγησης απαιτείται η έναρξη συγγραφής αυτών και ένα μήνα πριν την 

ημερομηνία υποβολής.  

 

 δ. Επίπεδα αξιολόγησης 

  Η αξιολόγηση στις ΕΔ γίνεται από τα δύο παραπάνω προϊστάμενα επίπεδα, 

εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και το περιορισμό λαθών. 

  Στο συγκεκριμένο τομέα όμως, υπάρχει και μια παραφωνία στο σύστημα 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα στη Μονάδα (Τάγμα, Επιλαρχία, Μοίρα), η οποία αποτελεί 

το βασικό στοιχείο στις ΕΔ, η αξιολόγηση όλων των αξκων πραγματοποιείται από τον 

Δκτή αυτής, παρακάμπτοντας έτσι τα ενδεχόμενα ενδιάμεσα επίπεδα. Παρατηρείται 

λοιπόν ο Δκτης Υπομονάδας (κάθε Μονάδα έχει πέντε Υπομανάδες), αξκος ων, να μην 

έχει καμία δικαιοδοσία ή εμπλοκή στην αξιολόγηση των υφισταμένων αξκων του, ο 

οποίος όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί των καθ ύλην αρμόδιο για τη αξιολόγηση 
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των υφισταμένων του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κλονισμούς στη σχέση μεταξύ 

προϊσταμένου – υφισταμένου, κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση του 

έργου του υφισταμένου. 

 

 ε. Αξιολογητής 

  Αυτό που χαρακτηρίζει ένα σημαντικό μέρος των αξιολογητών στις ΕΔ, 

είναι η άγνοια του σκοπού της αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται κυρίως γιατί ούτε κατά 

την φοίτησή αυτών στις παραγωγικές σχολές (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Σχολή 

Μηχανικών Αεροσκαφών), αλλά ούτε και κατά την διάρκεια της υπόλοιπης καριέρας 

τους, δεν γίνεται εκπαίδευση σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών των ΕΔ.  

  Τα μόνα βοηθήματα στα οποία μπορεί να ανατρέξει ένας αξιολογητής είναι 

το νομικό πλαίσιο που καθιερώνει την αξιολόγηση στις ΕΔ και οι πάγιες διαταγές των 

τριών κλάδων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), που πέραν των επεξηγήσεων των προς αξιολόγηση 

προτάσεων και διαδικαστικών θεμάτων, δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω.  

  Όλα αυτά αλλά και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθιστούν το έργο του 

αξιολογητή δύσκολο και το αποτελέσματα της αξιολόγησής του αβέβαια και 

αναξιόπιστα. 

 

 στ. Αξιολογούμενος 

  Ο κάθε αξιωματικός από την στιγμή που θα εισαχθεί στις παραγωγικές 

σχολές μέχρι το πέρας της θητείας του αξιολογείται συνεχώς. Εξ αρχής δίνει ιδιαίτερη 

σημασία σε αυτή καθώς η πλειονότητα αυτών επιθυμεί να ανελιχθεί στα ανώτερα 

κλιμάκια της ιεραρχίας. Οι αξκοί που προσπαθούν βλέπουν την αξιολόγηση ως μέσο 

αναγνώρισης του άμεσου προϊστάμενού τους. Σταδιακά όμως βλέποντας συμμαθητές 

του ή άλλους αξκούς να καταλαμβάνουν ίδια ή και μεγαλύτερη βαθμολογία με αυτόν 
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(για λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω), καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια αρχίζει 

να απογοητεύεται. Η απογοήτευση αυτή αυξάνει όταν βλέπει ότι τελικά μια σειρά από 

άριστες αξιολογήσεις δεν επηρεάζει όσο θα περίμενε τις προαγωγές αλλά ούτε και τις 

ανταμοιβές, καθώς το σύστημα αξιολόγησης στις ΕΔ δεν είναι συνδεδεμένο με το 

σύστημα ανταμοιβών. 

 

 ζ. Προσβασιμότητα 

   Προσβασιμότητα στα στοιχεία των αξιολογήσεων είναι περιορισμένη. Οι 

αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα να λάβουν ακριβή αντίγραφα μέρους ή όλων των 

αξιολογήσεων τους, κατόπιν έγγραφης αναφοράς. Αδυναμία του συστήματος μπορεί να 

θεωρηθεί η μη πρόσβαση των προϊσταμένων σε παλαιότερες αξιολογήσεις 

υφισταμένων τους. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός, ότι μέχρι το 2001 οι αξκοι 

δεν λάμβαναν γνώση των αξιολογήσεών τους. 

