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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας του ελέγχου - όπως αυτός έχει εμπλουτιστεί και 

μετονομαστεί, ακολουθώντας πρακτικές του σύγχρονου δημόσιου μάνατζμεντ, σε «αξιολόγηση». Εστιάζεται η 

προσοχή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και στην Ελληνική Αστυνομία. Με αφετηρία μία σύντομη ιστορική 

αναδρομή, αναλύεται η έννοια της αξιολόγησης και δίνονται διάφοροι ορισμοί που προσφέρονται από τη σχετική 

βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα δίνεται έμφαση  στα ενδεχόμενα οφέλη που επιφέρει καθώς και τις δυσκολίες που 

εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη νομοθεσία από την οποία διέπεται - στο 

πέρασμα των ετών - και παρουσιάζονται τα εργαλεία της, οι φορείς και τα αντικείμενά της. Τέλος, παρουσιάζονται  

προτάσεις για την βελτιστοποίησή της, με γνώμονα τη σχετική βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται τα 

κριτήρια που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της ορθής αξιολόγησης, αλλά και τα λάθη που πρέπει να 

αποφεύγονται με βάση τη βιβλιογραφία. Τονίζεται το γεγονός ότι διανύεται μια μεταβατική φάση εφαρμογής των 

νομοθετημάτων  και παρουσιάζονται πολλά προβλήματα κατά την διάρκεια της. Πρόταση της παρούσας εργασίας 

είναι να ξεφύγει η αξιολόγηση από την μονόπλευρη διάσταση του προϊσταμένου και να χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί 

τόσο ως προς τους φορείς όσο και τις μεθόδους. Τέλος προτείνεται η μελέτη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

Αστυνομικών, μετά τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. 

Abstract 

The objective of this project is the analysis of the concept of control – as it has been enhanced and 

renamed, following practices of modern public management, in «appraisal». The attention focuses 

on the broader public sector and the Greek Police. Starting with a brief history, the concept of 

evaluation is analyzed and various definitions offered by the literature are given. Additionally the 

attention focuses to the potential benefits that appraisal brings and the difficulties arising during its 

implementation. Then, the project refers to the relevant legislation - shown up over the years – 

while its tools, carriers and its objects are presented. Finally, proposals for the optimization of the 

appraisal procedure are presented in the light of relevant literature. More specifically, the criteria 

which are necessary for the achievement of good evaluation and the mistakes that should be 

avoided according to the literature are determined. The fact that there is a transitional phase 

regarding the implementation of legislation through which many problems occur is emphasized. 

Proposal of this paper is that the assessment should not be limited to the context of the person in 

charge and that combinations of both operators and methods of assessment, based on the literature, 

should be used. Finally further study of the evaluation results of the Police personnel is proposed, 

after their participation in continuing training. 



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 2016 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν ένα ιδιόμορφο και βαρυσήμαντο έργο ως φορείς κρατικής 

εξουσίας εντελλόμενοι για την διεκπεραίωση ορισμένης κρατικής λειτουργίας κατ’ εφαρμογή των 

αρχών χρηστής διοίκησης, της προστατευμένης ή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της καλής 

πίστης και της επιείκειας. Το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 103, & 1 αναφέρει: «Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό, οφείλουν πίστη στο 

Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα. Όπως αναφέρεται στα Πολιτικά Ε’ του Αριστοτέλη «Η 

Πόλη υφίσταται κακή επίδραση, έστω κι αν ένας πολίτης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της 

παιδείας». Η συλλογική αφοσίωση και εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις συνολικά στην διοίκηση. Η ανώτατη διοίκηση φροντίζει να υλοποιηθούν συντονισμένα 

όλες οι προγραμματισμένες δράσεις σε κάθε οργανισμό. Την τεράστια σημασία του συντονισμού 

και την τεράστια ευθύνη του κάθε επικεφαλής υπογράμμισε στα Πολιτικά Ε’ ο Αριστοτέλης με 

την ρήση «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός- η δ’ αρχή λέγεται ήμισυ είναι παντός». Η διενέργεια 

ελέγχου στόχο έχει να καταδείξει το βαθμό υλοποίησης των δράσεων που είχαν προγραμματιστεί, 

να ενδυναμώσει το προσωπικό, να παράσχει κίνητρα, να διατηρήσει το ενδιαφέρον για την 

εργασία και να αναγνωρίσει την τελική συμβολή του καθενός στην επιτυχία του οργανισμού.  

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση, η διοίκηση μέσων στόχων και το δημόσιο μάνατζμεντ γενικότερα από 

την επανάσταση του 1821 έως και σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί, με ορθολογιστικό τρόπο και τα 

σωστά εργαλεία. Μια σειρά εθνικών σχεδίων που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν προς την 

κατεύθυνση της εφαρμογής του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, μαρτυρούν τις προσπάθειες της 

εκάστοτε ηγεσίας να προσαρμόσει την πολιτική της σε όσα επιτάσσει το διεθνές γίγνεσθαι. 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις αλλά ο πολύπαθος χώρος της δημόσιας διοίκησης 

συνεχίζει να είναι δυσλειτουργικός. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιφέρουν τα εργαλεία του 

μάνατζμεντ τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν με την συναίνεση 

του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, να γίνει δηλ αλλαγή της κουλτούρας του. Μέσα στα μεγάλα 

θέματα της επικαιρότητας της εποχής μας και στις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων αλλά 

και τις απαιτήσεις που επιβάλουν  τόσο οι καιροί, όσο και ξένοι επενδυτές, προκειμένου επιτευχθεί 

η εξυγίανση του κράτους είναι η θεσμοθέτηση αλλά και η εφαρμογή της αξιολόγησης στα πλαίσια 

του δημοσίου τομέα.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων είναι μια τεχνική ζωτικής σημασίας. Περιλαμβάνει διαδικασίες 

που αφορούν την προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη καθώς και  αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων. Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της  είναι η αξιολόγηση του 

προσωπικού που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που θέτει ένας οργανισμός.  

Η έννοια της αξιολόγησης προσωπικού υφίσταται τόσο κατά την εξέταση και επιλογή νέων 

εργαζομένων όσο και κατά την διαχείριση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του υπάρχοντος 

προσωπικού ενός οργανισμού. Συχνά η αξιολόγηση της απόδοσης είναι μια δυσάρεστη 

διαδικασία, υπηρετεί όμως πολλούς σκοπούς και είναι απαραίτητη για την βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού.  

Κατά την παραδοσιακή αντίληψη για την αξιολόγηση επικρατούσε η άποψη ότι ο ρόλος του 

προϊστάμενου είναι ρόλος κριτή και ο αξιολογούμενος δεν πρέπει να συμμετέχει στη αξιολόγησή 

του με αποτέλεσμα οι αξιολογούμενοι να υποτιμούν τη διαδικασία τηρώντας αμυντική στάση 

απέναντι σε αυτήν και επιφέροντας, τελικά, αρνητικά αποτελέσματα. 

Σήμερα, η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει εντελώς και ο ρόλος του αξιολογούμενου είναι πια ενεργός 

καθώς συμμετέχει στη διαδικασία· τα ασθενή σημεία του κάθε εργαζόμενου εντοπίζονται με την 

κατάλληλη καθοδήγηση του αξιολογητή και διορθώνονται με την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι παρακινούνται για υψηλότερες αποδόσεις (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή , 2003).   

Πρόκειται,  ίσως, για το σημαντικότερο εργαλείο υποκίνησης των εργαζομένων καθώς και το πιο 

απαραίτητο εργαλείο ενός γενικότερου συστήματος, που ονομάζεται διοίκηση απόδοσης. «Η 

διοίκηση απόδοσης είναι η διαδικασία της αναγνώρισης, μέτρησης, διαχείρισης και ανάπτυξης της 

απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό» (Lussier & Hendon, 2013). Σύμφωνα 

με τον Mondy (2012), η διοίκηση απόδοσης ορίζεται «Ως μια διαδικασία προσανατολισμένη στον 

στόχο, κατευθυνόμενη στο να εξασφαλίζει ότι οι οργανωτικές διαδικασίες είναι σε θέση να 

μεγιστοποιούν την απόδοση των εργαζομένων, των ομάδων και εν τέλει των οργανισμών».   
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Οι βασικότερες χρήσεις της αξιολόγησης για έναν οργανισμό  αναλύονται  ως εξής (Μπουραντάς 

& Παπαλεξανδρή, 2003):  

1. Καθορισμός των στόχων απόδοσης και ανάπτυξης του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος θα πρέπει 

να αξιολογείται βάσει των στόχων που έχουν καθοριστεί από κοινού με τον προϊστάμενό  του.  

2. Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών. Οι εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της θέσης τους, μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο θα τους 

προετοιμάζει για υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας, αλλά  και  αυτοί που δεν ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες του οργανισμού, με ένα σωστά μελετημένο και προσαρμοσμένο  στις ανάγκες τους 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν  να διορθώσουν όποιες ανεπάρκειες σε γνώσεις ή δεξιότητες 

έχουν.   

3. Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση του εργαζόμενου. Η εφαρμογή της σύνδεσης στην πράξη, 

αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Έτσι απαραίτητη είναι η διασφάλιση μιας δίκαιης αξιολόγησης 

που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ακεραιότητα της.    

4. Ανατροφοδότηση-Επαναπληροφόρηση εργαζομένου. Παρέχοντας πληροφορίες για την  πρόοδό 

τους, με την σύγκριση παλαιότερων αξιολογήσεων και της τρέχουσας αξιολόγησης, ο 

προϊστάμενος μπορεί να ενθαρρύνει τον εργαζόμενο να συνεχίσει προς μια θετική κατεύθυνση ή 

να τον αποτρέψει από μη επιθυμητές συμπεριφορές. 

5. Βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται και ως 

κριτήριο επιτυχίας ή όχι, του συστήματος προσέλκυσης εργαζομένων. 

6. Εσωτερικές Εργασιακές Σχέσεις. Η αξιολόγηση  μπορεί  να είναι καθοριστική για τις αποφάσεις 

που θα πάρει οργανισμός  για τις εσωτερικές εργασιακές σχέσεις όπως μεταθέσεις, απολύσεις και 

προαγωγές  (Mondy, 2011). 

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι μια διαρκής διαδικασία παρακολούθησης, υποστήριξης των 

εργαζομένων και μέτρησή της, βάσει προσυμφωνημένων προτύπων, όπου αξιοποιούνται όλες οι 

πληροφορίες που προκύπτουν για τις ανάγκες του οργανισμού και μεταφράζονται σε αναπτυξιακά 

και εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ανάπτυξη λοιπόν ενός αποτελεσματικού συστήματος 

αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων έχει και θα συνεχίσει να έχει και στο μέλλον 

ιδιαίτερη σημασία για την διοίκηση.  
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η έννοια της αξιολόγησης των εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 

είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, που κατά καιρούς έχει προκαλέσει διαφωνίες και συγκρούσεις 

μεταξύ προϊσταμένων / εργοδοτών και υπαλλήλων. Στην σχετική βιβλιογραφία εμφανίζονται 

πλήθος ορισμών προς διευκρίνιση της σημασίας της.  

Έτσι, σύμφωνα με τον Dessler (2012), «αξιολόγηση απόδοσης είναι η εκτίμηση της τρέχουσας ή 

της παρελθούσας απόδοσης ενός εργαζόμενου σε σχέση με τα πρότυπα απόδοσης που έχουν 

οριστεί για τη θέση του· αναφέρεται στη συνεχιζόμενη διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης και 

ανάπτυξης της απόδοσης ατόμων και ομάδων και συγχρονισμού της απόδοσής τους με τους 

στόχους ενός οργανισμού» ενώ κατά τον Mondy (2011) πρόκειται για «ένα επίσημο σύστημα 

ανασκόπησης και αξιολόγησης της ατομικής ή της ομαδικής απόδοσης στην εργασία». 

Σύμφωνα με τους Μπουραντά & Παπαλεξανδρή (2003), αξιολόγηση απόδοσης συνιστά «η 

διαδικασία εκτίμησης του βαθμού απόδοσης αλλά και περαίωσης της εργασίας που έχει οριστεί 

στον εργαζόμενο από τον οργανισμό» ενώ κατά τον Φαναριώτη (1997), «η αξιολόγηση 

προσδιορίζει το πόσο καλά ανταποκρίνεται ένας υπάλληλος στην εργασία του και πόσο καλύτερος 

ή χειρότερος είναι  σε σύγκριση με άλλους τους ίδιας εργασιακής ομάδας»  

Επίσης, η αξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως «διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός 

πληροφορείται σχετικά με το πόσο ικανοποιητικά ένας υπάλληλος εκτελεί την εργασία του (Noe et 

al, 2007) ή ως «ένα μέτρο εκτίμησης του βαθμού στον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί από έναν οργανισμό και τους οποίους οφείλει να 

επιδιώξει. Είναι μια δομημένη διαδικασία που σκοπεύει να εκτιμήσει και να επηρεάσει τη 

συμβολή του εργαζόμενου στην επιτυχή εκτέλεση της εργασίας» (Παπαγιαννάκη, 2009). 

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), «η αξιολόγηση του προσωπικού έχει τη δυνατότητα να 

συντονίσει τις ενέργειες του εργαζόμενου με τα επιθυμητά αποτελέσματα, να παρέχει ένα μέτρο 

ελέγχου της συμβολής του κάθε εργαζόμενου στην επίτευξη των εργασιακών στόχων και να 

προσφέρει στοιχεία σχετικά με το επίπεδο των ικανοτήτων του κάθε εργαζόμενου, ώστε να 

διευκολύνεται ο προγραμματισμός, η εκπαίδευση και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού». 

Τέλος, ως αξιολόγηση ορίζεται «η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται, η επίτευξη ή όχι 

της εργασίας, που έχει ανατεθεί στον εργαζόμενο με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν 
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προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα διοικητικό μέτρο ελέγχου 

της απόδοσης, των δυνατών και αδύνατων σημείων ή ιδιοτήτων των εργαζομένων  και πηγή 

πληροφόρησης  για την μελλοντική βελτίωσή τους» (McGregor,1985; Lee,1996). 
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1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των εργαζομένων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιχειρησιακή αλλαγή και 

κουλτούρα και, γι αυτό, αποκτά βαρύνουσα σημασία σε μεταβατικές εποχές, όπως η παρούσα. 

Επιπλέον, απαίτηση του ανταγωνιστικού και διεθνοποιημένου περιβάλλοντος είναι η εξειδίκευση, 

η ευελιξία των δομών και η πρόβλεψη μέσω του συνδυασμού ετερόκλητων γεγονότων. Μέσω της 

αξιολόγησης μπορούν τελικά να παραμείνουν στους φορείς εργαζόμενοι με ιδεολογίες συμβατές 

ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά. Επομένως, μεγάλης σημασίας είναι πλέον η προσωπικότητα του 

εργαζομένου (σε αντιδιαστολή με τις ικανότητες του) η διάθεση του για διαρκή επιμόρφωση και η 

προσαρμοστικότητά του στις μεταβολές. Εν ολίγοις, η αξιολόγηση συσχετίζεται άμεσα με την 

επιλογή υπαλλήλων, την εκπαίδευση και ανάπτυξη της επιχειρησιακής κουλτούρας και αλλαγής 

(Cascio, 1995). 

Κατά τους Ferris, Hochwarter, Buckley, Harrell-Cook & Frink, (1999) καθώς και άλλους 

ερευνητές (Pfeffer & Veiga, 1999; Truss 2001) οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

συνδέονται άμεσα με την απόδοση μίας δημόσιας επιχείρησης· συγκεκριμένα, σχετίζεται με την 

ποιότητα και ποσότητα παροχής υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πολίτη – πελάτη, 

λαμβάνοντας, έτσι, έναν κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα (Filella, 1991). Οι ερευνητές συζητούν 

την εφαρμογή και στο δημόσιο τομέα πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που ισχύουν 

στον ιδιωτικό στοχεύοντας στην αποτελεσματικότητα μίας δημόσιας επιχείρησης (Brown, Ryan & 

Parker, 2000; Boyne, 2002; Lee, 2006).  

Σκοπός της αξιολόγησης είναι «α) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εξέλιξης ενός οργανισμού 

στην διάρκεια του χρόνου που περνάει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθώς και β) η 

ενθάρρυνση με διάφορα κίνητρα των εργαζομένων έτσι ώστε να αυξηθεί η  προσφορά τους στον 

οργανισμό» (Di Kamp, 1994). 

Κατά τους Μπουραντά & Παπαλεξανδρή (2003), οι στόχοι της αξιολόγησης είναι, η επίτευξη του 

αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας μεταξύ των εργαζομένων, η συνεχής ανάπτυξη/ 

βελτίωση των εργαζομένων, η υποστήριξη των αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν τις 

αμοιβές, τα κίνητρα, την εκπαίδευση, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τις προσλήψεις, η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων και η ενίσχυση της παρακίνησης για υψηλή απόδοση και συνεχή 

βελτίωση, η ενίσχυση του αισθήματος υπευθυνότητας, η συμβολή στην αποτελεσματική άσκηση 
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διοίκησης από τους προϊσταμένους καθώς και η ενίσχυση των στοιχείων της εταιρικής κουλτούρας 

της επιχείρησης. 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων για το 

προσωπικό, για παράδειγμα αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τις προαγωγές, και 

συγχρόνως την ανατροφοδότηση του εργαζόμενου για την επίδοσή του. Γεγονός είναι πάντως πως 

το να βρεθεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο κριτήριο της εργασιακής συμπεριφοράς, αποτελεί ένα 

δύσκολο εγχείρημα, καθώς το τελευταίο θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την εργασιακή θέση, 

ενώ παράλληλα, θα πρέπει να είναι αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους, αξιολογητές και 

αξιολογούμενους (Murphy, 1995; Brown, 2005; Carson, 2006; Stavrou, Charalambous & Spiliotis, 

2007). 

Τα οφέλη της αποτελεσματικής αξιολόγησης διακρίνονται σε οφέλη για τον οργανισμό, για το 

άτομο και για τον αξιολογητή. Το άτομο που αξιολογείται έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία 

του, να προβληθεί το έργο του, να υποστηριχτούν οι  απόψεις του και να εξελιχθεί η καριέρα του.  

Ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το έργο του αξιολογούμενου, να τον ενθαρρύνει 

να συνεχίσει να προσφέρει στον οργανισμό αλλά και να προωθήσει την καριέρα του εφόσον ο 

εργαζόμενος το αξίζει.  

Ο οργανισμός εντοπίζει εάν υπάρχει πρόβλημα ώστε να μετεκπαιδεύσει τους εργαζόμενούς του, 

έχει εικόνα ανά πάσα στιγμή για  την κατάσταση του οργανισμού και  τέλος έχει την δυνατότητα 

να  αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα του κάθε εργαζόμενου (Di Kamp, 1994). 

Συµπερασµατικά, η ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης απόδοσης σε οποιοδήποτε οργανισµό βοηθά 

στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσής του και αποτελεί έναν εσωτερικό µηχανισµό ανάπτυξης 

του προσωπικού και προετοιμασίας του για την ανάληψη αυξηµένων αρµοδιοτήτων και ευθυνών. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης, ειδικά όταν αυτή περιέχει αυτοαξιολόγηση και οργανωµένη 

συζήτηση - συνέντευξη αξιολογητή και αξιολογούµενου πριν τη βαθµολογία, είναι µια ευκαιρία 

ουσιαστικής και συγκροτηµένης ανταλλαγής απόψεων για τους στόχους της επιχείρησης, τα 

ισχυρά σηµεία και τις ελλείψεις της λειτουργικής µονάδας στην οποία ανήκει ο αξιολογούµενος. 

Είναι, σε κάθε περίπτωση, µια καλή ευκαιρία να µάθει ο αξιολογούµενος πως τον βλέπει ο 

προϊστάµενός του, για ποιούς λόγους και γενικότερα τι περιµένει η επιχείρηση από αυτόν στο 

αµέσως επόµενο διάστηµα (Γεωργακοπούλου, 2009). 
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Η αποτελεσματική αξιολόγηση, ως εργαλείο διοίκησης, απαιτεί ένα σύστημα σαφές και 

συγκεκριμένο, ευθυγραμμισμένο με τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού, αποδεκτό από τους 

αξιολογούμενους, αξιόπιστο ως προς τα αποτελέσματά του και επομένως αποδοτικό για όλους. 

Προϋπόθεση της ορθής εφαρμογής του, όμως, είναι οι ικανότητες που διαθέτουν αυτοί που το 

χρησιμοποιούν.  Μερικές από τις βασικότερες ικανότητες των αξιολογητών είναι η  κατανόηση 

των βασικών εννοιών των κριτηρίων της μεθόδου που χρησιμοποιείται, η στοχοθεσία και η 

μέτρηση των αποτελεσμάτων της, ο εντοπισμός των ασθενών σημείων καθώς και η καθοδήγηση 

για την βελτίωση τους.  

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση συνιστά ο ενστερνισμός - τόσο από τους αξιολογούμενους όσο 

και τους αξιολογητές - της κουλτούρα του οργανισμού, της πίστης ότι η αξιολόγηση είναι προς 

όφελος όλων, η ύπαρξη θετικού κλίματος καθώς και η αίσθηση της δικαιοσύνης και της 

αντικειμενικότητας (Μπουραντάς  & Παπαλεξανδρή , 2003).   

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της αξιολόγησης πρέπει αυτή να εφαρμοστεί ορθά βάσει κριτηρίων, 

τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της έλλειψης 

προκαταλήψεων και της αντικειμενικότητας. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε επίσημα, στα πλαίσια μιας 

θεσμοθετημένης διαδικασίας με έντυπα και πρότυπα αξιολόγησης, είτε ανεπίσημα, όπως στην 

περίπτωση που ένας επόπτης παρατηρεί και σχολιάζει ένα θετικό ή ένα αρνητικό περιστατικό που 

συνέβη κατά την εργασία.  

Η αξιολόγηση πρέπει, λοιπόν, να είναι μια αντικειμενική διαδικασία και να περιλαμβάνει τη 

θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων απόδοσης, καταγραφή των αποτελεσμάτων και 

ανατροφοδότηση των εργαζομένων. Προϋποθέτει ότι έχουν τεθεί ορισμένα κριτήρια απόδοσης και 

ότι ασκείται κριτική στον εργαζόμενο σχετικά με την απόδοσή του ώστε να μπορεί να καλύψει 

τυχόν ελλείμματα ή να συνεχίσει να αποδίδει πάνω από ένα μέσο επίπεδο. Στο επίκεντρο της 

αξιολόγησης και διαχείρισης της απόδοσης βρίσκεται η ιδέα ότι οι εργαζόμενοι πρέπει πάντα να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων τα πρότυπα απόδοσης και τους στόχους και να συμμετέχουν στον 

προσδιορισμό αυτών. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, προκλητικοί αλλά 

επιτεύξιμοι, συναφείς με το τι θέλει ο οργανισμός και έγκαιροι, δηλαδή εντός χρονικών 

προθεσμιών (Dessler, 2012).              

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κριτική ενός συστήματος αξιολόγησης είναι τα εξής: α) 

στρατηγική αντιστοιχία, ήτοι το κατά πόσο ένα σύστημα αξιολόγησης είναι ευέλικτο, 
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ευπροσάρμοστο στις αλλαγές της στρατηγικής θέσης ενός οργανισμού ή όχι, β) εγκυρότητα : 

δηλαδή ο βαθμός με τον οποίο μια μέτρηση αξιολογεί όλες τις πτυχές μιας απόδοσης, προκειμένου 

να αποφευχθούν αλλοιώσεις και ελλείψεις στην μέτρηση. Μυστικό επιτυχίας για μια έγκυρη 

αξιολόγηση θεωρείται η εποπτική βαθμολόγηση της απόδοσης. Κριτήριο θεωρείται και η 

αξιοπιστία, όρος με τον οποίο αναφερόμαστε  στον βαθμό στον οποίο μια μέτρηση είναι 

απαλλαγμένη από το τυχαίο σφάλμα. Κλειδί επιτυχίας  για την απαλλαγή από τέτοιου είδους 

προβλήματα, θεωρείται η συνοχή και η διαχρονικότητα της μέτρησης. Επιπλέον, η 

αποδεκτικότητα, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο μια μέτρηση θεωρείται επαρκής, ικανοποιητική και 

νόμιμη από  όλες τις πλευρές. Τέλος, η συγκεκριμενοποίηση, η οποία αναφέρεται στο κατά πόσο 

μια μέτρηση παρέχει επαρκή και λεπτομερή καθοδήγηση στους υπαλλήλους σχετικά με το τι 

προσδοκά ο οργανισμός από αυτούς και κατά πόσο μπορούν να τα εκπληρώσουν, αποτελεί επίσης 

κριτήριο προς θέσπιση (Noe et al , 2007). 

Τα περισσότερα συστήματα αξιολόγησης χρησιμοποιούν κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συμπεριφορές, ικανότητες, επίτευξη στόχων και δυνατότητες 

βελτίωσης με έναν συνδυαστικό τρόπο. Είναι απαραίτητη η επαλήθευση της συσχέτισης των 

κριτηρίων αξιολόγησης με την απόδοση των εργαζομένων, την επίτευξη των στόχων και την 

επιτυχία του οργανισμού (Mondy, 2011). 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατά τον Mondy (2011) είναι τα  

χαρακτηριστικά γνωρίσματα - όπως η στάση, η κρίση, η προσαρμοστικότητα,  η εμφάνιση και η 

πρωτοβουλία, οι συμπεριφορές - όπως το ηγετικό στυλ, το πνεύμα συνεργασίας και ο 

προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, οι ικανότητες, δηλ. ένα εκτενές εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ατομικών  χαρακτηριστικών, τα οποία μπορεί να είναι και τεχνικής φύσης ή επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (Πιο αναλυτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ηθική και την ακεραιότητα, την 

αναλυτική σκέψη με προσανατολισμό στην επιτυχία, την ικανότητα ηγεσίας ή του καταμερισμού 

εργασίας κ.ά.), η επίτευξη οικονομικών στόχων στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και στόχων 

ποιότητας υπηρεσιών στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα και η δυνατότητα βελτίωσης. 

Ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού περιλαμβάνει την ανάλυση του έργου 

μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας (job description), τον ορισμό της επιτυχούς εκτέλεσης έργου 

και την ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης των επιτεύξεων. Ο αξιολογητής πρέπει αρχικά να διαθέτει 

μια ακριβή ανάλυση του έργου της κάθε θέσης εργασίας που αξιολογεί. Πρέπει να γνωρίζει τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μιας θέσης εργασίας αλλά και τα προσόντα που απαιτούνται για 

την κάλυψή της, ώστε να μπορεί να ορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης για αυτή. Επίσης, πρέπει να 
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έχουν οριστεί με ακρίβεια οι επιδόσεις που θεωρούνται ικανοποιητικές και να έχουν αναπτυχθεί 

από τον αξιολογητή τρόποι μέτρησης αυτών των επιδόσεων  (Παπαγιαννάκη, 2009). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η άποψη του James Harrington σύμφωνα με τον οποίο «Η μέτρηση 

είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στον έλεγχο και τελικά στην βελτίωση. Εάν δεν μπορείς να 

μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εάν δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορείς να 

το ελέγξεις. Εάν δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το βελτιώσεις».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον του ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ανθρώπινοι 

πόροι αποτελούν το ολοένα  και πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µίας επιχείρησης /ενός 

οργανισµού. Τα αποτελέσµατά της λειτουργία μιας  επιχείρησης, άλλωστε, εξαρτώνται άµεσα από 

την συµπεριφορά και την απόδοση του προσωπικού της. 

Η οικονοµική κρίση που πλήττει τις ανεπτυγµένες χώρες και, δη, την Ελλάδα υπαγορεύει την 

ανάγκη διαχείρισης του κόστους του δημοσίου τοµέα και βελτίωσης της αποδοτικότητάς του. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η αξιοποίηση των ικανοτήτων των υπαλλήλων 

µέσω της αξιολόγησης της συµπεριφοράς καθώς και της απόδοσής τους. Στο δηµόσιο τοµέα, 

άλλωστε, η αξιολόγηση απόδοσης των εργαζοµένων συνιστά κομβικό σηµείο ως προς την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, την διαχείριση του προσωπικού αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.  
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2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Με το διάταγµα της 22ας Νοεµβρίου 1833 (ΦEK 37/4-12-1833) καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο 

θεσµός της αξιολόγησης των υπαλλήλων του Κράτους. Αυτό περιείχε το «Βιβλίο ποιότητας των 

δηµοσίων υπηρετών», όπου αναφέρονταν τα στοιχεία βάσει των οποίων αξιολογούνταν τα 

κρατικά όργανα (Παπαχατζή, 1983). Το βιβλίο εξασφάλιζε την ευθύνη των υπαλλήλων κατά την 

διαδικασία άσκησης των καθηκόντων τους παρέχοντας στην Κυβέρνηση την δυνατότητα 

αρχειοθέτησης στοιχείων του προσωπικού και χρήσης αυτών με σκοπό την εξασφάλιση του ήθους 

του. 

Από το 1864-1882 η υπηρεσιακή εξέλιξη την δημοσίων υπαλλήλων εξαρτιόνταν από την πίστη 

τους, στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα και της πελατειακές σχέσεις που αυτά καθιέρωσαν. Μόλις το 

1882 ο Χαρίλαος Τρικούπης κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση με τον 

νόμο «περί προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων» και  να βελτιώσει την απόδοσή τους, στη 

συνέχεια ακολούθησαν μια σειρά από άλλους νόμους για την αντιμετώπιση των πελατειακών 

σχέσεων και την δημιουργία ενός ισχυρού δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, με άρτια οργάνωση 

(Τάχος, 1985). 

Το 1951 εμφανίζεται ο πρώτος νόμος - Ν. 1811/1951 «Περί Κώδικος καταστάσεως των ∆ηµοσίων 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων» - προς ρύθμιση της οργάνωσης των δηµοσίων υπαλλήλων (Πικραµένος, 

2009).  Ο πρώτος αυτός δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας θέσπισε νέο σύστηµα αξιολόγησης που 

βασιζόταν σε δεκαοκτώ κριτήρια, όπως ήθος, γνώσεις, σπουδές, κλπ., δεσμεύοντας τους 

προϊσταμένους για την εφαρµογή του μέσω πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση πληµµελούς 

αξιολόγησης των υφισταμένων τους. Προέβλεπε, επίσης, με διατάξεις του την σύνδεση ελέγχου 

και αξιολόγησης των υπαλλήλων με τις αμοιβές τους, ωστόσο, ως σύστηµα αποδείχτηκε 

αναξιόπιστο και ανεπαρκές όσον αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και της εργατικότητας 

των δηµοσίων υπαλλήλων.  

Το 1952 ψηφίστηκε στο σύνταγμα της Ελλάδας, το άρθρο 103, & 1  σύμφωνα με το οποίο «Οι 

δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό, οφείλουν 

πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα». 

Το πρώτο σύστημα αξιολόγησης της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, με το οποίο καθιερώθηκαν οι 

εκθέσεις αξιολόγησης είναι αυτό της δικτατορίας του 1967, στην προσπάθειά της να ελέγξει την 

κακοδιαχείριση των υπηρεσιών των τελευταίων ετών αλλά και, στην συνέχεια, να αξιολογήσει 
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τους ίδιους τους πολίτες. Από την πτώση της δικτατορίας και έπειτα θεσμοθετήθηκαν και 

εφαρμόστηκαν διάφορα συστήματα, που αναφέρονται περιληπτικά  - ενώ των τελευταίων 25 

χρόνων εξετάζονται  παρακάτω αναλυτικά.  

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην 

ιστορία της χώρας. Ειδικότερα, όταν η χώρα μετέπειτα εντάσσεται στην ΕΟΚ και σε άλλους 

διεθνείς οργανισμούς, ενσωματώνει τον δυτικό τρόπο σκέψης εισάγοντας Ευρωπαϊκούς και 

Διεθνής όρους μάνατζμεντ· το 1975 ψηφίστηκε το ΠΔ.906 που δημοσιεύτηκε στις 22/12/1975 στο 

τεύχος Α’ του 288 ΦΕΚ. Το περιεχόμενό του περιελάμβανε τα ουσιαστικά προσόντα των 

δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης και 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ.16/1977 στο ΦΕΚ 10 της 14/01/1977.  

Ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα εισάγεται με το Π.Δ. 581/ 1984 - ΦΕΚ 207 Α' 

της 20-12-1984 με τίτλο: "Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των 

δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ πλην των εκπαιδευτικών" - το οποίο βασίζεται στις 

συνταγματικές αρχές της αμεροληψίας, ουδετερότητας και νομιμότητας (Παπαδημόπουλος, 2013). 

Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, μαζί με το Π.Δ. 906/1975 - ΦΕΚ 288 Α' της 22-12-1975 

με τίτλο: "περί του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, πλην των εκπαιδευτικών, ως και απάντων των ΝΠΔΔ" και 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 16/1977, ΦΕΚ 10 Α', στις 14-01-1977 - αλλά και το 

Π.Δ.318/1992 το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα είναι τα τρία συστήματα αξιολόγησης που 

εφαρμόστηκαν από την πτώση της δικτατορίας μέχρι και σήμερα.  

Στην Ελλάδα από το 1987, στο Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987 

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Κ.Ε.Π.Ε., υπήρχε εκτενής αναφορά στην ανάγκη 

μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων 

της. Με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης ασχολήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων 

του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία υπέβαλε τη σχετική έκθεσή της το 1990. 

Μία επόμενη προσπάθεια έγινε από την επιτροπή Δεκλερή, η οποία υπέβαλε την έκθεση 

«Ελληνική Διοίκηση 2000». Σε αυτήν γινόταν λόγος για την αναγκαιότητα εισαγωγής μεθόδων 

αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας (Ραμματά, 2011).  

Λίγο αργότερα, το άρθρο 128 του Π.∆. 611/1977 - Υπαλληλικός Κώδικας - σχετικά µε το θέµα 

της αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται από τη διάταξη 

του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 ορίζοντας: «Καθιερώνεται από 1/1/1992 σύστηµα αξιολόγησης 

των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών 
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προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι 

η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας 

των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν, 

βάσει σαφώς προσδιορισµένων κριτηρίων, σε συνάρτηση µε τους καθορισμένους χρονικής 

περιόδου, µε σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών».  

Το Π.Δ. 318/92 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’161, ο Ν. 3230/2004 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44 και 

περιλαμβάνει την καθιέρωση του συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 

και άλλες διατάξεις και ο Ν. 4275/2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ149 και περιλαμβάνει την 

τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Επιλογή προϊσταμένων των Οργανικών μονάδων. Τέλος ο 

Νόμος 4250/2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 και περιλαμβάνει την τροποποίηση των διατάξεων 

του Π.Δ.318/1992.  Τόσο το Π.Δ. 318/92 όσο και οι τρεις προρρηθέντες νόμοι αναλύονται 

εκτενέστερα παρακάτω. 
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2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

2.2.1 Π.Δ. 318/92 
Το Π.Δ. 318/92 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’161 και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 

ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών 

λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου  - Ν.Π.Δ.Δ. - που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα.  

Η αξιολόγηση του προσωπικού με βάση το παρόν Π.Δ., ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται με εκθέσεις 

αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αποβλέπουν στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της 

επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων τόσο σε σχέση με το αντικείμενο 

της εργασίας τους όσο και με τα καθήκοντα που ασκούν. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται 

σύμφωνα με τέσσερα υποδείγματα που προσαρτήθηκαν στο Π.Δ και διακρίνονται ως Α’,Β’,Γ’,Δ’. 

Το κάθε υπόδειγμα αναφέρεται σε διαφορετικό τύπο αξιολόγησης. Με το υπόδειγμα Α’ 

συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊστάμενων των διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων 

ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Με το υπόδειγμα Β’ αξιολογούνται οι υπάλληλοι 

κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι  υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

αξιολογούνται με το υπόδειγμα Γ’. Τέλος, το υπόδειγμα Δ’ χρησιμοποιείται όταν οι αξιολογητές 

είναι επιθεωρητές με εξαίρεση την περίπτωση των υπαλλήλων (ΥΕ).  

Έτσι, οι Προϊστάμενοι αξιολογούνται βάσει δεκαέξι κριτηρίων που κατατάσσονται σε πέντε 

ομάδες. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο ή, άλλως, τα αντικείμενα της αξιολόγησης που είναι 

συνολικά δεκαέξι (16) και διακρίνονται σε πέντε διακεκριμένες ομάδες έχουν ως εξής: α) η γνώση 

του αντικειμένου (αφορά μόνο στα υποδείγματα Α’& Β’): στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται i) η 

επαγγελματική επάρκεια, ii) η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και iii) η σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα. β) Η δεύτερη 

ομάδα είναι αυτή των διοικητικών ικανοτήτων (αφορά μόνο στο υπόδειγμα Α’): σε αυτήν ανήκουν 

i) η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού, και ελέγχου των εργασιών της μονάδας 

του, ii) η ικανότητα επικοινωνίας, καθοδήγησης, ενημέρωσης, παρακίνησης των υπαλλήλων και 

ανάπτυξης των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων, iii ) η ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης, iv) 

η ικανότητα δημιουργίας πνεύματος ομάδος, και v) η ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων 

και αντιμετώπισης προβλημάτων. Στην τρίτη (γ) ομάδα, αυτή που αφορά στο ενδιαφέρον και τη 

δημιουργικότητα, αξιολογούνται i) το ενδιαφέρον και η αφοσίωση στην εργασία, ii) η πρωτοβουλία 

– καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση 
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τέτοιων εργασιών (στο υπόδειγμα Γ’ αξιολογούνται μόνο η πρωτοβουλία - Καινοτομίες) και iii) η 

ανάληψη ευθυνών. Προχωρώντας στην τέταρτη (δ)  ομάδα, αυτή των υπηρεσιακών σχέσεων και 

συμπεριφοράς, συναντάμε i) τη συμπεριφορά προς πολίτες και την Εξυπηρέτηση κοινού (αφορά 

μόνο σε όσους υπαλλήλους έρχονται σε επαφή με κοινό) καθώς και ii) την επικοινωνία και 

συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. Τέλος, στην Πέμπτη (ε) ομάδα της 

αποτελεσματικότητας περιλαμβάνονται i) η ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων, (κριτήριο δεν 

υπάρχει στο υπόδειγμα Γ’ ενώ στο Β’ περιγράφεται ως η ικανότητα να προγραμματίζει, 

οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του), ii) η ποιότητα και ποσότητα εργασίας και iii) η 

εξοικονόμηση πόρων. 

Οι αξιολογούμενοι συμπληρώνουν μόνοι τους τα στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα,  πατρώνυμο, 

κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης) στα έντυπα αξιολόγησης,  καθώς και τους τίτλους 

σπουδών, τυχόν μετεκπαιδεύσεων – επιμορφώσεων που έχουν. Περιγράφουν συνοπτικά το έργο 

τους, μελέτες άρθρα, προτάσεις και σχετικά με αυτό βραβεύσεις τους. Τέλος, αναφέρονται σε 

όποιες δυσχέρειες και προβλήματα αντιμετώπισαν κατά την εκτέλεση του έργου τους την χρονική 

περίοδο της αξιολόγησης και  τις υπογράφουν.            

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 του Π∆ 318/92, η αξιολόγηση γίνεται από δύο, το πολύ, 

προϊσταμένους, ανάλογα µε τη θέση του αξιολογούµενου στην ιεραρχία της υπηρεσίας του - 

δηλαδή ο προϊστάµενος του υπαλλήλου και ο αµέσως ανώτερος προϊστάµενος αυτού, όταν 

υπάρχει. Ουσιαστικά, η αξιολόγηση ενεργείται από τον άμεσο προϊστάμενο και τον αμέσως 

ανώτερο του, στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή του Ν.Π.Δ.Δ.  που ανήκει ο 

αξιολογούμενος.  