   

 η. Σύνδεση με άλλες λειτουργίες της ΔΑΠ 

  Τα σύστημα αξιολόγησης των ΕΔ είναι συνδεδεμένο με το σύστημα 

προαγωγών, του οποίου τα αποτελέσματα αποτελούν βασικά στοιχεία για την 

προαγωγή ή μη ενός αξκού. Πέραν αυτού δεν υπάρχει καμία άλλη διασύνδεση με άλλες 

λειτουργίες και κυρίως με αυτής της εκπαίδευσης και των ανταμοιβών. Οι λειτουργίες 

της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης και των ανταμοιβών είναι αλληλένδετες μεταξύ τους 

και αφορούν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΠ σχετικά με το μόνιμο προσωπικό. 

 

Βιβλιογραφία 

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) 

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 99/2001 

ΦΕΚ Α’ 219/1996 Νόμος 2439 
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5. Η αξιολόγηση στο Στρατό των ΗΠΑ 

 Ο στρατός των ΗΠΑ είναι ίσως ο ισχυρότερος στρατός στον πλανήτη. Υπερέχει 

έναντι των άλλων σχεδόν σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτούς του 

τεχνολογίας, οργάνωσης και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Επιπλέον ο στρατός των ΗΠΑ 

είναι σχεδόν πάντα πρωτοπόρος σε όλες τις εξελίξεις. Είναι πρωτοπόρος και στη ΔΑΠ, 

ένας από τις βασικές διοικήσεις του στρατού των ΗΠΑ είναι η Στρατιωτική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων (Army Human Resources Command). 

 Αποστολή της διοίκησης αυτής είναι η διαχείριση της σταδιοδρομίας, της 

υποστήριξης, της κατανομής, και της μετάθεση του προσωπικού, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η ετοιμότητα του Στρατού, να συνδράμει στην ανάπτυξη ηγετών, και 

ενισχύοντας ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο Στρατό, να τον κάνει ικανό να αποτρέψει 

κάθε απειλή και τελικά να κερδίσει να κερδίσει (www.hrc.army.mil). 

 Η συγκεκριμένη διοίκηση πέραν των άλλων λειτουργιών ασχολείται και με την 

αξιολόγηση των αξκων του στρατού των ΗΠΑ. Αναλυτικότερα δίνει πληροφορίες για 

το πώς γίνεται η αξιολόγηση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αξιολογητών, πως γίνεται 

η ορθή συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης κλπ. Όλα τα παραπάνω είναι 

διαθέσιμα και μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα της διοίκησης 

(www.hrc.army.mil), η οποία ανανεώνεται συχνά. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

διαθέσιμες τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους και σε 

οποιαδήποτε μορφή όπως αρχεία εντύπων, φωτογραφίες, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά 

βίντεο. 

 Η μέθοδος αξιολόγησης του στρατού των ΗΠΑ (Evaluation Report System – 

ERS) ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτή των ελληνικών ΕΔ, γίνεται και αυτή σε 

ετήσια βάση, πλην όμως είναι πολύ πιο απλή, συνοπτική (2 σελίδες) και απαιτεί πολύ 

λιγότερο χρόνο για να την συμπλήρωσή της (υπόδειγμα όπως στο Παράρτημα «Γ») 

http://www.hrc.army.mil/
http://www.hrc.army.mil/
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(Army Regulation 623-3 Evaluation Reporting System. 2012). Οι κυριότερες διαφορές 

των δύο μεθόδων αξιολόγησης είναι: 

 

 α. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος αξιολογητής είναι ο άμεσος προϊστάμενος του 

αξκου. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν αυτός είναι ομοιόβαθμος με τον αξιολογούμενο 

αλλά αρχαιότερος λόγο σειράς προαγωγής. Οι αξιολογητές μπορεί να είναι μέχρι και 

τρεις και αυτό στην περίπτωση που μεταξύ του αξιολογητή και του προϊσταμένου του 

υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος επόπτης.  