Ο α’ αξιολογητής βαθμολογεί από το 1 έως το 10, με ακέραιο ή δεκαδικό κατά προσέγγιση 

δεκάτου βαθμού το κάθε επιμέρους κριτήριο. Για τους υπαλλήλους στο καθεστώς απόσπασης οι 

εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους προϊσταµένους των υπηρεσιών όπου είναι 

αποσπασµένοι. Για τους υπαλλήλους εκείνους που ανήκουν στις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 

δεν είναι προϊστάµενοι, δεν βαθµολογείται το κριτήριο της διοικητικής ικανότητας.  

Ο β’ αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες κριτηρίων και όχι αναλυτικά σε καθένα 

από αυτά. Διατυπώνει τις παρατηρήσεις του ως προς την απόδοση του αξιολογούμενου με την 

παράθεση οποιωνδήποτε κατά την κρίση του στοιχείων που είναι ικανά να θεμελιώσουν την 
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βαθμολογία του. Στις περιπτώσεις που παρατίθενται εξαιρετικές επιδόσεις από τον α’ αξιολογητή 

είναι υποχρεωμένος να διατυπώσει την γνώμη του επί της βασιμότητας τους.      

Εφόσον ο  α’ αξιολογητής και ο επιθεωρητής βαθμολογούν ένα ή περισσότερα κριτήρια με το 

βαθμό 9 ή 10 ή 4 και κάτω απαιτείται από αυτόν η παράθεση μιας ειδικής αιτιολογίας, που θα 

τεκμηριώνεται από αντικειμενικά γεγονότα, για τα συγκεκριμένα κριτήρια. Από αντικειμενικά 

γεγονότα θα πρέπει να τεκμηριώνεται επίσης εάν ο αξιολογητής αναφέρει ότι ο αξιολογούμενος 

έχει επιδείξει κατά την άσκηση των καθηκόντων του εξαιρετικές επιδόσεις. Τέτοιες μπορούν να 

χαρακτηριστούν οι δράσεις, πρωτοβουλίες που τον διακρίνουν σαφώς από τους συναδέλφους του, 

προέκυψε πρόδηλο όφελος για την υπηρεσία και συνδέονται με μία ή περισσότερες ομάδες 

κριτηρίων. 

Η βαθμολογία που τελικά παίρνει ο αξιολογούμενος είναι ο μέσος όρος των δύο αξιολογητών 

καθώς και του επιθεωρητή εφόσον υπάρχει. Στις περιπτώσεις των εξαιρετικών επιδόσεων, ο 

τελικός χαρακτηρισμός γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.4 του άρθρου 54 

του Ν.1943/91 η οποία και βαθμολογεί με τον βαθμό 10 τα κριτήρια που συνδέονται με το 

περιεχόμενο των εξαιρετικών επιδόσεων.  Αν η Επιτροπή αποφασίσει αρνητικά, τότε το οικείο 

κριτήριο θεωρείται ότι βαθμολογήθηκε με 8. Οι εκθέσεις αξιολόγησης,  η συµπλήρωση των 

οποίων είναι υποχρεωτική, πρέπει να συντάσσονται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 

κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, µε εξαίρεση αυτούς της κατηγορίας 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Σε περίπτωση 

απώλειας της ιδιότητας του προϊσταμένου - λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, 

απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία, πριν από την 31η Ιανουαρίου,  ο 

αξιολογητής συμπληρώνει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν, για 

πέντε τουλάχιστον µήνες, στην οργανική του µονάδα - κατά το έτος στο οποίο αφορά η διαδικασία 

αξιολόγησης. 

Ο Υπαλληλικός Κώδικας (Π∆ 611/1977), προβλέπει τον έλεγχο της αντικειμενικότητας του 

αξιολογητή και, σε περίπτωση διαπίστωσης αδικαιολογήτως αυστηρής ή, αντίθετα, υπερβολικά 

επιεικούς  αξιολόγησης, αυτός απειλείται με διαδικασίες υποχρεωτικής πειθαρχικής διαδικασίας 

σε βάρος του. Σύµφωνα, μάλιστα, µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1992 η διαπίστωση 

της παραπάνω συµπεριφοράς μπορεί να επιβαρύνει την επαγγελματική εξέλιξη του αξιολογητή. 

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π∆ 318/1992, ο αξιολογητής βαθµολογεί 

αντικειµενικά, δηλώνοντας δίκαια τη γνώµη του για τον υπάλληλο. Η βαθµολογία πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα ακεραιότητας και αισθήματος ευθύνης και να απορρέει από γεγονότα «αντικειµενικώς 



THE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS: THE CASE OF GREEK POLICE PERSONNEL 
 

2016 

 

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ            

 
Σελίδα 25 

ακριβή και όχι από απλές υπόνοιες, ανεύθυνες εισηγήσεις, σχόλια ή πληροφορίες ούτε από 

µεµονωµένα και τυχαία περιστατικά».  

Πριν συνταχθεί η έκθεση αξιολόγησης, με πρωτοβουλία του αξιολογητή ή του αξιολογούμενου 

μπορεί να πραγματοποιηθεί συνέντευξη, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού την λειτουργία 

γενικά και την απόδοση της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και τους τρόπους βελτίωσης της 

απόδοσης του αξιολογούμενου και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. 

Ο αξιολογούμενος με βάση το συγκεκριμένο Π.Δ. προβαίνει στην αυτοαξιολόγησή του. Η 

βαθμολογία του δεν επηρεάζει την βαθμολογία των αξιολογητών, απλώς τους δίνει την εικόνα που 

έχει ο ίδιος για τον εαυτό του και τους βοηθάει να αποφασίσουν αν πρέπει να πραγματοποιήσουν 

μια συνέντευξη ή όχι μαζί του.  

 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας  των οργανικών μονάδων, ο κάθε προϊστάμενος θέτει 

στόχους εγγράφως που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της ομάδας που προΐσταται. Στο τέλος  

κάθε χρόνου, στα πλαίσια του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων των φορέων, συζητούνται οι 

στόχοι μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και του οικείου προϊσταμένου της κάθε Διεύθυνσης   και 

οριστικοποιούνται. Μετά την οριστικοποίηση ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης ενημερώνει 

τους προϊσταμένους των τμημάτων οι οποίοι βαθμολογούνται με 9 ή 10 στο κριτήριο «Ικανότητα 

θέσης και επίτευξης στόχων» μόνο εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι. 

Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα ένστασης στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τις οποίες 

αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο: α) αν η βαθμολογία στις ομάδες κριτηρίων είναι 

μεγαλύτερη από δύο βαθμούς μεταξύ των 2 αξιολογητών, β) αν η βαθμολογία του επιθεωρητή 

είναι κατώτερη κατά τρεις  μονάδες τουλάχιστον σε σύγκριση με τον έναν εκ των δύο 

αξιολογητών, γ) αν η βαθμολογία είναι έξι (6) και κάτω σε δύο (2) τουλάχιστον ομάδες κριτηρίων 

από έναν αξιολογητή ή και όλους λόγω μεροληψίας και δ) αν η βαθμολογία είναι τέσσερα (4) και 

κάτω και η αιτιολογία της είναι με ανακριβή γεγονότα. 

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, κάθε έκθεση γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον 

υπάλληλο που αφορά. Μπορεί επίσης ο υπάλληλος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  να λαμβάνει 

πλήρη γνώση ή και το ίδιο το αντίγραφο της αξιολόγησης του από την υπηρεσία προσωπικού. 

Ταυτόχρονα με την σύνταξη των εκθέσεων ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή αντίστοιχου 

επιπέδου της οργανικής μονάδας έχει την υποχρέωση να συντάξει μια ειδική κατάσταση, στην 
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οποία καταχωρεί με την σειρά τους υπαλλήλους που αξιολογεί, ξεκινώντας από τον καλύτερο. Η 

κατάταξη γίνεται κατά κλάδο και βαθμό ανεξάρτητα από το τμήμα που υπάγεται   ο υπάλληλος.     

 Συμπερασματικά, τα βασικά στοιχεία που καθιερώνονται  στο ανωτέρω Π.Δ είναι: α) τα κριτήρια, 

β) α’ & β’ αξιολογητές, γ) ειδική επιτροπή αξιολόγησης και δ) εξέταση ενστάσεων από το 

υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Επιπλέον, τα εντοπιζόμενα προβλήματα στην εφαρμογή του ανωτέρου Π.Δ. είναι: α) αξιολόγηση 

της πλειοψηφίας των υπαλλήλων με άριστα, χωρίς πρόβλεψη αντιμετώπισης του συγκεκριμένου 

προβλήματος, β) ελλιπής και πλημμελή εφαρμογή της αξιολόγησης (μη συγκρότηση της επιτροπής 

ΕΕΑ, μη εξέταση των άριστων εκθέσεων, κ.ά.), γ) έλλειψη άμεσης σύνδεσης της απόδοσης με την 

υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων. 
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2.2.2 Ν. 3230/2004 - Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 
της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 
Ο Νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44 και περιλαμβάνει την καθιέρωση του συστήματος διοίκησης 

με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. Με τον Ν. 3230/2004 τέθηκαν οι 

βάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και για την ανταπόκριση 

του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 

Προσδιορίζονται σε ετήσια βάση οι στόχοι του κάθε οργανισμού και επιμερίζονται από το 

ανώτερο πολιτικό επίπεδο προς τα κάτω. Αφού οι Γενικοί Διευθυντές αναλύσουν τι πρέπει να γίνει  

κατά την διάρκεια  έτους στον φορέα τους, προσδιορίζουν τους επιμέρους στόχους της κάθε 

Διεύθυνσης. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους 

Τμήματος, εξειδικεύουν και επιμερίζουν τους στόχους ανά τμήμα. Τέλος, οι Προϊστάμενοι 

Τμήματος καθορίζουν τους ατομικούς στόχους, ανάλογα με τις γνώσεις, τις αρμοδιότητες, τις 

δεξιότητες και την εμπειρία των υπαλλήλων. Κάθε στόχος σε κάθε επίπεδο αναλύεται σε 

συγκεκριμένες ενέργειες, που προβλέπονται σε κάθε πρόγραμμα δράσης και είναι χρονικά 

προσδιορισμένες. Σε τακτά διαστήματα, που δεν είναι μεγαλύτερα του τριμήνου, η πορεία 

υλοποίησης των στόχων ελέγχεται από τους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων. Οι στόχοι 

μπορούν να επανακαθοριστούν ή να προσαρμοστούν αν προκύψουν νέα στοιχεία ή δεδομένα.    

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3230/2004, αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα και ορίζονται ως εξής: Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της δημόσιας 

διοίκησης να εκπληρώνει τους προγραμματισθέντες στόχους και Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα 

να επιτυγχάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς με το μικρότερο δυνατό 

κόστος. 

Η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση τους γενικούς και 

ειδικούς δείκτες. Γενικοί δείκτες είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το 

ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το 

κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικοί δείκτες είναι όλοι οι 

εξειδικευμένοι δείκτες που κάθε υπηρεσία θα εφαρμόσει και που αντιστοιχούν με το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε φορέα. 

Κατά την διαδικασία μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κάθε φορέα 

τελικό ρόλο έχει η Μονάδα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση αξιολόγησης με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και την διατύπωση συγκεκριμένων 
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προτάσεων προς τον οικείο Υπουργό αλλά και την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία διαρθρώνεται στα 

παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων της Αποδοτικότητας και β) Τμήμα 

Τεκμηρίωσης και καλύτερων πρακτικών. 

Αρμοδιότητες των ανωτέρω τμημάτων είναι: i) η σχεδίαση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης 

της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, ii) η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών, η 

ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών και η εισήγηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών, όσον 

αφορά στο πρώτο Τμήμα, και, i) η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, ii) η παρακολούθηση της εξέλιξης και η 

επεξεργασία τους, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, iii) η αναλυτική παρουσίαση 

ετησίως των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, iv) η 

συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών, v) ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών και η εφαρμογή τους σε  άλλες υπηρεσίες, 

vi) η παρακολούθηση της εφαρμογή τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και vii) η 

εισήγηση και η βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα τους, όσον αφορά στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και καλύτερων πρακτικών. 

Τα βασικά στοιχεία αυτού του Νόμου είναι η καθιέρωση στοχοθεσίας και δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης· εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης 

των υπαλλήλων ετησίως, σύµφωνα µε το οποίο οι υπάλληλοι αξιολογούνται ως προς την 

αποτελεσµατική υλοποίηση των ετήσιων προκαθορισµένων στόχων, την επιτυχή εκτέλεση του 

έργου και τις ικανότητες και δεξιότητες τους κατά την εκτέλεση αυτού. Οι ανωτέρω ενότητες 

συνυπολογίζονται µε διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα, ανάλογα µε το ιεραρχικό επίπεδο στο 

οποίο ανήκει ο αξιολογούµενος. 

Τέλος, τα εντοπιζόμενα προβλήματα στην εφαρμογή του είναι η έλλειψη σύνδεσης στοχοθεσίας 

και ατομικής αξιολόγησης, η έλλειψη παροχής κινήτρων, το γεγονός ότι ο προσανατολισμός σε 

στόχους είναι εύκολα επιτεύξιμος και η ελλιπής και πλημμελής εφαρμογή του. 
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2.2.3 Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.». 
Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε τα κριτήρια για την εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Άλλωστε, «η  σταδιοδροµία του δηµόσιου υπαλλήλου µε βάση την προσωπική του αξία και η 

ισότιµη αντιµετώπισή του κατά την υπηρεσιακή του εξέλιξη αποτελούν στοιχειώδεις κανόνες για 

τη λειτουργία κάθε συστήµατος διοικητικής οργάνωσης που σέβεται τη συνταγµατική νοµιµότητα 

και επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του» 

(Παπακωνσταντίνου, 2007). 

Με την συνταγµατική αναθεώρησης του 2001 - άρθρο 103 παρ. 7 Συντ. - κατοχυρώνονται 

εγγυήσεις για αντικειµενική πρόσληψη των δηµοσίων υπαλλήλων. «Η υιοθέτηση αντικειµενικών 

και αξιοκρατικών κριτηρίων για την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη για την ολοκλήρωση µιας ουσιαστικής, για πρώτη φορά, µεταρρύθµισης της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (Παπακωνσταντίνου, 2007). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου «Τα ουσιαστικά προσόντα 

των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήµατος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές 

της αμεροληψίας, της επαγγελµατικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του». 

Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία και την θέση που κατέχει ο 

υπάλληλος. 
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2.2.4 4275/2014 - Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) 
Ο Νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ149 και περιλαμβάνει την τροποποίηση των διατάξεων του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.- 

Επιλογή προϊσταμένων των Οργανικών μονάδων. 

Με το νόμο αυτό τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις επιλογής των προϊσταμένων. Έτσι, 

Προϊστάμενοι στην Γενική Διεύθυνση επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον 

τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης επιλέγονται, με κάποιες άλλες 

προϋποθέσεις, αλλά πάλι από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ. Τέλος οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 

επιλέγονται,  υπό προϋποθέσεις, από ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.    

Η επιλογή των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος 

πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Πρώτο στάδιο είναι η πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και 

τυπικών προσόντων. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  ύστερα 

από γνώμη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το αρμόδιο όργανο 

εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε 

αυτούς, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα.  

Το δεύτερο στάδιο επιλογής είναι η γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση διενεργείται από τον 

ΑΣΕΠ και μπορεί να έχει την μορφή: α) ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, σε 

θέματα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής 

δράσης στο δημόσιο και για τις γενικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης καθώς και σε θέματα 

γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψηφίου,  β) ερωτήσεων με απαντήσεις ελεύθερης 

ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης κι άσκησης πολιτικής, γ) συνδυασμό των δύο παραπάνω μορφών 

και δ) κάθε άλλη μορφή, η οποία μπορεί να κρίνεται αναγκαία ανάλογα με το περίγραμμα της 

αποκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.  

Το τρίτο στάδιο είναι η δομημένη συνέντευξη που διενεργείται από το αρμόδιο Συμβούλιο 

Συνέντευξης Προϊσταμένων.  Ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη είναι 

τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των αποκηρυσσόμενων θέσεων. Σκοπός της δομημένης 

συνέντευξης είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα 

και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την ανάληψη θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. 

Το Συμβούλιο έχει στην διάθεσή του τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου και 

αξιολογεί τους υποψήφιους στις παρακάτω θεματικές ενότητες: i) ποιότητα της υπηρεσιακής 
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δραστηριότητας του υποψηφίου, ii) η γνώση του αντικειμένου του φορέα που υπάγεται ο 

υποψήφιος και iii) oι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις, 

και, πιο συγκεκριμένα α) ικανότητες που σχετίζονται με τον στρατηγικό τρόπο σκέψης, β) 

ικανότητες που σχετίζονται με την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, γ) ικανότητες που 

σχετίζονται  με τα αποτελέσματα και δ) ικανότητες που σχετίζονται με την διαχείριση αλλαγών.  

Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της δομημένης συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες. 

Κάθε θεματική ενότητα βαθμολογείται χωριστά και το ανώτατο όριο βαθμολογίας καθορίζεται 

ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης. 
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2.2.5 N.4250/2014 – Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχώνευσης 
νομικών πρόσωπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση των 
διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις. 
O Νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 και περιλαμβάνει την τροποποίηση των διατάξεων του 

Π.Δ.318/1992. Με τον Νόμο αυτό τροποποιείται το άρθρο 7 και αντικαθίσταται ως εξής: Πρώτον, 

το ανώτατο ποσοστό υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν με 9 έως και 10 είναι το 

25% των αξιολογούμενων, δεύτερον, το ανώτατο ποσοστό υπαλλήλων που είναι δυνατόν να 

βαθμολογηθούν με 7 έως και 8 είναι το 60% των αξιολογούμενων και τέλος, το  ποσοστό 

υπαλλήλων που πρέπει να βαθμολογηθούν με 1 έως και 6 είναι το 15% των αξιολογούμενων. 

Στις περιπτώσεις των αξιολογήσεων που προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω υπολογίζεται 

ακέραιη μονάδα. Εάν δεν εξαντληθεί το ποσοστό σε μια κλίμακα, το υπόλοιπο προσαυξάνει το 

ποσοστό της αμέσως κατώτερης. Τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τους υπηρετούντες 

υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα 

βαθμολόγησης γίνεται στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους, πριν την σύνταξη των εκθέσεων 

αξιολόγησης, με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου της κάθε Γενικής Διεύθυνσης. Η απόφαση 

λαμβάνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια: α) Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 

των μονάδων, β) Οι αρμοδιότητες των μονάδων σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική και γ) η 

κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. 

Η μη τήρηση των ποσοστών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος. Η 

αξιολόγηση των προϊσταμένων των τμημάτων και των Διευθύνσεων με 9 ή 10, ανέρχεται σε 

ποσοστό έως 70 % επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας  Γενικής 

Διεύθυνσης. 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του ΠΔ 318/1992 αντικαταστάθηκε και πλέον απαιτείται ειδική 

αιτιολογία με παράθεση πραγματικών γεγονότων για όσους αξιολογούνται με βαθμό 1 έως 6, αντί 

του κάτω του 4 που ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 10, 

όπως αυτό προστέθηκε με την &5, ο αξιολογητής υποχρεούται επιπλέον να παραθέσει στην 

έκθεση αξιολόγησης μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου και να τον καλέσει σε 

συνέντευξη για να τα συζητήσουν. 

Η αξιολόγηση μετά την τροποποίηση του άρθρου 14, ενεργείται από τον προϊστάμενο της αμέσως 

υπερκείμενης οργανικής μονάδας που  ανήκει ο αξιολογούμενος, κατόπιν γραπτής και 

τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊστάμενού του. 
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Επιπλέον, αντικαταστάθηκε και το άρθρο 18 του ΠΔ 318/1992 και, πλέον, οι εκθέσεις 

αξιολόγησης συντάσσονται υποχρεωτικά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, ο κάθε 

αξιολογούμενος υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο της αξιολόγησής του μέχρι τις 15 

Φεβρουαρίου. Ο εισηγητής πρέπει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να καταθέσει την εισήγησή του. 

Τέλος, ο αξιολογητής πρέπει μέχρι 31 Μαρτίου να συντάξει όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης για 

τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του.   

Ο αξιολογούμενος μπορεί, μετά την τροποποίηση του άρθρου 19, να ασκήσει ένσταση μεροληψίας 

ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του αξιολογητή, ενώπιων της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι 6 και 

κάτω (≤6). Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών. 