 

 β. Η βαθμολόγηση των διαφόρων ικανοτήτων και συμπεριφορών γίνεται με 

ένα Yes ή Νo. 

 

 γ. Δίνεται ιδιαίτερη βάση στις στρατιωτικές αξίες (τιμή, ακεραιότητα, θάρρος, 

πίστη, σεβασμός, ανιδιοτέλεια και καθήκον) καθώς βαθμολογούνται ξεχωριστά. 

 

 δ. Επιπλέον αξιολογούνται κατά πόσο οι αξκοι κατέχουν τις βασικές 

δεξιότητες,  τα κύριας χαρακτηριστικά και τις ενέργειες ενός ηγέτη. Εδώ ζητείται από 

τον κύριο αξιολογητή να δηλώσει και ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι τα δυνατά 

του σημεία (6 στοχεία). 

 

 ε. Στο τέλος της αξιολόγησης του κυρίως αξιολογητή αυτός κρίνει κατά πόσο 

ο αξιολογούμενος είναι κατάλληλος για προαγωγή (Must promote, Promote, Do not 

promote). 

 

 στ. Τέλος στο τμήμα του τελικού αξιολογητή κατατάσσεται ο αξιολογούμενος 

ανάμεσα στους ομοιοβάθμους του, που έχει αξιολογήσει στο παρελθόν ο προϊστάμενος 



55 

 

του αξιολογητής ή που τελούν υπό τη διοίκηση του προϊσταμένου του αξιολογητή στην 

παρακάτω κλίμακα: 

  - Πάνω από το μέσο όρο 

  - Στο μέσο όρο 

  - Κάτω από το μέσο όρο, να διατηρηθεί 

  - Κάτω από το μέσο όρο, να μη διατηρηθεί (να απολυθεί από τις τάξεις 

του στρατού) 

 

 Η δομή της παραπάνω έκθεση αξιολόγησης στοχεύει στα χαρακτηριστικά του 

ηγήτορα και αποσκοπεί στον εντοπισμό των καλύτερων στελεχών που θα προαχθούν 

στους υψηλότερους βαθμούς και θα καταλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης. 

 

Βιβλιογραφία 

Στρατιωτικά  Έγγραφα 

Army Regulation 623-3 Evaluation Reporting System. 2012, USA 

Ιστοσελίδες 

www.hrc.army.mil 
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6. Δυνατότητες βελτίωσης, προτάσεις 

 Το παρόν σύστημα αξιολόγησης παρά τις θετικές προβλέψεις εκτιμάται ότι δεν 

έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των ΕΔ. 

Παρόλα αυτά έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, με 

σημαντικότερο ίσως την κατανόηση από πλευράς της ηγεσίας αλλά και από όλο το 

προσωπικό των ΕΔ της ύπαρξης ενός αξιόπιστου και σωστά δομημένου συστήματος 

αξιολόγησης το οποίο συνδεόμενο με τις λοιπές λειτουργίες της ΔΑΠ θα συμβάλλει και 

αυτό στην περεταίρω ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού και των ΕΔ. 

 Για τη βελτίωση του συστήματος των ΕΔ πρέπει να γίνουν αλλαγές και 

βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω. 

 

 α. Πρώτον και κυριότερο πρέπει να επεκταθεί ο ρόλος της ΔΑΠ και στα 

υπόλοιπα κλιμάκια της ιεραρχίας,, ιδρύοντας αντίστοιχες διευθύνσεις στο επίπεδο των 

Γενικών  Επιτελείων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) ώστε να αντιμετωπιστούν 

καλύτερα οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου σε θέματα ανάπτυξης του προσωπικού. 

Μια από τις βασικές τις αρμοδιότητες θα είναι να παρέχουν συμβουλές και 

κατευθύνσεις στις υφιστάμενες διοικήσεις σε θέματα που αφορούν τις λειτουργίες της 

ΔΑΠ στο επίπεδο που τις αφορούν. Στο τομέα της αξιολόγησης, θα επιβλέπουν την 

ορθή εφαρμογή της και θα παρέχουν συμβουλές και οδηγίες στους ενδιαφερόμενους 

είτε μέσω τακτών σεμιναρίων είτε με τη χρήση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.  