Με την αντικατάσταση του άρθρου 21&1 του ΠΔ 318/1992 κάθε έκθεση αξιολόγησης 

γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο αφορά, με την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας 

προσωπικού.          

Η ειδική επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται 

είτε να οριστικοποιήσει  είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 23 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε. 
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2.2.6 νομοσχέδιο «διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
δημοσίας διοίκησης για αξιολόγηση  
Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την 02/12/2015 και χωρίζεται σε δύο 

μέρη: i) την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και ii) την επιλογή προϊσταμένων. Εισάγονται 

για πρώτη φορά θεσμοί συμμετοχής με στόχο την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, καθώς η 

αξιολόγηση θα συνδυάζεται με μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, μέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και 

εξειδίκευσης της στοχοθεσίας. Περιλαμβάνει, επίσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 

προϊσταμένων της διοίκησης.  

Όσον αφορά στα κριτήρια, δίνεται ειδικότερα έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τριών κριτηρίων: α) 

της αντικειμενικής μοριοδότησης τυπικών προσόντων και εμπειρίας, β) της αξιολόγησης και γ) της 

συνέντευξης.  

Ταυτόχρονα προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα 

προϊσταμένου  για πρώτη φορά ενώ αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων είναι ο 

άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενός του. Εξειδικεύει, δε, σε κάθε περίπτωση ποιος θα είναι. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει 

τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης, συνοπτική περιγραφή του αξιολογούμενου 

κατά την περίοδο που αξιολογείται, στοιχεία της συνέντευξης και τη βαθμολογία του βάσει των 

κριτηρίων και συντάσσεται από τους αρμόδιους εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.  

Επιπλέον, προβλέπει τις διαδικασίες αξιολόγησης σε περιπτώσεις όπου οι αξιολογητές που 

απολέσουν την ιδιότητα του προϊσταμένου πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, 

μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία - ενώ σε καμιά 

περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) 

μηνών. 

Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή 

Διοικητικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράλειψης ή πλημμελούς ή μη ορθής συμπλήρωσης, η 

έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται για  σχετική διόρθωση.  Κάθε έκθεση αξιολόγησης 

γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο, ο οποίος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να 

λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής  του,  από  την  αρμόδια 
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υπηρεσία  προσωπικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και 

την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση. 

Όσον αφορά στη βαθμολογία με 9 και 10 βαθμολογούνται οι άριστοι προϊστάμενοι, οι υπηρεσίες 

των οποίων σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις και απαιτείται παράθεση ειδικής αιτιολογίας, με 

παράθεση πραγματικών στοιχείων η οποία εξετάζεται υποχρεωτικά από την Επιτροπή του άρθρου 

8. 

Με 7 ή 8 βαθμολογούνται όσοι θεωρούνται πολύ καλοί, με 5 ή 6 οι απλώς επαρκείς, με 3 ή 4 όσοι 

απέδωσαν κάτω του συνηθισμένου και με 1 ή 2 οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία 

προϊστάμενοι. Για βαθμολογία κάτω του 6 απαιτείται ειδική αιτιολογία βάσει δυσμενών στοιχείων 

του μητρώου του εκάστοτε υπαλλήλου. 

Το σχέδιο νόμου διατηρεί τις συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διαδικασία 

ενστάσεων. Σημαντικό ρόλο στον νέο τρόπο αξιολόγησης θα διαδραματίσει και η στοχοθεσία, 

αλλά και η αξιολόγηση προϊσταμένων.  

Το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι δομημένο με τρόπο που να αποβλέπει στη βελτίωση του 

υπαλλήλου και της υπηρεσίας, με νέο σύστημα βαθμολόγησης για ακριβέστερη αποτύπωση της 

πραγματικής κατάστασης. Πρόκειται για σύζευξη μεταξύ στοχοθεσίας, βαθμολογικής ανέλιξης – 

συστήματος επιλογής προϊσταμένων και Εθνικού Μητρώου Στελεχών. 

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων: α) 

Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων. β) Μοριοδότηση βάσει 

εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  και δ) 

Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.   

Ειδικά για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος δύναται  - με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση 

ετησίως μέσω ΑΣΕΠ, η επιτυχής συμμετοχή στην οποία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για το 

δικαίωμα υποψηφιότητας.  

Στα κριτήρια αξιολόγησης, προτείνεται να προσμετρηθεί και ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια 

διοίκηση, σημειώνοντας ότι όσοι έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ ή με διαγωνισμό της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να προηγούνται στις κρίσεις, καθώς και να λαμβάνεται 

υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας της υπηρεσίας, των συνθηκών εργασίας και των ιδιαιτεροτήτων 
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του κάθε φορέα (www.dikaiologitika.gr) 

Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση (στην πλειονότητά τους δημόσιοι 

υπάλληλοι και πανεπιστημιακοί) επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση 

ως προς την πάταξη πελατειακών σχέσεων (www.dikaiologitika.gr). 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νέα κοινωνικό υπόβαθρο των τελευταίων ετών υπαγορεύει τόσο τη λήψη προωθημένων 

αστυνομικών μέτρων καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της 

αστυνομίας, όσο και τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Διάφοροι ερευνητές έχουν επισημάνει στο παρελθόν μεθόδους μέτρησης της απόδοσης 

εστιάζοντας, κυρίως, στον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταστροφή του ενδιαφέροντος στην αστυνομία, η οποία, 

άλλωστε, αποτελεί έναν οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα με μεγάλο αριθμό ανθρώπινου 

δυναμικού, που θα πρέπει να αποδίδει στο μέγιστο βαθμό, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή 

εξέλιξή της. 

Ως μερικές από τις συνηθέστερες μεθόδους αξιολόγησης αναφέρονται οι συγκριτικές μέθοδοι, οι 

κατάλογοι συμπεριφορών και η κλίμακα αξιολόγησης μικτών επιπέδων. Συγκεκριμένα, για το 

επάγγελμα του αστυνομικού, ο Landy (1980) δημιούργησε μία αντικειμενική μέθοδο βασισμένη 

στην προαναφερθείσα κλίμακα στην οποία ούτε ο αξιολογητής γνωρίζει τις σωστές απαντήσεις. 

Ως κριτήριο αξιολόγησης θεωρούνται συμπεριφορές σχετικές με την άσκηση καθηκόντων. Ο 

αξιολογητής απλά βαθμολογεί με έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε μία αριθμητική κλίμακα (Landy 

& Farr, 1980; Κάντας, 1997; Kaminski & Martin, 2000). 

Πρόσφατες μελέτες στο χώρο της εφαρμογής του νόμου και της τάξης έδειξαν ότι η αξιολόγηση 

που στηρίζεται στη βελτίωση του εργαζομένου συνεπάγεται τη μεγαλύτερη απόδοση των 

αστυνομικών. Αυτή η αξιολόγηση αφορά περισσότερο σε διαδικασίες εφαρμογής του νόμου και 

λιγότερο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες (Lilley & Hinduja, 2006b). 

Η αξιολόγηση των αστυνομικών όσον αφορά στη γνώση και τις δεξιότητες μπορεί να διευκολύνει 

τους ανωτέρους στη σωστότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα την 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.  

Στην Ελλάδα έχουν γίνει προσπάθειες νομικής κατοχύρωσης της αξιολόγησης στον ευρύτερο 
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δημόσιο τομέα, όπως αυτές αναπτύχθηκαν παραπάνω, αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία 

ειδικότερα. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα βασικότερα σχετικά νομοθετήματα.  
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3.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

3.2.1 ΠΔ 15/1986 
Με το ΠΔ 15/1986 καθορίζεται η αξιολόγηση προσόντων του αστυνομικού προσωπικού της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκθεση ικανότητας είναι το έγγραφο στο οποίο εμφαίνονται και 

βαθμολογούνται αναλυτικά τα ουσιαστικά προσόντα του αστυνομικού προσωπικού και 

επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώματα αυτών. 

Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους 

αποστέλλονται τα βιβλιάρια, από τις Υπηρεσίες που τα τηρούν αυτεπάγγελτα, στους αρμόδιους 

συντάκτες. Μετά την  λήψη των αναγκαίων στοιχείων για την σύνταξη των εκθέσεων, οι 

γνωματεύοντες υποβάλουν τις μεν εκθέσεις ικανότητας στην Διεύθυνση Αστυνομικού 

Προσωπικού του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων του ΑΕΑ, τα δε 

βιβλιάρια στις Υπηρεσίες που τα τηρούν. 

Με το άρθρο 7 παρ 1 καθορίζεται ότι σε περίπτωση που οι γνωματεύοντες έχουν αξιολογήσει οι 

ίδιοι ή οι συντάκτες αλλά συμφωνούν μαζί τους με βαθμό κάτω του πέντε (5) τα επιμέρους 

προσόντα, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν.    

Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι γνωματεύοντες υποχρεούνται επίσης να ελέγχουν: i) 

αν είναι με έγγραφα στοιχεία αιτιολογημένες οι βαθμολογίες κάτω του οκτώ των «ηθικών 

προσόντων» και της «γενικής κατάστασης υγείας» και αν αιτιολογούνται επαρκώς, στην οικεία 

θέση, οι κάτω των πέντε βαθμολογίες στα λοιπά προσόντα (εδ. α), ii) αν αξιολογήθηκαν τα 

δυσμενή στοιχεία στη βαθμολογία των προσόντων (εδ. β), iii) αν τηρήθηκαν οι διατάξεις αυτού του 

Διατάγματος και των ισχυόντων νόμων κατά την σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας και των 

πληροφοριακών σημειωμάτων (εδ. γ). 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των παραπάνω, ο γνωματεύων το σημειώνει στην οικεία 

θέση της έκθεσης αξιολόγησης ή του σημειώματος. Αν πιστεύει ότι από προσωπικούς λόγους ο 

συντάκτης προέβη σκόπιμα σε αρνητική ή θετική αξιολόγηση, το σημειώνει και αναφέρει 

ιεραρχικά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Αρχηγός εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα 

περιστατικά, διατάσσει την ενέργεια εξέτασης προς διαπίστωση της αντικειμενικότητας ή μη των 

δυσμενών χαρακτηρισμών και των κατά συνέπεια βαθμολογιών. Αν επιβεβαιωθεί το μη 

αντικειμενικό της βαθμολογίας, ακυρώνεται η έκθεση ικανότητας και η σύνταξη της νέας 
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ανατίθεται στον αμέσως προϊστάμενο του γνωματεύοντα (άρθρο 7, παρ. 5).        

Με το άρθρο 13 του παρόντος Διατάγματος, προσδιορίζεται το απόρρητο των εγγράφων 

αξιολόγησης των αστυνομικών. Δεν μπορούν δηλ. να λαμβάνουν γνώση όλων των απόρρητων 

εγγράφων, ούτε οι αστυνομικοί που τους αφορούν, ούτε τρίτοι. Η μοναδική περίπτωση που δεν 

εφαρμόζεται το απόρρητο είναι αν μια δικαστική αρχή, ζητήσει αντίγραφα ή αποσπάσματα, για 

την διερεύνηση μιας υπόθεσης που είναι σε εξέλιξη. Τότε διαβιβάζεται από την Διεύθυνση 

Αστυνομικού Προσωπικού του ΑΕΑ  στην αρμόδια δικαστική αρχή ότι κρίνεται απαραίτητο.  

Με τα άρθρα 18-22 καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την κατάρτιση των ατομικών 

βιβλιαρίων. Αυτά χρησιμεύουν στην παρακολούθηση των αστυνομικών σε όλη την υπηρεσιακή 

σταδιοδρομία τους ενώ απεικονίζει ταυτόχρονα την όλη προσωπική κατάσταση της σωματικής 

ικανότητας, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της προσωπικότητάς τους. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί παραπάνω στην ανάλυση του άρθρου 6 τα ατομικά βιβλιάρια είναι απαραίτητα για την 

λήψη των αναγκαίων στοιχείων από τους συντάκτες προκειμένου συμπληρώσουν τις εκθέσεις 

αξιολόγησης. 

Με τα άρθρα 23-35 καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την αξιολόγηση των 

Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων προερχόμενων από παραγωγικές σχολές. Οι εκθέσεις 

αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συντάσσονται την 

1ᶯΦεβρουαρίου κάθε έτους, ενώ οι έκτακτες οποτεδήποτε διαταχθεί. Ανάλογα  με το που 

υπηρετούν, σύμφωνα με τον πίνακα Β του παρόντος Διατάγματος, καθορίζεται ποιος αξιωματικός 

ορίζεται ως συντάκτης και ποιός ως γνωματεύων. Το χρονικό διάστημα που αξιολογείται είναι η 

1ᶯΦεβρουαρίου του προηγούμενου έτους μέχρι  την 31ɳ  Ιανουαρίου του έτους σύνταξης. Οι 

γνωματεύοντες διατυπώνουν τη γνώμη τους, για τις επιμέρους βαθμολογίες και το γενικό 

χαρακτηρισμό του αξιολογουμένου και αιτιολογούν με συγκεκριμένα στοιχεία τυχόν διαφωνία 

τους (άρθρο 27).  

Στο άρθρο 29 προσδιορίζεται πως ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται με ακέραιους και 

δεκαδικούς αριθμούς δεκάτου της μονάδας από το 1 έως το 10, ολογράφως και αριθμητικός ως 

ακολούθως: Εξαίρετος από 9,6-10,Λίαν Καλός από 7,6 μέχρι 9,5, Καλός από 5 μέχρι 7,5, Σχεδόν 

Καλός από 3 μέχρι 4,9, Απαράδεκτος από 1 μέχρι 2,9.  

Με το άρθρο 30 και 34 ορίζεται πως συντάσσονται οι ειδικές εκθέσεις απόλυσης. Οι ειδικές 

εκθέσεις απόλυσης συντάσσονται και διαβιβάζονται το ταχύτερο, δια της Διεύθυνσης Προσωπικού 
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στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, το οποίο είναι δυνατόν να συγκληθεί και εκτάκτως και 

υποχρεούται να αποφασίσει την απόλυση ή όχι.  

Το άρθρο 32 αναφέρεται στα ουσιαστικά προσόντα των εκθέσεων αξιολόγησης τα οποία στην 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου διακρίνονται σε:  α) Διανοητικά που αναφέρονται στη διανοητική 

ευστροφία γενικά, τα β) τα Επαγγελματικά που προσδιορίζουν την επαγγελματική ικανότητα και 

αξία, γ) τα Διοικητικά που προσδιορίζουν τη διοικητική και ηγετική ικανότητα, δ) τα Ηθικά, που 

δηλώνουν το ήθος και το χαρακτήρα και αναφέρονται, τα ε) Ψυχικά που αφορούν στην ευψυχία, 

τη σθεναρότητα και την ψυχική ευστάθεια γενικά και στ) τα Σωματικά που αναφέρονται στην 

υγεία, την αρτιμέλεια, την αντοχή στους καμάτους της υπηρεσίας και τη σωματική παράσταση και 

εμφάνιση του κρινόμενου γενικά. 

Τα πρώτα αναφέρονται i) στην νοημοσύνη, την κρίση και την ευθυκρισία, ii) την ετοιμότητα και 

δημιουργικότητα, iii) την αντίληψη της πραγματικότητας, το πρακτικό πνεύμα και την 

προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία,  σε αυτήν περιλαμβάνονται i) η επαγγελματική κατάρτιση 

στον κατεχόμενο βαθμό, ii) η κατάρτιση για περαιτέρω εξέλιξη, iii) η εγκυκλοπαιδική μόρφωση, 

iv) η εκπαιδευτική ικανότητα, v) η επιτελική ικανότητα, vi) η επίδοση και απόδοση κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων καθώς και vi) η εργατικότητα. 

Η τρίτη ομάδα προσόντων αφορούν συγκεκριμένα i) στο κύρος, ii) τη δύναμη επιβολής επί των 

υφισταμένων, iii) την ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιμοποίησης των υφισταμένων, iv) το 

ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταμένων και στην ψυχική επαφή μαζί τους, v) τη μέριμνα για 

την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας και για την υπηρεσιακή αγωγή γενικά των 

υφισταμένων του, vi) την ενεργητικότητα και δραστηριότητα και vii) την προβλεπτικότητα. 

Όσον αφορά στα ηθικά προσόντα, αυτά αναφέρονται: i) στην πειθαρχικότητα, ii) την 

ευσυνειδησία, iii) την ειλικρίνεια, ευθύτητα, συνέπεια, iv) την τιμιότητα-σεμνότητα, v) την 

ακεραιότητα χαρακτήρα, vi) την αξιοπρέπεια., vii) την εχεμύθεια, viii) την αμεροληψία και 

δικαιοσύνη, ix) το αίσθημα ευθύνης και x) το πνεύμα συνεργασίας. 

Ως προς τα ψυχικά, σε αυτά περιλαμβάνονται i) η εμμονή και καρτερικότητα, ii) το θάρρος, iii) το 

θάρρος της γνώμης, iv) τη σταθερότητα και θετικότητα, v) την ανάληψη ευθυνών, vi) την 

πρωτοβουλία, vii) την αποφασιστικότητα, viii) την ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία καθώς και ix) τη 
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σταθερότητα στις γνώμες και αποφάσεις. 

Λοιπά συνεκτιμώμενα στοιχεία είναι  οι γραμματικές γνώσεις, αποφοίτηση από τις Σχολές, 

μετεκπαιδεύσεις, ειδικές γνώσεις κτλ. 

Στην παρ. 3του ίδιου άρθρου αναλύονται και συνεκτιμώνται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις ως 

ακολούθως: i) έλλειψη πίστης στην Πατρίδα, στα Εθνικά ιδεώδη και στο Δημοκρατικό Πολίτευμα 

της Χώρας, ii) μη ανωτέρα αντίληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αστυνομική 

ιδιότητα, iii)  έλλειψη κοινωνικότητας, iv) χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων για την ικανοποίηση 

ατομικών αιτημάτων, iv) μη αντοχή στις πιέσεις και η άσκηση των καθηκόντων κατά τρόπο που 

επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση, v) αντίθετη προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά, η ροπή 

προς πολιτικολογία, η μέθη, η χαρτοπαιξία και η δημιουργία χρεών και vi) o αριβισμός, η 

μεμψιμοιρία, η κολακεία, η φιλοκατηγορία, η εριστικότητα και η αυτοδιαφήμιση. 

Τα ελαττώματα και οι ελλείψεις συνάγονται από επίσημα έγγραφα του αξιολογούμενου. Αν δεν 

προκύπτουν από επίσημα έγγραφα τότε αιτιολογούνται επαρκώς. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

ελαττώματα δεν βαθμολογούνται, αλλά ανάλογα με τη φύση τους, επηρεάζουν τη βαθμολογία των 

επιμέρους προσόντων ή το γενικό χαρακτηρισμό του αξιολογούμενου. 

Στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω ΠΔ. παρουσιάζονται υποδείγματα τύπου έκθεσης ικανότητας και 

εντύπου πληροφοριών καθώς και τύπου ειδικών εκθέσεων, αντίστοιχα, ενώ στο άρθρο 35 γίνεται 

λόγος για την υποβολή αυτών. 

Με τα άρθρα 36-48 καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την αξιολόγηση των  

Αρχιφυλάκων  μη προερχόμενων από παραγωγικές σχολές ή προαγωγικές εξετάσεις και των 

Αστυφυλάκων. Το χρονικό διάστημα που αξιολογείται είναι η 1ɳ Οκτωρίου του προηγούμενου 

έτους μέχρι  την 3οᶯ Σεπτεμβρίου του έτους σύνταξης. Ανάλογα  με το που υπηρετούν, σύμφωνα 

με τον πίνακα Γ του παρόντος Διατάγματος, καθορίζεται ποιος αξιωματικός ορίζεται ως 

συντάκτης και ποιός ως γνωματεύων.  