 

 β. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την σωστή εφαρμογή ενός 

συστήματος εργασίας είναι η ανάλυση (περιγραφή) της θέσης εργασίας του κάθε 

αξκου. Έχοντας την ανάλυση αυτή ο κάθε αξκος θα μπορέσει να αντιληφθεί και να 

κατανοήσει τα καθήκοντά του και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκτέλεσή 

τους. Από την άλλη μια περιεκτική και κατάλληλα δομημένη σε επιμέρους τομείς 
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ανάλυση εργασίας θα βοηθήσει στη δημιουργία κριτηρίων βαθμολόγησης τα οποία 

αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση. 

 

 γ. Η αξία και οι στόχοι της αξιολόγησης πρέπει να γίνεται αντιληπτή στους 

αξκους από την πρώτη στιγμή που θα μπούνε στις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές 

(ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΜΑ), τοποθετώντας την ΔΑΠ ως βασικό αντικείμενο 

εκπαιδεύσεως. Αλλά και στη συνέχεια η δημιουργία τακτών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

σε θέματα αξιολόγησης θα ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ αξκων και αξιολόγησης. 

 

 δ. Η μέθοδος που ακολουθείται των σταθερών κριτηρίων με τον συνδυασμό 

των επιμέρους υποκατηγοριών, είναι η πλέον κατάλληλη. Οι βελτιώσεις που πρέπει να 

γίνουν πρέπει να αποσκοπούν στην απλούστευση, στο περιορισμό της έκτασή της, στη 

χρησιμότητα των πληροφοριών της και τέλος στην προσιτότητα. Στηριζόμενοι σε αυτή 

την προσέγγιση τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν είναι τα παρακάτω: 

  i. Η κλίμακα βαθμολόγησης να περιοριστεί από το 0-100 στο 0-10, 

καθώς οι πληροφορίες που μας δίνει η εκατοστιαία κλίμακα δε έχουν αντιστοιχία και 

ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα. 

  ιι. Ο καταμερισμός των ουσιαστικών προσόντων πρέπει να περιορισθεί 

στα πρότυπα του αμερικανικού στρατού ομοίως και η έγγραφη δικαιολόγηση της 

βαθμολογίας (εάν όχι να αφαιρεθεί). Στις περισσότερες περιπτώσεις η έγγραφη 

δικαιολόγηση δεν προσφέρει τίποτα, καθώς ως επί τω πλείστον στηρίζεται σε 

τυποποιημένες φράσεις ανεξαρτήτως του ύψους της βαθμολογίας. 

  iii. Ο επιμερισμός των διοικητικών και των επαγγελματικών προσόντων 

πρέπει να συμπίπτει με αυτών των αναλύσεων θέσεων εργασίας. Έτσι ώστε 

αξιολογητής να μπορεί να εκτιμήσει τον υφιστάμενο αξκο βάσει της εκτέλεσης των 
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καθηκόντων του και ο αξιολογούμενος να δει σε ποιους τομείς των καθηκόντων του 

υστέρησε. 

  iv. Η περίπτωση εφαρμογής κάποιου είδους σειράς κατάταξης 

ομοιοβάθμων ενδεχομένως να δημιουργήσει έριδες και θέλει ειδική μελέτη.  Στην 

έκθεση αξιολόγησης στη παράγραφο 14 «Γενική Αξιολόγηση Αξιωματικού» στη 

γραμμή 143 ζητείται από τον α’ αξιολογητή να κατατάξει τον αξιολογούμενο  μεταξύ 

των ομοιοβάθμων που υπηρετούν υπό τις διαταγές του. Η συγκεκριμένη πρόταση 

έπαψε να συμπληρώνεται από τις αρχές του 2000. Οι κύριοι λόγοι που έπαψε να 

απαιτείται η συμπλήρωσης της συγκεκριμένης πρότασης είναι ότι ο αριθμός των 

ομοιοβάθμων αξκων σε μια μονάδα ή υπηρεσία είναι αρκετά περιορισμένος (πολλές 

είναι οι περιπτώσεις που είναι μόνο 2), με αποτέλεσμα η κατάταξη να μη δίνει 

ουσιαστικά ευρήματα και να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αντιζηλίας. Ο άλλος λόγος 

είναι ότι οι ομοιόβαθμοι σε μια μονάδα ή υπηρεσία δεν εκτελούν απαραιτήτως τα ίδια 

καθήκοντα περιορισμένος, ως εκ τούτου η σύγκρισή τους είναι αδύνατη. Η περίπτωση 

κατάταξης στο σύστημα αξιολόγησης του στρατού των ΗΠΑ, θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί στις ελληνικές ΕΔ καθώς θα έδινε χρήσιμες πληροφορίες στην υπηρεσία 

σχετικά με τη θέση του συγκεκριμένου αξκου σε ένα σχετικά μεγάλο σύνολο 

ομοιοβάθμων. 