Στο άρθρο 42 προσδιορίζεται πως ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται με ακέραιους και 

δεκαδικούς αριθμούς δεκάτου της μονάδας από το 1 έως το 10, ολογράφως και αριθμητικός ως 

ακολούθως: Εξαίρετος από 9-10,Λίαν Καλός από 7,6 μέχρι 8,9, Καλός από 5 μέχρι 7,5, Σχεδόν 

Καλός από 3 μέχρι 4,9, Απαράδεκτος από 1 μέχρι 2,9.  Με το άρθρο 43 και 44 ορίζεται πως 

συντάσσονται οι ειδικές εκθέσεις απόλυσης. Οι ειδικές εκθέσεις απόλυσης συντάσσονται και 

διαβιβάζονται το ταχύτερο, δια της Διεύθυνσης Προσωπικού στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, το 
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οποίο είναι δυνατόν να συγκληθεί και εκτάκτως και υποχρεούται να αποφασίσει την απόλυση ή 

όχι.  
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3.2.2 Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ Α-29/1997) Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ : 

Το Π.∆.24/1997 τίθεται ως κατωτέρω µε ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των : Π.∆.36/1998, 

Π.∆.31/1999, Π.∆.147/2000 Π.∆.324/2000, Π.∆.104/2000, Π.∆.46/2001, Π.∆ 99/2002, 

Π.∆.106/2002, Π.∆.373/2002, Π.∆.132/2002, Π.∆.91/2003, Π.∆ 112/2009, Π.∆.101/2011, 

Π.∆.133/2012. 

Στο κεφάλαιο Δ΄ του εν λόγω ΠΔ. αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προς προαγωγή 

προσόντα· συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 γίνεται λόγος για τα γενικά τυπικά προσόντα, ήτοι ο 

ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόµενο βαθµό και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας 

αξιωµατικού, προ της συµπληρώσεως των οποίων οι αξιωµατικοί δεν επιτρέπεται να προαχθούν – 

με την επιφύλαξη ορισμένων διατάξεων – (παρ. 1) – ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 

καθορίζεται ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών. Στις παρ. 3-6 

αναλύονται σαφέστερα επιμέρους περιπτώσεις συγκεκριμένων εργασιακών καθεστώτων ως προς 

τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό και γενικότερα, ως προς τη συμπλήρωση των γενικών 

προς προαγωγή προσόντων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 7 του ίδιου άρθρου, Ο χρόνος της αναδροµικής προαγωγής 

θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό.  

Το άρθρο 16 του ΠΔ αναφέρεται στον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας στο βαθµό· έτσι, ως 

προς τη συµπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων προαγωγής, δεν προσµετράται ο χρόνος 

απουσίας από την υπηρεσία των αξιωµατικών, λόγω : i) εκτίσεως στερητικής της ελευθερίας 

ποινής, ii) προσωρινής κρατήσεως, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική 

απόφαση, iii) διαθεσιµότητας, εφόσον επακολούθησε η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινή, iv) 

εκτίσεως ποινής αργίας µε απόλυση ή αργίας µε πρόσκαιρη παύση, v) παράνοµης απουσίας. στ. 

Αδείας άνευ αποδοχών και vi) εκπαιδευτικής αδείας πέραν των δύο (2) ετών. 

Επίσης, δεν προσµετρείται χρόνος αποχής μεγαλύτερος του έτους για λόγους υγείας για βαθµούς 

όπου ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών και πέραν 

του τριµήνου, όταν ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος είναι µέχρι δύο (2) έτη, εφόσον οι λόγοι 

υγείας δεν οφείλονται σε πάθηση ή τραυµατισµό που συνέβη κατά την υπηρεσία και ένεκα ταύτης 

(παρ. 2) 
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Τέλος, σε περίπτωση αποχής  που το ίδιο χρονικό διάστηµα οφείλεται σε περισσότερους του ενός 

λόγους, το διάστηµα αυτό υπολογίζεται µόνο µία φορά (παρ. 3). 

Στο άρθρο 17 του ίδιου ΠΔ περιγράφονται τα ειδικά τυπικά προσόντα· πρόκειται, συνοπτικά για 

την επιτυχή αποφοίτησή τους από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – 

Στελεχών.  

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα ουσιαστικά προσόντα, ήτοι αυτά που ορίζουν την ικανότητα των 

αξιωµατικών για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους και την περαιτέρω εξέλιξή τους, 

και τα οποία προκύπτουν από έγγραφα αξιολόγησης και άλλα έγγραφα που υπάρχουν στους 

φακέλους τους (άρθρο 18). 

Όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω, αυτά αναφέρονται στην επαγγελµατική 

κατάρτιση στη διοικητική ικανότητα, στο ενδιαφέρον και τη δηµιουργικότητα, στην 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, στο ήθος και τη διαγωγή, στα ψυχικά και σωµατικά 

προσόντα, στις υπηρεσιακές σχέσεις, στις σχέσεις µε τους πολίτες και τις Αρχές και στην 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων (άρθρο 19, παρ. 1). 

Στις διατάξεις των παρ. 2-11 του ίδιου άρθρου αναλύονται τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση του κάθε κριτηρίου από τα ανωτέρω ξεχωριστά. 

Στην παρ. 12 αναφέρονται άλλα δεδομένα, όπως ο βαθµός/η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές 

της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, άλλη εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση, η κατοχή και άλλων τίτλων, οι 

κυρώσεις, οι αµοιβές, η πολεµική, επίσηµα στοιχεία για διάφορες λοιπές υπηρεσιακές 

δραστηριότητες, καθώς και σοβαρά ελαττώµατα και ελλείψεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων. Τα τελευταία αναλύονται εκτενέστερα στην 

παρ. 13 του ίδιου άρθρου και αναφέρονται ως έλλειψη πίστεως στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό 

πολίτευµα της χώρας, µη ανωτέρα αντίληψη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά 

τους, χρησιµοποίηση αθέµιτων µέσων για την εξέλιξή τους και η προσφυγή σε πλάγια µέσα για το 

σκοπό αυτό, έλλειψη κοινωνικότητας και η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες καθώς και 

η  καθ’ έξη µέθη, χαρτοπαιξία και δηµιουργία χρεών, ο αριβισµός, η αυτοπροβολή, ο 

εγωκεντρισµός και η κολακεία ή φιλοκατηγορία κατά τις σχέσεις τους µε προϊσταµένους και 

υφισταµένους ή προς τρίτους. 

Τέλος, στην παρ. 14 του ίδιου ορίζεται ρητά ότι τα παραπάνω ελαττώµατα και ελλείψεις πρέπει να 



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 2016 

 

προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα στοιχεία του φακέλου του αξιωµατικού και να αναφέρονται 

στο χρόνο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης. Τα ελαττώµατα αυτά δεν βαθµολογούνται αλλά 

περιγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης και, ανάλογα µε τη φύση τους, επηρεάζουν δυσµενώς 

την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στη διοικητική ικανότητα, το ήθος 

και τη διαγωγή, τα ψυχικά προσόντα και τις υπηρεσιακές σχέσεις και σχέσεις µε ιδιώτες και αρχές 

κατά περίπτωση.  

Στα επόμενα άρθρα - 20–26, γίνεται εκτενής αναφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης στο 

σύνολό της· περιγράφονται τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό της, οι αρμόδιοι 

συντάκτες των εκθέσεων και το έργο τους, ο χρόνος και το ενδεχόμενο αναβολής της αξιολόγησης 

καθώς και η βαθμολογία των κριτηρίων της αλλά και οι υποχρεώσεις των συντακτών και 

γνωματευόντων. Στο άρθρο 27, τέλος, γίνεται αναφορά στις ειδικές εκθέσεις αποστρατείας. 

Είναι γεγονός ότι το ΠΔ 24/1997 – και εξ’ ορισμού, άλλωστε, αφορά κυρίως στην διαδικασία 

αξιολόγησης των αξιωματικών, γενικότερα, αλλά και κατά τη διαδικασία των κρίσεων και 

προαγωγών ειδικότερα. 

Επιπλέον, είναι φανερή η ταύτιση των προσόντων στα οποία αναφέρονται και τα δύο 

προαναφερόμενα ΠΔ, όσον αφορά στην στάθμιση αυτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης· εξίσου αισθητές είναι οι ομοιότητες ως προς τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων, τις 

υποχρεώσεις των συντακτών αλλά και των αξιολογούμενων κ.ά.
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3.3 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ευθύνη για την αξιολόγηση του προσωπικού ενός οργανισμού ανήκει στο τμήμα ανθρώπινων πόρων, 

το οποίο συντονίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων. Ανεξάρτητα από το 

τμήμα ανθρωπίνων πόρων όμως, είναι απαραίτητο να οριστεί το άτομο που χρησιμοποιείται ως πηγή 

των μετρήσεων της απόδοσης  με τις θετικές  και  αρνητικές προεκτάσεις του.  

Η κυριότερη πηγή επίσημης αξιολόγησης είναι ο άμεσος προϊστάμενος· είναι η πιο συνηθισμένη 

επιλογή ατόμου που μπορεί να κάνει την αξιολόγηση. Παρατηρεί σε καθημερινή βάση την απόδοση του 

υπαλλήλου, έχει ευρεία γνώση των απαιτήσεων της εργασίας, την ευθύνη για την διοίκηση της 

συγκεκριμένης μονάδας ανθρώπων και την ευθύνη για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του κάθε 

υπαλλήλου της μονάδας του. Όταν ο προϊστάμενος δώσει πολύ έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία 

απόδοσης και αγνοήσει άλλα ή όταν είναι λιγότερο καταρτισμένος τεχνικά  από τον αξιολογούμενο ή 

όταν διαπιστωθεί ότι μεροληπτεί υπέρ ή κατά λόγω προσωπικών σκοπιμοτήτων, μπορούν να 

αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του. Σε μια τέτοια περίπτωση, ορθή λύση είναι να 

εμπλακούν και άλλα άτομα στην αξιολόγηση. Είτε για να γίνει επαναξιολόγηση είτε για να 

χρησιμοποιηθούν  εξειδικευμένες  γνώσεις, ώστε να γίνει μια ακριβέστερη αξιολόγηση πάνω σε τεχνικά 

ζητήματα (Mondy, 2011). 

Όσον αφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ειδικότερα την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα 

με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και δη το Π∆ 318/1992 και το ΠΔ 15/1986, αντίστοιχα, τον 

κυριότερο φορέα αξιολόγησης συνιστά ο Προϊστάμενος - α’ και β’ αξιολογητής, όπως αναφέρεται ρητά 

στη διάταξη του άρθρου 14 του Π∆ 318/92, δηλαδή από τον άμεσο προϊστάμενο και τον αμέσως 

ανώτερο του είτε από τον γνωματεύων και συντάκτη στην περίπτωση της αστυνομίας, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στον πίνακα Β του δεύτερου ανωτέρω διατάγματος. 

Μία άλλη πηγή αξιολόγησης αποτελεί η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 54 του 

Ν.1943/91, ο ρόλος της οποίας έγκειται στην εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων και βαθμολογιών από 

μέρους του Προϊστάμενου καθώς και της τελικής βαθμολόγησης του άριστα βαθμολογημένου 

κριτηρίου όσον αφοράν στο ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ στην περίπτωση της Ελληνικής Αστυνομίας 

απαντάται το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, που ωστόσο, αναλαμβάνει την εξέταση και λήψη σχετικών 

αποφάσεων επί των οριζόμενων στα άρθρα 43 και 44 ειδικών εκθέσεων απόλυσης. Τέλος, ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά το όργανο εκείνο στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτίμηση τη 
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αντικειμενικότητας μίας ιδιαιτέρως δυσμενούς ή θετικής βαθμολογίας από μέρους του συντάκτη, 

κατόπιν σχετικής αναφοράς του γνωματεύοντος. 

Όσον αφορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, πρόκειται για έναν φορέα αξιολόγησης που, ωστόσο, 

λαμβάνει δράση σε περιπτώσεις ένστασης, όπως αυτές προβλέπονται από το εν λόγω  Π.Δ. και 

αναλύθηκαν παραπάνω εκτενέστερα. 

Το ίδιο το αντικείμενο της αξιολόγησης, δηλαδή ο υφιστάμενος, παίζει μερικώς έστω, το ρόλο του 

φορέα κατά τη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης, η οποία, ωστόσο, σύμφωνα με το Π.Δ. 318/1992, δεν 

δύναται να επηρεάσει την βαθμολογία των αξιολογητών· απλώς παρουσιάζεται η εικόνα που έχει ο 

ίδιος για τον εαυτό του και λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την ανάγκη πραγματοποίησης μιας 

συνέντευξης ή όχι μαζί του. Στην περίπτωση δε της Ελληνικής Αστυνομίας η αυτοαξιολόγηση δεν 

υφίσταται σαν μέρος της σχετικής διαδικασίας. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω αναλυτικότερη περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου και της 

ιστορικής αναδρομής αυτού, οι μεταγενέστερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν επέφεραν κάποια 

σημαντική μεταβολή στο ζήτημα της αξιολόγησης, κυρίως, όσον αφορά στα υποκείμενα αυτής, δηλαδή 

τα άτομα που διαδραματίζουν το ρόλο του αξιολογητή. Τόσο ο Ν. 3230/2004 όσο και ο Ν. 4250/2014 

όσο και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις υπηρεσίες της Αστυνομίας εμφανίζουν μεταβολές, τα 

βασικά στοιχεία των οποίων αφορούν κυρίως στη μέθοδο της αξιολόγησης ενώ τα υποκείμενα και 

αντικείμενα αυτής δεν παρουσιάζουν ορισμένη αλλαγή και Προϊστάμενοι και υφιστάμενοι 

εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο του αξιολογητή και αξιολογούμενου αντίστοιχα. 

Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται η ύπαρξη και άλλων πηγών αξιολόγησης 

προσωπικού, όπως οι εξής: α) Αυτοαξιολόγηση, β) Επιτροπές Αξιολόγησης, γ) Αξιολόγηση από 

πελάτες,  δ) Αξιολόγηση από συναδέλφους και η δ) Εποπτική Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση 360 μοιρών· 

ωστόσο, οι προρρηθείσες δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν 

εμφανίζονται στην υφιστάμενη πραγματικότητα στα πλαίσια τόσο του δημοσίου τομέα γενικά όσο και 

της Ελληνικής νομοθεσίας ειδικότερα. 
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3.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συνοπτικά, οι μέθοδοι αξιολόγησης, κατά τη διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού, σύμφωνα με 

τους Μπουραντά & Παπαλεξανδρή (2003) διακρίνονται σε α) αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης ή 

μέθοδοι άμεσης μέτρησης, β) υποκειμενικές και γ) με βάση την επίτευξη αντικειμενικών στόχων.  

Στα πλαίσια λειτουργίας του δημοσίου τομέα και της Ελληνικής Αστυνομίας και της αξιολόγησης του 

προσωπικού των υπηρεσιών αυτών, παρατηρείται η χρησιμοποίηση ενός συνονθυλεύματος μεθόδων 

βάσει του ανωτέρω νομοθετικού υποβάθρου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των 

υφιστάμενων συνθηκών παρουσιάζονται παρακάτω επιγραμματικά οι προαναφερόμενες μέθοδοι 

αξιολόγησης  

Οι αντικειμενικές μέθοδοι εκτιμούν την απόδοση των εργαζομένων σε αριθμούς  και διακρίνονται σε 

πέντε κατηγορίες: i) Μέθοδοι μέτρησης της παραγωγής· είναι προτιμότερες στην παραγωγή προϊόντων 

παρά στην παροχή, ii) Πωλήσεις σε χρηματικές μονάδες· είναι καταλληλότερες για την αξιολόγηση 

πωλητών, iii) Προσωπικά στοιχεία εργαζόμενου· καταγραφή αριθμού των απουσιών του εργαζομένου, 

των επιπλήξεων κτλ., iv) Μετρήσεις αποτελεσματικότητας· μέθοδος που βρίσκει εφαρμογή σε 

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και εξετάζει την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του κάθε 

εργαζόμενου και v) Μέθοδοι καταμέτρησης απόδοσης των στελεχών όπου το στέλεχος  αξιολογείται 

βάσει αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης της ομάδας που ηγείται (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 

2003).  

Οι υποκειμενικές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη κρίση και διακρίνονται σε: i) 

συγκριτικές και ii) μεθόδους με βάση απόλυτα πρότυπα απόδοσης.  

Οι πρώτες εφαρμόζονται σε εργαζόμενους της ίδιας ομάδας εργασίας και διακρίνονται στις: i) 

Αξιολογική ή Εναλλασσόμενη κατάταξη· η πιο απλή, γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή μέθοδος, με την 

οποία οι εργαζόμενοι κατατάσσονται από τον καλύτερο στο χειρότερο (Noe et al , 2007; Mondy, 2011; 

Dessler, 2012), ii) Κατάταξη σε ζευγάρια ή σύγκριση σε ζεύγη· ο εργαζόμενος που επιλέγεται τις 

περισσότερες φορές ως ο καλύτερος συγκρινόμενος με το ζευγάρι του κατατάσσεται και πρώτος (Noe 

et al, 2007 ; Mondy, 2011; Dessler, 2012), iii) Επιβεβλημένη επιλογή ή Υποχρεωτικής διασποράς· η 

καταλληλότερη για την απόδοση αμοιβών σε ένα ποσοστό εργαζομένων, όπου ο αξιολογητής ορίζει 

ποσοστά εργαζομένων σε προκαθορισμένες κατηγορίες απόδοσης· (Noe et al., 2007 ; Mondy,  2011 ; 

Dessler, 2012). iv) μέθοδος κατανομής βαθμών με βάση την κλίμακα του 100 (Παπαγιαννάκη, 2009).  
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Κατά τη χρήση μεθόδων με βάση απόλυτα πρότυπα απόδοσης, ο εργαζόμενος συγκρίνεται βάσει 

συγκεκριμένων διαστάσεων και όχι με συναδέλφους. Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι η 

δυνατότητα διενέργειας συγκρίσεων σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού και η διευκόλυνση της 

ανατροφοδότησης των εργαζομένων. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003): i) Γραφικές κλίμακες κατάταξης-

βαθμολόγησης ή μέθοδος της γραμμικής κλιμακωτής κατάταξης. O αξιολογητής χρησιμοποιεί γραφικές 

κλίμακες και κατατάσσει τους εργαζομένους ανάλογα με την βαθμολογία (Mondy, 2011). ii) 

Σταθμισμένος κατάλογος. Δίνεται στον αξιολογητή από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων μια λίστα 

χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και τσεκάρει όσα χαρακτηρίζουν τον αξιολογούμενο. (Mondy, 2011). 

iii) Κρίσιμα περιστατικά· με τη χρήση ημερολογίου ο αξιολογητής καταγράφει γεγονότα, θετικά ή 

αρνητικά, που επηρεάζουν την απόδοση και συμπεριφορά του κάθε εργαζόμενου (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή, 2003 ; Noe et al, 2007). iv) Κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς στην εργασία ή 

μέθοδος μέτρησης της συμπεριφοράς (B.A.R.S.). Πρόκειται για συνδυασμό αξιολογικής κατάταξης και 

κρίσιμων περιστατικών και εκτιμά μέσω μιας βαθμολογικής κλίμακας την ένταση εμφάνισης μία 

συμπεριφοράς. (Noe et al, 2007). v) Κλίμακες αξιολόγησης της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (B.O.S.) 

μέσω μιας βαθμολογικής κλίμακας εκτιμάται η συχνότητα επανάληψης μίας συμπεριφοράς (Noe et al, 

2007). vi) Κλίμακες αξιολόγησης της αναμενόμενης συμπεριφοράς (B.E.S.), οι οποίες συνδυάζουν τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες (Παπαγιαννάκη, 2009). vii) Έκθεση, η οποία αποτελεί χρονοβόρα μέθοδο 

χωρίς δυνατότητα συγκρίσεων (Παπαγιαννάκη, 2009), viii) Αξιολόγηση με τη βοήθεια ψυχολόγων και 

ix) Κέντρα αξιολόγησης (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003; Noe et al, 2007). 

Τέλος, η αξιολόγηση βάσει επίτευξης αντικειμενικών στόχων (Management by Objectives - MBO), 

απαιτεί ορισμό μετρήσιμων στόχων για κάθε εργαζόμενο και τακτική συζήτηση προόδου και οδηγεί 

μέσω λογιστικών προγραμμάτων σε δίκαιη και ταχύτατη αξιολόγηση βάσει του βαθμού επίτευξης 

αυτών (Mondy, 2011;  Dessler, 2012).  