 

 ε. Στον τομέα των αξιολογητών πρέπει να εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε κάθε 

οδηγία και βοήθεια για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η χρήση του διαδικτύου είναι η 

πιο ενδεδειγμένη λύση για το σκοπό αυτό. Η συμμετοχή επίσης σε σεμινάρια σχετικά 

με την αξιολόγηση ή γενικά με την ΔΑΠ και τις λειτουργίες θα βοηθήσει να γίνει πιο 

κατανοητός ο ρόλος και η σημασία που έχει η αξιολόγηση στην ανάπτυξη του 

προσωπικού. 
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  Πρέπει να επανεξετασθούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο άμεσος 

προϊστάμενος ενός αξκου δεν συμμετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης του. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω ο καταλληλότερος στην αλυσίδα της ιεραρχίας που γνωρίζει 

για την απόδοση ενός στελέχους, είναι ο άμεσος προϊστάμενός του, για το λόγο αυτό η 

συμβολή του κρίνεται απαραίτητη έστω και σαν δευτερεύων αξιολογητής. 

 

 στ. Στις ΕΔ τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων χρησιμοποιούνται και 

αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο στις προαγωγές των στελεχών, όπου εκεί φαίνεται ποιοι 

είναι ικανοί για προαγωγή και ποιοι υστερούν και θα παραμείνουν στο βαθμό ή θα 

απολυθούν. Η διασύνδεση του συστήματος αξιολογήσεων και με άλλους τομείς είναι 

επιτακτική και αναγκαία. Η δημιουργία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω διευθύνσεων 

ΔΑΠ στα Γενικά Επιτελεία των τριών κλάδων θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτές με ορθολογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρέχοντας τις κατάλληλες 

κατευθύνσεις και οδηγίες στις αντίστοιχες υφιστάμενες και μη διευθύνσεις και 

υπηρεσίες θα συνδράμουν σημαντικά στην ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης. 

 

 ζ. Η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι πλέον 

άμεση και σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 

αντίγραφα όλων των αξιολογήσεών του. Πλην του ίδιου του αξιολογούμενου και των 

όσων χειρίζονται τις αξιολογήσεις λόγω αρμοδιότητας, κανείς άλλος δεν μπορεί να τις 

εξετάσει. Η προσβασιμότητα στις αξιολογήσεις ενός στελέχους πρέπει να έχουν και ο 

νέος διοικητής και ο νέος προϊστάμενος του κατά την τοποθέτηση του συγκεκριμένου 

στελέχους σε νέα καθήκοντα λόγω μεταθέσεως. Οι προηγούμενες αξιολογήσεις ενός 

στελέχους δείχνουν την πορεία του στο επάγγελμα και παρουσιάζουν βασικά στοιχεία 

του χαρακτήρα του. Το βασικότερο στοιχείο όμως που παρουσιάζουν είναι η εκτίμηση 
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που τρέφει ο εκάστοτε προϊστάμενούς για το συγκεκριμένο στέλεχος και η 

αποτυπωμένη σχέση προϊσταμένου - υφισταμένου, στοιχείο απαραίτητο για να 

αξιολογήσει σε ποια καθήκοντα θα τον αξιοποιήσει και ποια θα είναι η ενδεχόμενη 

σχέση μαζί του. 