Παρά το μεγάλο φάσμα μεθόδων που παρουσιάστηκε παραπάνω, στις υπηρεσίες του  ελληνικού 

δημοσίου τομέα καθώς επίσης και της Ελληνικής Αστυνομίας εφαρμόζονται μόνον ορισμένες από 

αυτές είτε συνδυασμός αυτών. Έτσι, παρατηρείται η κατά κόρον χρήση κλίμακας, όπου ο αξιολογητής 

βαθμολογεί τον αξιολογούμενο ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν εκ των 

προτέρων ως κρίσιμα ή σημαντικά για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης· είναι επίσης μία μέθοδος 
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που χρησιμοποιείται  στα υπό εξέταση εργασιακά περιβάλλοντα, όπως φαίνεται και στα συνημμένα 

υποδείγματα.   

Η μέθοδος της απλής κατάταξης ή ταξινόμησης (ranking procedures) η οποία θεωρείται ως η πιο παλιά 

και απλή μέθοδος και απευθύνεται σε μικρούς οργανισμούς και σε εργαζόμενους με ίδιο αντικείμενο 

εργασιών (Μούζα – Λαζαρίδη, 2006) Η μέθοδος διενεργείται συνήθως από τον προϊστάμενο, όπως 

προβλεπόταν από το ΠΔ. 318/1992 και αναφέρθηκε παραπάνω,  όπου οι εργαζόμενοι συγκρίνονται 

μεταξύ τους από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου. Ταυτόχρονα με την 

σύνταξη των εκθέσεων με σκοπό την κατάταξή τους σε απλή αριθμητική σειρά, ξεκινώντας από τον 

καλύτερο. Η κατάταξη γίνεται κατά κλάδο και βαθμό ανεξάρτητα από το τμήμα που υπάγεται   ο 

υπάλληλος 

Η έκθεση είναι μέθοδος που απαντάται επίσης, ωστόσο, όχι σε μεγάλο βαθμό και κυρίως στις 

υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Είναι άλλωστε, μία χρονοβόρα 

διαδικασία που απαιτεί ειδικό έντυπο με προκαθορισμένα πεδία αλλά πιο ελεύθερη έκφραση των 

κριτηρίων. Με αυτήν μπορούν να δοθούν πληροφορίες και χαρακτηριστικά για τον αξιολογούμενο που 

δεν καθορίζονται σε άλλες μεθόδους. Πρακτικά συνδυάζεται με άλλες μορφές αξιολόγησης και βοηθά 

τον αξιολογητή να σχολιάσει και να γράψει ότι αυτός νομίζει σε σχέση με τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του αξιολογούμενου καθώς και τις προοπτικές ή δυναμικό που αυτός διαθέτει (Παπαγιαννάκη, 

2009). 

Η μέθοδος αξιολόγησης μέσω αντικειμενικών στόχων που προβλέπεται από το Ν. 3230/2004 αποτελεί 

ένα σύστημα που τις τελευταίες δεκαετίες κυριαρχεί στη διοικητική σκέψη και πρακτική· οι 

εργαζόμενοι, αφού συνεργασθούν με τους προϊσταμένους τους, θέτουν στόχους  και στη συνέχεια 

αξιολογούνται ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης τους. Καθ’ όλη την διαδικασία παρέχεται 

ανατροφοδότηση στους εργαζομένους ενώ η αξιολόγηση γίνεται επί των αποτελεσμάτων που έχουν 

επέλθει με το πέρας της εργασίας σε σχέση με τους  προκαθορισμένους στόχους (Μούζα – Λαζαρίδη, 

2006). 

Η μέθοδος της Επιβεβλημένης επιλογής ή Υποχρεωτικής διασποράς συνιστά το βασικό στοιχείο του ν. 

4250/2014 προβλέποντας υποχρεωτική ποσόστωση των βαθμολογιών (υψηλή 25% - μεσαία 60% - 

χαμηλή 15%) με στόχο τον περιορισμό της κατάχρησης του «άριστα».  
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Τέλος, η  συνέντευξη αξιολόγησης που  θεωρείται απαραίτητη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης, δεν παρατηρείται πολύ συχνά στην υφιστάμενη πραγματικότητα στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και δη την Ελληνική Αστυνομία, παρά μόνο, όπως αναλύθηκε νωρίτερα κατόπιν της 

αυτοαξιολόγησης του εργαζομένου και ανάλογα με το περιεχόμενο αυτής εάν κριθεί αναγκαίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός 

συστήματος αξιολόγησης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η διαδικασία να χαρακτηρίζεται από τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά (Μπουραντάς &Παπαλεξανδρή, 2003 ; Mondy, 2011):  

i) Εγκυρότητα. Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να είναι έγκυρο και ως προς το περιεχόμενό του αλλά 

και ως προς την δομή. ii) Aξιοπιστία. Η ενδο-βαθμολογική αξιοπιστία περιγράφει τη συνέπεια μεταξύ 

των εκτιμήσεων διαφορετικών αξιολογητών. Η εσωτερική αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων απόδοσης. Η διαχρονική αξιοπιστία εκφράζει τη σταθερότητα των 

εκτιμήσεων μέσα στο χρόνο. iii) Αντικειμενικότητα – αμεροληψία. Απορεί να επιτευχθεί με μια έκθεση 

που πρόσθετα θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους αξιολογητές, προκειμένου να αναλύσουν τις 

αξιολογήσεις τους. ‘Ένας άλλος τρόπος είναι η επαναξιολόγηση των εργαζομένων από κάποιο ανώτερο. 

iv) Συγκρισιμότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό προϋποθέτει ότι ο αξιολογητής έχει την πρόθεση να 

χρησιμοποιήσει όλη την κλίμακα αξιολόγησης. v) Συνάφεια με τη θέση. Ο πιο βασικός παράγοντας για 

την επιτυχία ενός προγράμματος αξιολόγησης  είναι η σχετικότητα με τη φύση της θέσης εργασίας που 

αξιολογείται. Έτσι τα κριτήρια της αξιολόγησης πρέπει να προσδιοριστούν με βάση την ανάλυση της 

θέσης εργασίας. Ως δευτερεύοντες παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά, όπως η πρωτοβουλία, ο ενθουσιασμός, η αφοσίωση, η συνεργασία κ.α vi) 

Εκπαιδευμένοι αξιολογητές. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία,  έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η σταθερότητα στον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης. Η εκπαίδευση 

πρέπει να καλύπτει μεθόδους βαθμολόγησης, κατάταξης των αξιολογούμενων αλλά και διεξαγωγής 

συνεντεύξεων δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες, τονίζοντας τις αρχές της νομιμότητας  και της δικαιοσύνης 

καθώς επίσης και να είναι προσανατολισμένη σε παγκόσμιους διαδικτυακούς ιστούς με σχετικές 

πληροφορίες.  Τέλος, vii) συνεχής και ανοικτή επικοινωνία. Οι προϊστάμενοι πρέπει να αντιμετωπίζουν 

καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν και να επικοινωνούν με τους εργαζομένους, ώστε να 

διορθωθούν έγκαιρα. Απαραίτητο εργαλείο  για μια σωστή αξιολόγηση, είναι  οι εκθέσεις απολογισμού 

της απόδοσης, μέσω τήρησης αρχείων που συμβάλλει  στην ανεύρεση λαθών ή παραλείψεων κατά την 

διαδικασία της αξιολόγησης, ωστόσο, συνιστά ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία που δημιουργεί 

αντιδράσεις. 
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Επικριτές της αξιολόγησης προσωπικού, υποστηρίζουν πως η εφαρμογή της δημιουργεί άγχος στους 

εργαζομένους και ωθεί στην δημιουργία κλίματος ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων, υποσκάπτει 

το ομαδικό πνεύμα και δημιουργεί αντιπάθειες και συγκρούσεις. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα 

εντοπίζονται τόσο κατά την σχεδίαση  του συστήματος, όσο και κατά την εφαρμογή του. 

Παρατηρούνται έτσι συστήματα που δεν έχουν καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια, τυπική εφαρμογή 

συμπλήρωσης ενός εντύπου από την πλευρά των αξιολογητών και όχι ουσιαστική αξιολόγηση, 

αντίδραση των εργαζομένων από φόβο υποκειμενικότητας της αξιολόγησης τους, κ.α. (Μπουραντάς 

&Παπαλεξανδρή , 2003). 

Στις σημαντικότερες κατηγορίες σφαλμάτων (Noe et al, 2007; Παπαγιαννάκη, 2009; Mondy, 2011; 

Dessler, 2012) περιλαμβάνονται i) το λάθος γενίκευσης ή επίδραση φωτοστέφανου (halo effect), όπου ο 

αξιολογητής βαθμολογεί όλους τους εργαζομένους σε ένα στοιχείο κάθε φορά, έτσι ώστε να 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα παρά σε γενικά χαρακτηριστικά, ii) το λάθος εξαιτίας της τάσης προς 

το κέντρο, όπου  ο αξιολογητής τους βαθμολογεί όλους κοντά στον μέσο όρο ώστε να αποφύγει 

αιτιολογίες πολύ χαμηλών ή υψηλών βαθμολογιών. iii) Επιπλέον, υφίστανται τα λάθη επιείκειας και 

αυστηρότητας λόγω επιθυμίας αποφυγής αντιπαραθέσεων ή, αντίθετα, λόγω έλλειψης κατανόησης των 

διαφόρων παραγόντων.  iv) Άλλα λάθη είναι αυτά λόγω πολιτισμικών διαφορών. Οι διαφορετικές 

κουλτούρες επηρεάζουν κατά πολύ τις κρίσεις κατά την αξιολόγηση. v) Προσωπικές προκαταλήψεις ή 

στερεότυπη αντίληψη, οι οποίες σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η φυλή και το φύλο. 

Συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διακρίσεων στο χώρο εργασίας. vi) Επιρροή από 

πρόσφατα γεγονότα. Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά όλη την περίοδο και όχι  να επηρεάζεται μόνο από 

τα πρόσφατα γεγονότα. Μία λύση αποτελεί η τήρηση ημερολογίου. vii) Ασαφή πρότυπα ή καλής και 

κακής φήμης, σφάλμα που αφορά στην αδυναμία διάκρισης διαφορετικών πτυχών απόδοσης. 

Προτιμώνται, έτσι, ακριβείς περιγραφές για κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό και βαθμό αξιολόγησης. 

viii) Έλλειψη δικαιοσύνης. Προτείνονται η διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης χωρίς δυσμενείς 

επιπτώσεις, προστασία ατομικών δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και πληροφόρησης και εφαρμογή 

μεθόδου αξιολόγησης βάσει σταθμισμένων κανόνων δεοντολογίας. Τέλος, ix) χειραγώγηση της 

αξιολόγησης, όπου  το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τις προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες των 

αξιολογητών και συχνά συνιστά σκόπιμη πολιτική, και x) σφάλμα αντιπαραβολής, το οποίο 

παρουσιάζεται όταν συγκρίνουμε άτομα μεταξύ τους και όχι αντικειμενικά κριτήρια.   

Η εκπαίδευση των αξιολογητών, η διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων, η ορθή επιλογή τεχνικών 

αξιολόγησης και διαμόρφωσης κριτηρίων μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη των ανωτέρω 
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σφαλμάτων κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τέλος, η πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά με 

την αξιολόγησή τους μπορεί να επιφέρει βελτίωση της απόδοσής τους στο μέλλον (Κουτούζης, 1999). 

Στη χώρα μας η αξιολόγηση της απόδοσης και του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα 

αποτελεί σοβαρό κοινωνικο - πολιτικό πρόβλημα με οικονομικές, επιπλέον, διαστάσεις. Οι συνέπειες 

στην οικονομία και την κοινωνία είναι εμφανείς· η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης αντανακλάται 

άμεσα στην κοινωνία και την οικονομία αν και ορισμένοι  θεωρούν ότι πρόκειται για αποκομμένες 

μεταξύ τους έννοιες. 

Όσον αφορά στους φορείς της αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και την Ελληνική Αστυνομία, και βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο ρόλος του αξιολογητή 

περιορίζεται στις αρμοδιότητες κυρίως του Προϊσταμένου. Υπάρχουν, ωστόσο, στη βιβλιογραφία και 

άλλοι φορείς αξιολόγησης, όπως οι υφιστάμενοι, οι συνάδελφοι ή ακόμη και ο ίδιος ο εαυτός στην 

περίπτωση της αξιολόγησης με τους οποίους θα μπορούσε να εμπλουτιστεί η διαδικασία της 

αξιολόγησης προσωπικού προκειμένου να φέρει μέγιστα δυνατά αποτελέσματα εάν ληφθούν υπόψη οι 

αδυναμίες της κάθε διαδικασίας και βρεθούν λύσεις για αυτές. 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση από υφισταμένους ή «προς τα πάνω αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τα 

ανώτερα στελέχη να αντιληφθούν τρόπους διοίκησης, να διαπιστώσουν εγκαίρως πιθανά προβλήματα 

και να προβούν σε διορθωτικές δράσεις (London & Wohlers, 1991; Maurer et al, 1998; Aguinis, 2007). 

Οι υφιστάμενοι βρίσκονται σε εξαιρετική θέση να κρίνουν τις διοικητικές ικανότητες και την 

αποτελεσματικότητα του προϊσταμένου τους. Ωστόσο, πολλοί κρίνουν θετικά τον προϊστάμενο τους, 

προκειμένου να πράξει και εκείνος το ίδιο μαζί τους στην συνέχεια (Mondy, 2011) - οι αξιολογήσεις 

που γίνονται επώνυμα παρουσιάζουν μεγαλύτερους βαθμούς από αυτές που γίνονται ανώνυμα 

(Antonioni, 1994) - ενώ ένα άλλο πρόβλημα είναι, ότι αποκτούν ισχύ έναντι του τελευταίου (Noe et al, 

2007). Σε μελέτες που έγιναν αποδείχθηκε ότι οι προϊστάμενοι που οργάνωναν συναντήσεις με τους 

υφιστάμενους για να συζητήσουν την αξιολόγηση, σημείωσαν τελικά  μεγαλύτερη βελτίωση (Walker & 

Smither, 1999).  

Η αξιολόγηση από συναδέλφους, μια διαδικασία κατά την οποία ομοιόβαθμοι εργαζόμενοι, έχουν 

θετική επίδραση στη βελτίωση της θεώρησης ορισμένων εννοιών όπως είναι η ελεύθερη επικοινωνία, η 

κινητοποίηση για συγκεκριμένα καθήκοντα, η κοινωνικοποίηση, η βιωσιμότητα της ομάδας, η συνοχή 

και η ικανοποίηση (Druskat & Wolf, 1999), συνιστά  μια εξαιρετική πηγή πληροφόρησης για θέσεις 

όπου διαθέτουν ειδικές γνώσεις και έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις καθημερινές 
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δραστηριότητας των συναδέλφων τους περισσότερο από τον προϊστάμενο (Noe et al, 2007). Οι 

συνάδελφοι  της ίδιας ιεραρχικής κλίμακας και μέλη της ομάδας εργασίας μπορούν  να αξιολογήσουν 

καλύτερα τα άλλα μέλη, επειδή γνωρίζουν με ακρίβεια την απόδοσή του καθενός. Η μέθοδος αυτή 

μπορεί να ωφελήσει την ομάδα και να παρακινήσει τα άτομα να αποδώσουν πολύ περισσότερο (Mondy, 

2011). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι αναξιόπιστα όταν οι αξιολογήσεις επηρεάζονται 

από συναισθηματικές παρορμήσεις  και για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι αρνούνται να την εφαρμόσουν 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελεί  

η αναπροσαρμογή της βαθμολογίας του αξιολογούμενου κοντά στην άποψη του συνόλου της ομάδας 

(Lussier & Hendon, 2013).  

Η αξιολόγηση από πελάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, όπου για εσωτερικούς γίνεται λόγος όταν 

κάποιος από ένα τμήμα εξυπηρετεί κάποιο άλλο τμήμα του ίδιου οργανισμού και εξωτερικοί είναι αυτοί 

που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παράγονται από τον οργανισμό (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 

2003),  θεωρείται διαδικασία βέλτιστης πηγής πληροφόρησης σχετικά με την απόδοση του υπαλλήλου 

και πολλές φορές μεγαλύτερης ακρίβειας από αξιολογήσεις ατόμων εντός του οργανισμού (Macintosh, 

2007). Το αδύναμο σημείο αυτών των αξιολογήσεων είναι το κόστος τους  (Noe et al, 2007) ενώ στις 

διοικητικές πρακτικές θα μπορούσε να εφαρμοστεί εάν εσωτερικοί πελάτες θεωρηθούν συνάδελφοι 

άλλου τμήματος και εξωτερικοί οι πολίτες που τυγχάνουν εξυπηρέτησης. 

Η αυτοαξιολόγηση, μία διαδικασία που εφαρμόζεται στις ελληνικές διοικητικές πρακτικές χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη στα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, όταν δεν συνδέεται στενά με διοικητικές 

αποφάσεις (π.χ. αυξήσεις των αποδοχών), είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου οι υπάλληλοι 

να είναι σκληροί με τον εαυτό τους, να κατανοήσουν τις αδυναμίες τους, να παρακινηθούν ακόμα 

περισσότερο να αποδώσουν και να βελτιωθούν (Mondy, 2011). Πρόκειται για τεχνική ιδανική για 

συμπληρωματική χρήση από τον αξιολογητή, επειδή μπορεί να προβάλει στοιχεία στα οποία αρχικά δεν 

είχε δοθεί μεγάλη σημασία (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι 

εργαζόμενοι βαθμολογούν τον εαυτό τους υψηλότερα από τους προϊσταμένους τους (Korsgaard et al, 

2004). Ειδικά κέντρα αξιολόγησης σε μελέτες που συμμετείχαν επαναξιολόγησαν εργαζόμενους που 

είχαν αυτοαξιολογηθεί και το απέδειξαν (Atkins & Wood,2002). Άλλες μελέτες αντίθετα απέδειξαν ότι 

όσο πιο έμπειροι γίνονται οι εργαζόμενοι, τόσο πιο ακριβείς είναι στις αυτοαξιολογήσεις τους 

(Matthews & Beal, 2002; Sullivan & Hall, 1997; Mckinstry et al, 2003.  
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Οι Επιτροπές αξιολόγησης, τις οποίες συστήνουν ο άμεσα προϊστάμενος του εργαζόμενου και 

ορισμένοι άλλοι προϊστάμενοι (Hoffman & Woehr, 2009) συντελούν  στην εξουδετέρωση 

προκαταλήψεων μεροληψίας και  δίνουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές της απόδοσης 

των εργαζομένων, που είναι παρατηρήσιμες μόνο από διαφορετικούς  αξιολογητές (Oh & Berry, 2009). 

Τέλος, η Εποπτική αξιολόγηση ή αξιολόγηση 360 μοιρών, κατά την οποία ο αξιολογητής συγκεντρώνει 

πληροφορίες από τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τους συναδέλφους του εργαζόμενου 

αλλά και από πελάτες του οργανισμού, συνιστά διαδικασία ιδιαίτερα αξιόπιστη και νομικά έγκυρη, 

επειδή αποφεύγονται τα λάθη θετικής ή αρνητικής προκατάληψης που λειτουργούν υπέρ ή σε βάρος 

του αξιολογούμενου. Τέτοιες αξιολογήσεις περισσότερο εξυπηρετούν σκοπούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης παρά αποφάσεις για μισθούς ή προαγωγές (Nowack, 1993; Budman & Rice, 1994; Atwater 

et al, 2007; Aguinis, 2007. Το μοναδικό μειονέκτημά της είναι ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και 

δαπανηρή (Mondy, 2011). O συνηθέστερος τρόπος εφαρμογής της, είναι μέσω του διαδικτύου 

συμπληρώνοντας οι αξιολογητές ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, που συγκεντρώνει τα αποτελέσματά του 

σε ένα ειδικό υπολογιστικό φύλλο και κοινοποιούνται στον εργαζόμενο (Maylett, 2009). 

Στο υπό συζήτηση πλαίσιο, όπως αναλύθηκε και νωρίτερα η αξιολόγηση γίνεται με έναν συνδυασμό 

μεθόδων χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται αρκετές από τις διαθέσιμες στη βιβλιογραφία μεθόδους. 