  

 η. Σημείο στο οποίο μπορεί να υπάρξει βελτίωση είναι οι πληροφορίες που 

παρέχονται σχετικά με τις αξιολογήσεις. Μέχρι και σήμερα η μόνη πληροφόρηση που 

μπορεί να έχει κάποιος σχετικά με τις αξιολογήσεις του, είναι οι ίδιες οι αξιολογήσεις 

σε ακριβή φωτοαντίγραφα. Η πληροφόρηση πρέπει να επεκταθεί και σε στατιστικά 

στοιχεία. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα είναι ωφέλιμα μόνο για το κάθε στέλεχος 

ξεχωριστά, αλλά θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την υπηρεσία η οποία μέσω αυτών θα 

μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση και τους 

αξιολογητές και αξιολογούμενους τόσο συνολικό επίπεδο όσο και σε ατομικό.   
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7. Αξιολόγηση ΕΔ και Internal Marketing (ΙΜ) 

 Το σύστημα αξιολόγησης στις ΕΔ μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο 

ικανοποίησης των στελεχών. Η ικανοποίηση των στελεχών πρέπει να αποτελεί βασικό 

στόχο της ηγεσίας των ΕΔ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης έφεραν αναταραχή στις εργασιακές σχέσεις με τις περικοπές των 

εισοδημάτων, αυξάνοντας την τάση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων για 

εξεύρεση καλύτερης εργασίας. Η ικανοποίησης των στελεχών ΕΔ αποτελεί δύσκολο 

εγχείρημα, γιατί εκ φύσεως το επάγγελμα του στρατιωτικού αποτελεί ένα απαιτητικό 

επάγγελμα με συχνές μεταθέσεις, δύσκολο και απρόβλεπτο ωράριο και μέτριες 

απολαβές. Η επίτευξή της όμως θα αυξήσει την αφοσίωση των στελεχών προς το 

στρατιωτικό επάγγελμα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των αποχωρήσεων και 

καλύτερη απόδοση στην εργασία. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση 

με τις πρακτικές του Internal Marketing (IM) καθώς αυτό αποσκοπεί στην ικανοποίηση 

του εσωτερικού πελάτη με απώτερο σκοπό τις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες και 

τελικά την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. 

 

7.1 Σκοπός του IM και η σχέση με τη ΔΑΠ 

 Η έννοια του ΙΜ εμφανίστηκε περί τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και σιγά- 

σιγά όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφήρμοζαν τις πρακτικές του, με κύριο σκοπό να 

παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες και ως εκ τούτου μεγαλύτερη ικανοποίηση του 

πελάτη.   

 Τι είναι όμως το ΙΜ; Ο Gronroos C. (1981) το προσδιορίζει σαν την πώληση της 

εταιρίας στους υπαλλήλους της, ενώ ένας αρκετά πιο αναπτυγμένος και σχετικά πιο 

πλήρης ορισμός είναι από τον  Joseph W.B. (1996) όπου αναφέρει ότι  ΙΜ είναι η 

εφαρμογή του μάρκετινγκ, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των συναφών 

θεωριών, οι τεχνικές και οι αρχές κινήτρων, για να κινητοποιήσουν και να 
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διαχειριστούν τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, για τη συνεχή 

βελτίωση του τρόπου που εξυπηρετούν εξωτερικούς πελάτες και ο ένας τον άλλον. Το 

αποτελεσματικό ΙΜ  ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων στην αποστολή και 

τους στόχους της επιχείρησης. 

 Από το παραπάνω ορισμό συμπεραίνεται ότι η εκπλήρωση των αναγκών του 

εργαζόμενου αποτελεί προαπαιτούμενο για την περεταίρω ανάπτυξή του. Επίσης 

φαίνεται και η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ ΔΑΠ και ΙΜ. Αν και αφετηρία των δύο 

προσεγγίσεων είναι διαφορετική, κοινός στόχος και των δύο είναι ο εργαζόμενος 

άνθρωπος. Η σχέση αυτή είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης όπου η μια συμπληρώνει 

την άλλη. 

 Αυτή η σχέση αποδεικνύεται από τους Bansal H., Mendelsonb M. και Sharma B. 

(2001) και το παρακάτω σχήμα 1. Σε αυτό το σχήμα φαίνεται η θετική επίδραση των  

 

Σχήμα 1 

πρακτικών της ΔΑΠ στους εργαζόμενους (εσωτερικούς πελάτες). Πως αυτή επιδρά 

ώστε να εδραιωθεί η αφοσίωση στην επιχείρηση και η εμπιστοσύνη στη διοίκηση και η 
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πολυπόθητη εργασιακή ικανοποίηση. Αυτά τα τρία στοιχεία θα θέσουν τη βάση για την 

ανάπτυξη των κατάλληλων συμπεριφορών των εσωτερικών πελατών, που θα στοχεύουν 

στους εξωτερικούς πελάτες. Η ανάπτυξη αυτών των συμπεριφορών θα φέρει ποιότητα 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αυτές θα ικανοποιήσουν τον εξωτερικό πελάτη έτσι ώστε 

να κερδηθεί  η εμπιστοσύνη του.  

 

7.2.  Σύνδεση ΙΜ και ΕΔ 

 Ποια όμως μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ ΕΔ και ΙΜ; Για να δοθεί απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα πρέπει να προσδιορισθεί ποιοι αποτελούν τα βασικά στοιχεία του ΙΜ. 

Αρχικά ποιοι είναι οι εσωτερικοί και ποιοι οι εξωτερικοί πελάτες. Εσωτερικοί 

αδιαμφισβήτητα είναι όλο το στρατιωτικό προσωπικό μόνιμο και μη. Από την άλλη 

εξωτερικοί πελάτες είναι οι στρατεύσιμοι που υπηρετούν τη θητεία τους αλλά και όλη η 

κοινωνία. Το «προϊόν» που παράγουν οι ΕΔ είναι η ασφάλεια των συνόρων, η 

εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, κοινωνικό έργο, ανθρωπιστική βοήθεια κ.α. 

 Στόχος του ΙΜ στις ΕΔ θα ήταν η συνεχής αύξηση της εμπιστοσύνης της 

κοινωνίας προς τις ΕΔ. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα γινόταν με την ποιοτικότερη 

εκπαίδευση των στρατευσίμων και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των λοιπών 

καθηκόντων των ΕΔ. Σημαντικό παράγοντας αυτής της επίτευξης θα ήταν το 

προσωπικό των ΕΔ. Η απόδοσή του σε αυτή τη προσπάθεια θα εξαρτιόταν κατά πόσο 

αφοσιωμένος είναι στην δουλειά του, κατά πόσο δείχνει εμπιστοσύνη στη διοίκηση 

αλλά κυρίως εάν υπάρχει εργασιακή ικανοποίηση. Αυτά τα παραπάνω στοιχεία δεν 

αποτιμούνται απαραίτητα με απολαβές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που προτεραιότητα 

αποτελεί η εύρεση νέων τρόπων ικανοποιήσεων των αναγκών των εργαζομένων. 

 Το ρόλο αυτό θα μπορούσε να τον αναλάβει εν μέρει, το σύστημα αξιολόγησης 

των ΕΔ. Πολλά στελέχη των ΕΔ βλέπουν την αξιολόγηση ως ένα μέσο αναγνώρισης 

των προσπαθειών τους, αναγνώριση η οποία αποτελεί και μία από τις βασικές ανάγκες 
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στη πυραμίδα του Maslow. Το σύστημα αξιολόγησης των ΕΔ συνδέεται αποκλειστικά 

και μόνο με τις προαγωγές, στις οποίες η επίδρασή τους είναι ουσιαστική μόνο στις 

περιπτώσεις πολύ χαμηλών βαθμολογιών, γεγονός που σπανίζει αρκετά. Άρα αυτό που 

συνήθως συμβαίνει, είναι όταν ένα καλό στέλεχος λαμβάνει μια καλή βαθμολογία σε 

σχέση με τους άλλους συναδέλφους του, ικανοποιείται προσωρινά και ως εκεί. Δεν 

υπάρχει κάτι επιπλέον άμεσο ως ανταμοιβή, που θα τον εξυψώσει έναντι των 

συναδέλφων του προσφέροντάς τον την ικανοποίηση της αναγνώρισης, ενώ 

ταυτόχρονα αυτή η ανταμοιβή θα αποτελεί κίνητρο για τα υπόλοιπα στελέχη. Από όλο 

αυτό το σύνολο επιδράσεων θα έβγαιναν πραγματικά ωφελημένες οι ΕΔ καθώς θα 

επιτυγχάνονταν: 

 α. Δημιουργία κινήτρων για βελτίωση της απόδοσης των στελεχών. 

 β. Η ικανοποίηση των καλύτερων στελεχών, μειώνοντας τις τάσεις 

αποχώρησης αυτών από τις τάξεις των ΕΔ. 