Κάποιες από τις τελευταίες, ωστόσο, θα μπορούσαν να συντελέσουν στη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας αξιολόγησης καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών και σφαλμάτων που 

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια αυτής.  

Μία από τις μεθόδους, λοιπόν, που θα φαίνονταν χρήσιμες είναι η μέθοδος μέτρησης της παραγωγής· 

βασική προϋπόθεση ορθής εφαρμογής της είναι η επαναλαμβανόμενη παραγωγή και ο εργαζόμενος να 

είναι ο άμεσα υπεύθυνος της. Αν και είναι προτιμότερη στην παραγωγή προϊόντων παρά στην παροχή 

υπηρεσιών εάν μία παροχή μπορεί να πάρει τη μορφή μετρήσιμου προϊόντος, όπως για παράδειγμα η 

διεκπεραίωση αιτήσεων, η έκδοση προστίμων/ κλήσεων, με τη βοήθεια ειδικών υπολογιστικών 

προγραμμάτων και λογισμικών, η εφαρμογή της θα ήτο δυνατή και στις διοικητικές πρακτικές. Οι 

μετρήσεις αποτελεσματικότητας καθώς και οι μέθοδοι καταμέτρησης απόδοσης των στελεχών θα 

φαίνονταν χρήσιμες επίσης. 

Ως προς τις υποκειμενικές μεθόδους της βιβλιογραφίας, η κατάταξη σε ζευγάρια ή σύγκριση σε ζεύγη 

κατά την οποία ο αριθμός των πιθανών ζευγαριών προκύπτει από τον τύπο N (N-1)/2, όπου N είναι ο 

αριθμός των εργαζομένων και ο εργαζόμενος που επιλέγεται τις περισσότερες φορές ως ο καλύτερος 
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συγκρινόμενος με το ζευγάρι του, κατατάσσεται και πρώτος (Noe et al, 2007 ; Mondy, 2011; Dessler, 

2012) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο ελληνικό δημόσιο αλλά και την Ελληνική Αστυνομία. 

Όσον αφορά στη χρήση μεθόδων με βάση απόλυτα πρότυπα απόδοσης, τα πλεονεκτήματα των οποίων 

είναι η δυνατότητα διενέργειας συγκρίσεων σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού και η 

διευκόλυνση της ανατροφοδότησης των εργαζομένων, κάποιες από αυτές είτε συνδυασμός αυτών θα 

ήτο επίσης χρήσιμες στη διαδικασία της αξιολόγησης.  

Οι γραφικές κλίμακες κατάταξης-βαθμολόγησης ή μέθοδος της γραμμικής κλιμακωτής κατάταξης, ο 

σταθμισμένος κατάλογος - μία λίστα που κατασκευάζεται και βαθμολογείται με διαφορετικές 

βαρύτητες από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων και όχι από τον αξιολογητή - και  η καταγραφή κρίσιμων 

περιστατικών, με τη βοήθεια ενός ημερολογίου, θα μπορούσαν μόνες τους ή και σε συνδυασμό μεταξύ 

τους ή με άλλες μεθόδους να χρησιμοποιηθούν στη ελληνική δημόσια διοίκηση. 

Άλλες συνιστώμενες μέθοδοι αποτελούν οι κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς στην εργασία ή 

μέθοδος μέτρησης της συμπεριφοράς (B.A.R.S.) - όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία αξιολόγησής τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στην αντικειμενικότητα αυτής και 

βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ωστόσο, πρόκειται για μια δαπανηρή και χρονοβόρα 

διαδικασία -, οι κλίμακες αξιολόγησης της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (B.O.S.) που συνιστούν 

παραλλαγή της B.A.R.S - όπου χρησιμοποιείται μια βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία γίνεται 

εκτίμηση της συχνότητας επανάληψης μίας συμπεριφοράς του εργαζομένου, με μειονέκτημά την 

ικανότητα μνήμης από τον αξιολογητή της συχνότητας μια συμπεριφορά του αξιολογούμενου (Noe et 

al, 2007) - καθώς και οι κλίμακες αξιολόγησης της αναμενόμενης συμπεριφοράς (B.E.S.), που 

συνδυάζουν στοιχεία των δύο προηγούμενων κατηγοριών (Παπαγιαννάκη, 2009).  

Εποικοδομητική θα φαινόταν, επίσης, η αξιολόγηση με τη βοήθεια ψυχολόγων με την οποία 

επιτυγχάνεται προσδιορισμός της μελλοντικής συμπεριφοράς ανώτερων στελεχών καθώς οι ψυχολόγοι 

καταγράφουν με διάφορα τεστ, συνεντεύξεις κ.α την υποκίνηση του εργαζομένου, τις δυνατότητες του, 

τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του, τις επιθυμίες του, δηλαδή στοιχεία που βοηθούν στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την μελλοντική απόδοση τους. Ωστόσο, πρόκειται για μια δαπανηρή και 

χρονοβόρα διαδικασία και η επιτυχία της εξαρτάται από τις ικανότητες του ψυχολόγου (Μπουραντάς 

&Παπαλεξανδρή, 2003 ; Noe et al, 2007).  
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Επιπλέον, τα κέντρα αξιολόγησης, όπου διενεργούνται ψυχομετρικά τεστ, συνεντεύξεις, επιχειρηματικά 

παίγνια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, πρακτική άσκηση των εργαζομένων και ασκήσεις λήψης 

αποφάσεων - μία διαδικασία που διαρκεί 2-3 ημέρες - θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στη διαδικασία της 

αξιολόγησης∙ μελετητές και  ψυχολόγοι εξετάζουν συνεχώς τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με την 

επιλογή ή την προαγωγή του προσωπικού (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003; Noe et al, 2007). 

Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση με βάση την επίτευξη αντικειμενικών στόχων (Management by 

Objectives - MBO), η μέθοδος προτάθηκε το 1954 από τον Peter Drucker, ως μια φιλοσοφία διοίκησης 

και υποκινεί σε μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους και τους δίνει τα κατάλληλα κίνητρα έτσι ώστε να 

καλύψουν τις αδυναμίες τους (Μούζα – Λαζαρίδη, 2006). Ως μέθοδος αξιολόγησης προβλέφθηκε ήδη 

από το 2004 με τον ν.3230/04 και απαιτεί τον προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων για κάθε εργαζόμενο 

και στη συνέχεια, περιοδική συζήτηση τη πρόοδος σε σχέση με τους στόχους. Στο τέλος, ο υπάλληλος 

αξιολογείται με βάση την επίτευξη των ορισμένων στόχων. (Mondy, 2011;  Dessler, 2012).  

Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ του αξιολογητή και του 

εργαζόμενου (Drucker, 2006). Οι στόχοι που τίθενται, ωστόσο, πρέπει να είναι SMART σύμφωνα με 

τον (Doran, 1981) που σημαίνει: i) συγκεκριμένοι (Specific), να αφορούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

και πεδίο δράσης που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, ii) μετρήσιμοι (Μeasurable), δηλαδή η υλοποίηση πρέπει να σχεδιάζεται εκ των προτέρων με 

συμφωνημένα, απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, iii) επιτεύξιμοι (Αttainable), ο στόχος να 

καθιερώνεται σε συνεργασία υφισταμένου και προϊστάμενου έτσι προκειμένου να εντάσσεται στα όρια 

των δυνατοτήτων του εργαζόμενου, iii) προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα (Result oriented), δηλαδή 

ξεκάθαροι και οι συνθήκες να επιτρέπουν την υλοποίησή τους και iv) χρονικά οριοθετημένοι (Τime 

limited), δηλαδή να έχουν προκαθορισμένο χρονικό όριο υλοποίησης. 

Τέλος, η συνέντευξη αξιολόγησης είναι ένα από τα βασικά μίας αποδοτικής διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ωστόσο, στις ελληνικές πρακτικές, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δε χρησιμοποιείται ευρέως. Συνήθως 

λαμβάνει χώρα πριν το τέλος του έτους και επιτρέπει την επαναπληροφόρηση του εργαζομένου 

(feedback). Βασικό της εργαλείο είναι η έκθεση αξιολόγησης επειδή χρησιμεύει ως βάση συζήτησης 

σχετικά με την απόδοση των  εργαζόμενων. Οι αντικειμενικοί στόχοι της συνέντευξης είναι: i) η 

ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την απόδοση τους, ii) ο από κοινού με τον αξιολογητή 

καθορισμός των στόχων για την προσωπική τους ανάπτυξη, iii) η βελτίωση της σχέσης μεταξύ 

αξιολογητή και εργαζόμενου, iv) η πρόταση τρόπων επίτευξης των στόχων v) η αισθητή υποστήριξη 
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των προϊσταμένων και του οργανισμού προκειμένου να αναπτυχθούν οι εργαζόμενοι και vi) η 

επιβράβευση των εργαζόμενων με καλή επίδοση και ενθάρρυνση αυτών (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή, 2003; Mondy, 2011). 

Η συνέντευξη της αξιολόγησης είναι πετυχημένη όταν ο προϊστάμενος είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος, ώστε να προκύψει ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα καθοδηγήσει, θα 

διορθώσει, θα υποκινήσει και θα επαινέσει τον εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος του 

προϊσταμένου στην συνέντευξη πρέπει να είναι (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003): i) 

συγκεκριμένος, επίκαιρος, εποικοδομητικός, κατανοητός και αποδεκτός από τον υφιστάμενο. Τέλος 

πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται σωστά την αμυντική στάση του εργαζομένου, που είναι απολύτως 

φυσιολογική, επιτρέποντας στον εργαζόμενο, να εκφράσει ελεύθερα την γνώμη του (Cawlery, 1998; 

Dessler, 2012).  

Συνοψίζοντας, η διαδικασία της αξιολόγησης όπως αυτή λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι μη 

αποτελεσματική και αναξιόπιστη· παρόλα αυτά παρατηρείται μία προσπάθεια μεταρρυθμίσεως της 

διαδικασίας της αξιολόγησης ώστε αυτή αν εφαρμοστεί να είναι πιο αποτελεσματική και να στηρίζεται 

σε γερές βάσεις ακόμη και αν οδηγεί σε απομάκρυνση προσωπικού το όποιο δεν καλύπτει τις 

απαιτούμενες ανάγκες και δεν τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις του.  

Στα αρνητικά στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης όπως αυτή εφαρμοζόταν και εφαρμόζεται έως 

σήμερα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: η μη ανταπόκριση των νομοθετικών πλαισίων στις διαφορετικές 

ανάγκες των οργανισμών αλλά και των υπάλληλων, το γεγονός ότι η αξιολόγηση οδηγούσε σε άριστη 

βαθμολόγηση της πλειοψηφίας των υπαλλήλων χωρίς πρόβλεψη για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού, η ελλιπής και πλημμελής εφαρμογή της (μη συγκρότηση EEA, μη εξέταση των 

άριστων εκθέσεων κ.α.) στην πραγματικότητα, η έλλειψη άμεσης σύνδεσης της απόδοσης με την 

υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων.  

Όσον αφορά στη νομοθεσία περί στοχοθεσίας, παρατηρείται έλλειψη σύνδεσης της στοχοθεσίας με την 

ατομική αξιολόγηση, έλλειψη παροχής κινήτρων, προσανατολισμός σε στόχους που είναι εύκολα 

επιτεύξιμοι καθώς και ελλιπής και πλημμελής εφαρμογή και αυτής της νομοθετικής προσπάθειας.  

Τέλος, η νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ποσοστικοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας είχε ως 

αποτέλεσμα την ελλιπή επικοινωνία των στόχων του συστήματος. Επιπρόσθετα, δεν συνέδεσε την 

απόδοση με τις μισθολογικές αυξήσεις - παρόλο που ως μέθοδος από τη βιβλιογραφία προτείνεται ως 
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καταλληλότερη, για την απόδοση αμοιβών σε ένα ποσοστό εργαζομένων, σε εκ των προτέρων 

υποχρεωτική βαθμολόγηση συγκεκριμένου ποσοστού υπαλλήλων (15%) με τις βαθμολογίες της 

χαμηλής κλίμακας ενώ ο μεταβατικός χαρακτήρας του συστήματος δημιούργησε αντικειμενικές 

αδυναμίες εφαρμογής του (χρονικά, οργανωτικά). Αντίθετα, οδήγησε στο χαρακτηρισμό της ως 

εργαλείο για διαθεσιμότητα και «απολύσεις» 

Με γνώμονα την λειτουργία του παλιού συστήματος αξιολόγησης και την εισαγωγή του νέου πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι το σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο. Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η 

ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης το οποίο θα είναι πιο ευέλικτο και θα περιέχει πολλά εργαλεία 

αξιολόγησης με σκοπό την ακριβή εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τις ανάγκες και τα προσόντα 

του υπαλλήλου. 

Όσον αφορά την διαδικασία αξιολόγησης στην Ελληνική Αστυνομία, η βιβλιογραφική επισκόπηση 

καταδεικνύει περιορισμένο αριθμό μελετών επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μελλοντικές έρευνες. 

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε τόσο από τα υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που αναλύθηκε ανωτέρω, 

όσο και από τη σχετική βιβλιογραφία σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, η εν λόγω διαδικασία 

δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτήν που ισχύει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρόταση για μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να είναι η αξιολόγηση αστυνομικών μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

συνεχιζόμενης κατάρτισης όσον αφορά στη μεταφορά της γνώσης στον εργασιακό χώρο, η οποία 

φυσικά θα μπορούσε να προταθεί και για το σύνολο των υπαλλήλων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1– ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αθήνα,  /   /2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ …………………………………………                                                      Αριθ. Πρωτ.: 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………… 

                                                                                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Επιμερισμός Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης ανά 

κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση…………………. του/της 

………………………………(τίτλος φορέα) για το έτος …………. 

 

Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

…………………………………………. 

   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. …… /2014 (ΦΕΚ …… Α΄) , 

2. το αριθ. …………….. έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού περί στελέχωσης 
των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ………………. κατά το έτος ……..,  

3. το γεγονός ότι βάσει των προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα 
βαθμολόγησης επί συνόλου ………………. (αριθμός) υπαλλήλων που είχαν τοποθετηθεί στη 
Γενική Διεύθυνση ……………………. κατά το έτος ……………. και υπηρέτησαν στη θέση 
αυτή για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον μηνών α) με τους βαθμούς 9 έως 10 
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δύνανται να αξιολογηθούν έως ……….. υπάλληλοι, β) με τους βαθμούς 7 έως 8 δύνανται να 
αξιολογηθούν έως ……….. υπάλληλοι και γ) με τους βαθμούς 1 έως 6 δύνανται να 
αξιολογηθούν τουλάχιστον ……….. υπάλληλοι  

Αποφασίζουμε: 

 

1) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των 

προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 

αξιολογηθούν με τους βαθμούς 9 έως 10, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν 

α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση ………… 

β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο ………… 

 

2) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των 

προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 

αξιολογηθούν με τους βαθμούς 7 έως 8, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν 

α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση ………… 

β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο ………… 
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3) Από το σύνολο των …………… (….) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που βάσει των 

προβλεπόμενων ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης δύνανται να 

αξιολογηθούν με τους βαθμούς 1 έως 6, με τους βαθμούς αυτής της κλίμακας θα αξιολογηθούν 

α) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση ………… 

β) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

γ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση ………… 

δ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

ε) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα ………… 

στ) ………. (….) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο ………… 

                                       Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης/Το αρμόδιο όργανο 

                                                 (Υπογραφή) 

Κοινοποίηση: 

-Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης …………………… 

- Προϊστάμενοι Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης …………………… 

- Διεύθυνση Διοικητικού (για τήρηση των προθεσμιών) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Υπουργείο ………(ή τίτλος Φορέα)            Ημερομηνία, ……………… 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου …………… 

(ή τίτλος Φορέα) 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις :  
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 30 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74),  

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α J 98) και 

γ) των οργανικών διατάξεων του Υπουργείου ………………(ή τίτλος Φορέα) (ΦΕΚ …………….) 

2.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο ……………………… (ή τίτλος Φορέα) Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, 
με έδρα ………………………. 

 

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής: 
α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ………, (αρμόδιας για θέματα προσωπικού) ή 

Διεύθυνσης (αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης) του Υπουργείου 

……………. (ή τίτλος Φορέα), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) 

β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος 

Φορέα), ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) 

του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) και  

 

γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος 

Φορέα), ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (ή Διεύθυνσης) 

του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα)  

 

3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) 
ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου ……………. (ή τίτλος Φορέα) με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ 
της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την 
απόφαση Ορισμού Μελών. 

 

4. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι: 
i)  η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, 

όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4250/2014 και  

ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει.  
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           β) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου ……είναι αρμόδια και για την εξέταση των 

ενστάσεων και τον τελικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, και για τη Γενική Γραμματεία ……. του Υπουργείου ….. 

(εφόσον στο Υπουργείο υπάγονται Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες) ή των Ν.Π.Δ.Δ.  ………….. (εφόσον 

τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτά δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο)  

5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι  ………………… και λήγει την 
…………………………...  

 

6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν.2690/1999).  

 

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

(ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο) 

(υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΕΝΤΥΠΟ Α’ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ, 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ή 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

  

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α΄ 

Για την περίοδο από ………../………../……….έως ………./………./………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΓΗΤΗ (με κεφαλαία γράμματα) 

Όνομα: Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός: 

Επώνυμο  

Όνομα πατρός: 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (με κεφαλαία γράμματα) 

 
Όνομα: Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός: 

Επώνυμο  

Όνομα πατρός: 
  

 

    ΕΝΤΥΠΟ Α΄
 

    (Προϊσταμένων Διευθύνσεων,
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Τμημάτων και Γραφείων ή
 

   ενδιάμεσου επιπέδου ή αντίστοιχου  

  

ΦΟΡΕΑΣ:……………………………………… 
  

   επιπέδου οργανικών μονάδων)  
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                                ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

I. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία).  
 
2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων      
του.  
 
3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή 
Ν.Π.Δ.Δ.)  

 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
4. Ικανότητα να προγραμματίζει ,οργανώνει ,συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της μονάδας του. 

5.  Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους και 

αναπτύσσει τις     

  επαγγελματικές τους δυνατότητες.  

6.  Ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης.  

7.  Ικανότητα δημιουργίας πνεύματος ομάδας.  

8 . Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων (και 

σε έκτακτα περιστατικά).  



THE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS: THE CASE OF GREEK POLICE PERSONNEL 
 

2016 

 

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ            

 
Σελίδα 75 

 

  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΙΙΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 
9.  Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.  
 
10. Πρωτοβουλία -Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή 
προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.  
 
11. Ανάληψη ευθυνών.  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 

IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

12. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού.  
 

13. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες 
 
 



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 2016 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
14. Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων.  

 
15. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας.  

 
16. Εξοικονόμηση πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, υλικών μέσων κ.λπ.)  

 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: 

………/………/…….
… 

  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ:    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  ΕΝΤΥΠΟ Α΄ -  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Η 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                ΕΝΤΥΠΟ Α΄  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ή Ν.Π.                                     (Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων  

ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                         και Γραφείων ή ενδιάμεσου επιπέδου ή  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                              αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων) 

Αριθ.Πρωτ. 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  

Χρονική Περίοδος………………………………………………………………….. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

(Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο) 

 
(Επώνυμο με κεφαλαία) (Όνομα) (Πατρώνυμο) 

(Κατηγορία & Κλάδος) (Βαθμός) (Τίτλος θέσης) 

 

Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
(Συµπληρώνεται από τον αξιολογούμενο) 
………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ: 
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(Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που πέτυχε και 

εκείνες που του ανατέθηκαν πέρα από τα κύρια καθήκοντά του):  
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου: 
……………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
β) Μελέτες – άρθρα – προτάσεις – 
βραβεύσεις:………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
γ) Δυσχέρειες και προβλήματα:  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 (Ημερομηνία) (Υπογραφή 

 

  Αξιολογούμενου) 
 

. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αξιολογητή 
 

(1-10)  

  
 

1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία). 
   

  
 

       
1 Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του.  
 

2 Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας 
υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.)  