 γ. Η αφοσίωση προς τις ΕΔ και η εμπιστοσύνη προς την εκάστοτε διοίκηση 

από πλευράς των στελεχών. 

 δ. Βελτίωση του έργου των ΕΔ σε όλους τους τομείς 

 ε. Αναβάθμιση της εικόνας των ΕΔ στην κοινωνία. 

 

  Από τα παραπάνω προκύπτει πως αν και στις ΕΔ οι έννοια του marketing δεν 

συναντάτε και δεν έχει χώρο άμεσης εφαρμογής, παρόλα αυτά οι πρακτικές και οι 

αρχές του internal marketing θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και χωρίς απαραιτήτως ύπαρξης οικονομικών επιβαρύνσεων για την 

υπηρεσία. Καθώς οι χορηγούμενες ανταμοιβές δεν θα είναι απαραίτητα οικονομικές. 

Στις ΕΔ υπάρχει μεγάλο πεδίο ανταμοιβών οι οποίες δεν επιβαρύνουν οικονομικά την 

υπηρεσία. Τέτοιες ανταμοιβές μπορεί να είναι χορήγηση επιπλέον μορίων για τις 
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μεταθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, χορήγηση επιπλέον ημερών αδείας, κατά 

προτεραιότητα συμμετοχή σε εκπαίδευσης (των ΕΔ και μη) κ.α. 
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Επίλογος 

 Παρά τις πολλές αδυναμίες που επισημάνθηκαν στο σύστημα αξιολογήσεως των 

αξκων των ΕΔ, δεν παύει να είναι ένα από τα παλαιότερα συστήματα αξιολόγησης στην 

Ελλάδα. Εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούνται και στις 

πιο αναπτυγμένες ξένες ΕΔ. Η όποια βελτίωση απαιτηθεί πρέπει να έχει σαν  γνώμονα 

την δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα. 

 Ακόμα και το τελειότερο σύστημα αξιολογήσεως δεν μπορεί να ξεφύγει από τον 

παράγοντα άνθρωπο και την υποκειμενικότητά του. Η υποκειμενικότητα είναι ίσως η 

μεγαλύτερη αιτία δημιουργίας σφαλμάτων κατά την αξιολόγηση. Ο τρόπος για να την 

αντιμετωπίσει κανείς είναι η θέσπιση κανόνων και κριτηρίων στην αξιολόγηση ώστε να 

επικρατήσει η αντικειμενικότητα έναντι της υποκειμενικότητας. Επιπλέον η συνεχής 

ενημέρωση και εκπαίδευση των αξιολογητών στα θέματα αξιολογήσεως θα επιτύχει 

μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια από πλευράς τους.  

 Η σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης στις ΕΔ μόνο με αυτό των προαγωγών, 

αφήνει αυτομάτως ανεκμετάλλευτες πολλές δυνατότητες που μπορεί να παρέχει. Η 

επιτυχία των λειτουργιών της ΔΑΠ εξασφαλίζεται με την αλληλεπίδρασή τους. 

Βασικός συντονιστής της παραπάνω αλληλεπίδρασης θα είναι οι διευθύνσεις ΔΑΠ σε 

κάθε κλάδο των ΕΔ (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). 

 Το σύστημα αξιολόγησης των ΕΔ δια μέσω των πρακτικών του internal 

marketing θα μπορέσει να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο, για τα στελέχη, για 

επαύξηση των προσπαθειών τους και βελτίωση των επιδόσεών τους. Η συνολική αυτή 

βελτίωση των επιδόσεων θα είναι προς κέρδος των ΕΔ καθώς θα προσφέρει ποιότητα 

στο καθημερινό και απαιτητικό τους έργο. 

 Τέλος οι ΕΔ έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της αξιολόγησης. Αυτή η 

εμπειρία δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Η ανταλλαγή απόψεων με ΕΔ ξένων 
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χωρών (ειδικά του ΝΑΤΟ), η συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

φορείς θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος 

αξιολόγησης, ικανού να επιδράσει θετικά στις ΕΔ ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

σύγχρονες προκλήσεις  
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Παράρτημα Α 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Παράρτημα Β 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Παράρτημα Γ 

 

DA FORM 67-9 
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