 
I. Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10 ή 

6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:  

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Αξιολογητή  

(1-10)  
1. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της 
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μονάδας του.  
 

2. Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί ,ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους και 
αναπτύσσει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.   

6. Ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης. 
 

7. Ικανότητα δημιουργίας πνεύματος ομάδας. 
 

8. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων 
(και σε έκτακτα περιστατικά).  

- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10   
ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:   

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ΙΙΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 Αξιολογητή 
 

 (1-10) 
 

9.  Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία. 
    

   
 

    
  

10. Πρωτοβουλία – Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή 

προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.   
11. Ανάληψη ευθυνών. 

 
12. Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10   

 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Αξιολογητή  

(1-10) 
*12. Συμπεριφορά προς τους πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού. 
 

13. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους σε άλλες υπηρεσίες. 
 

- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10   
ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:   

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 Αξιολογητή 
 (1-10) 
**14. Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων. 
 

15. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας 
 

16. Εξοικονόμηση πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, υλικών 

μέσων κ.λπ.)  
- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10   

ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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*Αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το 
κοινό ** Η βαθμολογία 9 ή 10 στο κριτήριο 14 δίδεται μόνον εφόσον οι στόχοι είναι σύμφωνοι με τις 
διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ανάλογα με το βαθμό επίτευξης των στόχων. 
 

Ε. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Συμπληρώνονται από τον Αξιολογητή βάσει πραγματικών 
στοιχείων) α. Αξιολογητής:  

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........  
.......................................................................................................................................................................... 

 
β. Κρίση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:  
(Αν οι εξαιρετικές επιδόσεις γίνουν δεκτές από την Ειδική Επιτροπή τα κριτήρια που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής 

συνδέονται με τις εξαιρετικές επιδόσεις βαθμολογούνται με το βαθμό 10 άλλως δεν βαθμολογούνται καθόλου)  
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βαθμός   

  10   
     

1 ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ    
     

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  Ημερομηνία: ………………………………………... 
     

3 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  Υπογραφή Προέδρου: ………………………………………... 
     

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  Ονομ/μο Προέδρου ………………………………………... 
 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ    
     

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    
     

 ΣΥΝΟΛΟ    
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ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 
(Προτείνονται από τον Αξιολογητή. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά αν ο μέσος όρος βαθμολογίας 
της έκθεσης είναι 6 και κάτω) 
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........  
.......................................................................................................................................................................... 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ Β΄ (Υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και 

ΔΕ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ:……………………………………… 

ΕΝΤΥΠΟ Β΄ (Υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, 

ΤΕ και ΔΕ) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Β΄ Για την περίοδο από ………../………../……….έως 

………./………./………. 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ (με κεφαλαία γράμματα) 

 

Όνομα:                                                                                                     Κατηγορία, Κλάδος & Βαθμός 

Επώνυμο:                                                                                                Προϊστάμενος 

Όνομα πατρός:  

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (με κεφαλαία) 

Όνομα:                                                                                                     Κατηγορία, Κλάδος & Βαθμός 

Επώνυμο:                                                                                                 

Όνομα πατρός: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

I. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία). 

2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή 

Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 

II. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

4. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.  

5. Πρωτοβουλία -Καινοτομίες ,εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία, μελετών ,άρθρων ή 

προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.  

6. Ανάληψη ευθυνών 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 

III. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

7. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού.  
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8. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες . 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας.  

10. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:  

 

 

………/………/…….…  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΟ Β΄ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ 

ΚΑΙ ΔΕ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΕΝΤΥΠΟ Β΄ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                                            (Υπαλλήλων των κατηγοριών  

ΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ή Ν.Π.Δ.Δ                                                         ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣH 

Αριθ.Πρωτ. 

Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ 

 Χρονική Περίοδος………………………………………………………………….. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο)  

(Επώνυμο με κεφαλαία)                                        (Όνομα)                                                 (Πατρώνυμο) 

 

 (Κατηγορία & Κλάδος)                                       (Βαθμός)                                                (Τίτλος θέσης) 

 

 

Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Συμπληρώνεται από τον 
αξιολογούμενο) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........  
.......................................................................................................................................................................... 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ: (Συμπληρώνεται από τον 

αξιολογούμενο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που πέτυχε και εκείνες που 

του ανατέθηκαν πέρα από τα κύρια καθήκοντά του) 

 

α) Συνοπτική περιγραφή του έργου: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

β) Μελέτες – άρθρα – προτάσεις - βραβεύσεις:: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

γ) Δυσχέρειες και προβλήματα: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   



THE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS: THE CASE OF GREEK POLICE PERSONNEL 
 

2016 

 

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ            

 
Σελίδα 89 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 (Ημερομηνία)                 (Υπογραφή Αξιολογούμενου)  

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                                                            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Αξιολογητή (1-10)  

1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση,  

ειδικές γνώσεις και εμπειρία).  

2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας 

 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα  

(Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.) – 

 Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 
ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
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ΙΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ                                                 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

                                    Αξιολογητή (1-10)  

4. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.  

5. Πρωτοβουλία – Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την  

υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.  

6. Ανάληψη ευθυνών.  

- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 

9 ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων:  

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ                                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

   Αξιολογητή (1-10) 

*7. Συμπεριφορά προς τους πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού.  

8. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες.  

-Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 

ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ         ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-10)  

         Αξιολογητή  

9. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας  

10. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του. - --Ειδική 

και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10 ή 

6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Συμπληρώνονται από τον Αξιολογητή βάσει πραγματικών 

στοιχείων) α. Αξιολογητής:  

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
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β. Κρίση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:  

(Αν οι εξαιρετικές επιδόσεις γίνουν δεκτές από την Ειδική Επιτροπή τα κριτήρια που κατά την 

εκτίμηση της Επιτροπής συνδέονται με τις εξαιρετικές επιδόσεις βαθμολογούνται με το βαθμό 10 

άλλως δεν βαθμολογούνται καθόλου)  

 

 

 

Ονομ/μο 

Προέδρου 

 

Υπογραφή Προέδρου: 

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

(Προτείνονται από τον Αξιολογητή. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά αν ο μέσος όρος βαθμολογίας 

της έκθεσης είναι 6 και κάτω) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ζ. *ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Αξιολογητής:………………  

Αξιολογούμενος:…………… 

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΥΤ/ΣΗ 

(1-10) 

1  ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Α/Α   ΚΡΙΤΗΡΙΑ   Βαθμός 

1 ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

2 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  



THE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS: THE CASE OF GREEK POLICE PERSONNEL 
 

2016 

 

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ            

 
Σελίδα 93 

2 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

3 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

*** ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

4 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (10) 

 

**2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

 (1-10) 

 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   

   

 Γενικός 

Μέσος όρος 

 Σύνολο  

 

Θ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

(Συμπληρώνεται από την υπηρεσία) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  
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   ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

*Πραγματοποιείται πριν από την αξιολόγηση ή μετά, κατά την κρίση του αξιολογητή, οπωσδήποτε 

όμως εφόσον ζητηθεί από τον αξιολογούμενο και εφόσον ο μέσος όρος της έκθεσης αξιολόγησης είναι 6 

και κάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.  

** Τίθεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των επί μέρους κριτηρίων με προσέγγιση εκατοστού 

 *** Τίθεται η βαθμολογία αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΕΝΤΥΠΟ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ Γ΄  

(Κατηγορία ΥΕ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Γ΄ 

Για την περίοδο από ………../………../……….έως ………./………./………. 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ (με κεφαλαία γράμματα) 

Επώνυμο Κατηγορία, Κλάδος & Βαθμός: 

Όνομα  

Προϊστάμενος: 

Όνομα πατρός  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (με κεφαλαία γράμματα) 

Επώνυμο Κατηγορία, Κλάδος & Βαθμός: 

Όνομα Τίτλος θέσης: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

I. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.  

2. Πρωτοβουλία -Καινοτομίες  

3. Ανάληψη ευθυνών. 
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Εισήγηση 

 

 

 

 

II. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

4. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού.  

5. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες  

Εισήγηση 

 

 

 

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

6. Ποσότητα εργασίας.  

7. Ποιότητα εργασίας 

Εισήγηση 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ………/………/…….…  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 ΕΝΤΥΠΟ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΕΝΤΥΠΟ Γ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ή Ν.Π.Δ.Δ                              (Κατηγορία ΥΕ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.  

Αριθ.Πρωτ.: 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ 

Χρονική Περίοδος…………………………………………………………………..  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ  

(Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο) 

 

(Επώνυμο με κεφαλαία)    (Όνομα)    (Πατρώνυμο)  

 

(Κατηγορία & Κλάδος)    (Βαθμός)    (Τίτλος θέσης) 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ: (Συμπληρώνεται από 

τον αξιολογούμενο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που πέτυχε και 

εκείνες που του ανατέθηκαν πέρα από τα κύρια καθήκοντά του): α) Συνοπτική περιγραφή του 

έργου: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………..………………………………………………… 

 

(Ημερομηνία) 

 

 (Ονοματεπώνυμο και  

Υπογραφή Αξιολογούμενου) 

 

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Ι. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ      ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

          Αξιολογητή (1-10) 

 1. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.  

2. Πρωτοβουλία – Καινοτομίες.  

3. Ανάληψη ευθυνών. 

 

 - Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με 

βαθμούς 9 ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 



THE ASSESSMENT OF CIVIL SERVANTS: THE CASE OF GREEK POLICE PERSONNEL 
 

2016 

 

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ            

 
Σελίδα 99 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ               ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-10)  

       Αξιολογητή 

 *4. Συμπεριφορά προς τους πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού.  

5. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες.  

- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 

9 ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

*Αξιολογούνται οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το 

κοινό. 

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ         ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1-10)  

Αξιολογητή  

6. Ποσότητα εργασίας  

7. Ποιότητα εργασίας  

- Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Αξιολογητή για βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 

9 ή 10 ή 6 και κάτω, βάσει πραγματικών στοιχείων: 

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………… 

Δ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Συμπληρώνονται από τον Αξιολογητή βάσει πραγματικών 

στοιχείων) α. Αξιολογητής: 

…………..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

β. Κρίση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης: (Αν οι εξαιρετικές επιδόσεις γίνουν δεκτές από την 

Ειδική Επιτροπή τα κριτήρια που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής συνδέονται με τις 

εξαιρετικές επιδόσεις βαθμολογούνται με το βαθμό 10 άλλως δεν βαθμολογούνται καθόλου) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 
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10 

1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Ημερομηνία: …………………………….  

Υπογραφή Προέδρου: ……………………………  

Ονομ/μο Προέδρου: …………………………… 

 

Ε. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Προτείνονται 

από τον Αξιολογητή. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης 

είναι 6 και κάτω) 

…………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………..……………………………. 

ΣΤ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Αξιολογητής:………………………. 

 Αξιολογούμενος:…….………………… 

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΥΤ/ΣΗ 

(1-10) 

1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

2 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

*** ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

4 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (10) 

 

**2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

 (1-10) 

 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   

   

 Γενικός 

Μέσος όρος 

 Σύνολο  

 

 

 

Η. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (Συμπληρώνεται από την υπηρεσία) 
…………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
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ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ, ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΣ, ΗΜΕΡ/ΝΑΙ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

*Πραγματοποιείται πριν από την αξιολόγηση ή μετά, κατά την κρίση του αξιολογητή, 

οπωσδήποτε όμως εφόσον ζητηθεί από τον αξιολογούμενο και εφόσον ο μέσος όρος της έκθεσης 

αξιολόγησης είναι 6 και κάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος 

διατάγματος.  

** Τίθεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των επί μέρους κριτηρίων με προσέγγιση εκατοστού  

*** Τίθεται η βαθμολογία αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΜΗ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

Χορηγείται από τη ∆.Τ.Ε. 

3 Τµήµα Τυπογραφείο 

Συντάσσεται από τον 

αρµόδιο συντάκτη, 

Υπόδειγµα Π-121 

Υπόδειγµα: « Έκθεση ικανότητας Αρχιφύλακα που δεν προέρχεται από παραγωγική Σχολή ή 

προαγωγικές εξετάσεις 

καθώς και Αστυφύλακα.» 

.……………………………………    ΑΠΟΡΡΗΤΗ                                                                                                                                                    

.……………………………………           (Συμπληρώνεται ιδιοχείρως) 

          (Τίτλος Υπηρεσίας) 

ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 

 

Για το χρονικό διάστηµα από ……………………………..µέχρι…………………………. 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:……………………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………..Όνοµα :………………………………..Πατρώνυµο…………………………. 

Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ……………………………………………………………………. 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ……………………………………………………………… 
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3. ΗΘΙΚΑ……………………………………………………………………………. 

4. ΨΥΧΙΚΑ………………………………………………………………………….. 

5. ΣΩΜΑΤΙΚΑ……………………………………………………………………… 

6. ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (Άρθρο 45 παρ. 4, 6 και 7 του Π.∆. 
15/1986)……………………...……………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

7. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

α) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
………………………………………………………………………………………… 

β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΝΩΣΕΙΣ: 
……………………….……………………………….…………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Κρίνω αυτόν: …………………………………µε βαθµό:………………………………….. 

(Ολογράφως - Αριθµητικώς) 

…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

Ο ………………………. 
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ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

(∆ικαιολογείται η διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουµένου) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………… 

(Ηµεροµηνία) 

 

 

 

…………………………………………………………  ΑΠΟΡΡΗΤΗ 

…………………………………………………………                 …………………… 

Αρίθμ. Πρωτ.…………………………………………  Ηµεροµηνία 

           Π ΡΟΣ  

         Τον 

 

………………………………… 

     (ΕΝΤΑΥΘΑ)      

Υποβάλλεται στο γνωµατεύοντα µε τα συνηµµένα. 

α Ατοµικό βιβλιάριο κρινόµενου……………………………….. 

β. Ατοµικό φάκελο κρινόµενου…………………………………. 

 

Ο …………………………. 

 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                              ΑΠΟΡΡΗΤΗ 
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…………………………………………………………                 …………………… 

Αρίθμ. Πρωτ.…………………………………………  Ηµεροµηνία 

           Π ΡΟΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΚΛΑ∆Ο ΟΡΓΑΝ. & ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 2Ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 3Ο 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 101 77 Α Θ Η Ν Α 

Υποβάλλεται για τις παραπέρα ενέργειες. 

Ο …………………………………………….. 

 

…………………………………………………………  ΑΠΟΡΡΗΤΗ 

…………………………………………………………             (Συµπληρώνεται ιδιοχείρως) 

(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣ’ΙΑΣ) 
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ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 

Για το χρονικό διάστηµα από ……………………………..µέχρι…………………………. 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:…………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………..Όνοµα………………………..Πατρώνυµο…………………………. 

Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες:……………………………………………………………………………. 

Απουσία (άρθρο 13 Ν.∆. 974/1971) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

α. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ……………………………………………………………………. 

β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ……………………………………………………………… 

γ. ΗΘΙΚΑ……………………………………………………………………………. 

δ. ΨΥΧΙΚΑ………………………………………………………………………….. 

ε. ΣΩΜΑΤΙΚΑ……………………………………………………………………… 

στ. ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (Άρθρο 45 παρ. 4, 6 και 7 του Π.∆. 
15/1986)……………………...……………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………….. 

ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

α) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: …………………………………………………  

β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΝΩΣΕΙΣ: 

……………………….……………………………….…………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ 
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Κρίνω αυτόν: …………………………………µε βαθµό:………………………………….. 

(Ολογράφως - Αριθµητικώς) 

 

…………………20……. 

(Ηµεροµηνία) 

Ο ………………………. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 

(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 

 

 

ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

(∆ικαιολογείται η διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουµένου) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………20……. 

(Ηµεροµηνία) 

Ο ………………………. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 

(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΜΗ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

.……………………………………    ΑΠΟΡΡΗΤΗ                                                                                                                             

.……………………………………           (Συμπληρώνεται ιδιοχείρως) 
          (Τίτλος Υπηρεσίας) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΕΧΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΘΕΣΗ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:…………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………..Όνοµα………………………..Πατρώνυµο…………………………. 

Χρονολογία προαγωγής στον κατεχόµενο βαθµό: ………………………………………………….. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Ο ανωτέρω, υπηρετών υπό τις διαταγές µου από………..….μέχρι σήµερα συνέχεια έως 
……………..………………..………………………………………………………………….. 

(αναγράφονται οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες) παρουσίασε ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών 
προσόντων που απαιτούνται για το βαθµό του, συγκεκριµένα δε: 

……………..………………..………………………………………………………………….. 

Ύστερα, από αυτά προτείνεται η παραποµπή του στο οικείο Συµβούλιο Κρίσης για απόλυση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

…………………20……. 

(Ηµεροµηνία) 

Ο ………………………. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 

(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

(∆ικαιολογείται η διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουµένου) 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………20……. 

(Ηµεροµηνία) 

Ο ………………………. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 

(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ή 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 Συντάσσεται από τον 

αρµόδιο συντάκτη 

Υπόδειγµα 1 

Υπόδειγµα: « Έκθεση  Ικανότητας………………………………………………..» 

 

.……………………………………    ΑΠΟΡΡΗΤΗ                                                                                                                             

.……………………………………           (Συμπληρώνεται ιδιοχείρως) 
          (Τίτλος Υπηρεσίας) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:…………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………..Όνοµα………………………..Πατρώνυµο…………………………. 

Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες:……………………………………………………………………………. 

Απουσία (άρθρα 5 παρ. 2 Ν.∆. 642]1970 και 13 Ν.∆. 674]1971) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
α. Από ……………………………. Μέχρι ………………………………. Λόγω ………………………………………. 

α. Από ……………………………. Μέχρι ………………………………. Λόγω ………………………………………. 

ΕΚΤΑΚΤΗ (Συµπληρώνεται µόνο σε έκτακτες εκθέσεις) 

Λόγω………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
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Α. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

α. Νοηµοσύνη, κρίση 
και ευθυκρισία 

   

β. Ετοιµότητα και 
δηµιουργικότητα 

   

γ. Αντίληψη της 
πραγµατικότητας, 
πρακτικό πνεύµα και 
προσαρµοστικότητα 
στις µεταβαλλόµενες 
καταστάσεις και 
απαιτήσεις της 
υπηρεσίας 

   

Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ     

α. Επαγγελµατική 
κατάρτιση στον 
κατεχόµενο βαθµό 

   

β. Κατάρτιση για 
περαιτέρω εξέλιξη 

   

γ. Εγκυκλοπαιδική 
µόρφωση 

   

δ. Εκπαιδευτική 
ικανότητα 

   

ε. Επιτελική ικανότητα    

στ. Επίδοση και 
απόδοση κατά την 
εκτέλεση των 
καθηκόντων 

   

ζ. Εργατικότητα    

Γ΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

α. Κύρος 

   

β. ∆ύναµη επιβολής επί 
των υφισταµένων 
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γ. Ικανότητα κρίσης και 
αποδοτικής 
χρησιµοποίησης των 
υφισταµένων 

   

δ. Ενδιαφέρον για τις 
ανάγκες των 
υφισταµένων και 
ψυχική επαφή µαζί τους 

   

ε. Μέριµνα για τις 
ανάγκες των 
υφισταµένων 

   

στ. Ενεργητικότητα και 
δραστηριότητα: 

   

ζ. Προβλεπτικότητα    

Δ. ΗΘΙΚΑ    

α. Πειθαρχικότητα    

β. Ευσυνειδησία    

γ. Ειλικρίνεια, 
ευθύτητα, συνέπεια 

   

δ. Τιµιότητα- σεµνότητα    

ε. Ακεραιότητα 
χαρακτήρα  

   

στ. Αξιοπρέπεια     

ζ. Εχεµύθεια     

η. Αµεροληψία και 
δικαιοσύνη  

   

θ. Αίσθηµα ευθύνης     

ι. Πνεύµα συνεργασίας     

Ε΄ ΨΥΧΙΚΑ    

α. Εµµονή και 
καρτερικότητα  

   

β. Θάρρος     
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γ. Θάρρος της γνώµης     

δ. Σταθερότητα και 
θετικότητα  

   

ε. Ανάληψη ευθυνών     

στ. Πρωτοβουλία     

ζ. Αποφασιστικότητα     

η. Ψυχραιµία και 
αυτοκυριαρχία  

   

θ. Σταθερότητα στις 
γνώµες και αποφάσεις  

   

ΣΤ΄ ΣΩΜΑΤΙΚΑ    

α. Υγεία (γενική 
κατάσταση)  

   

β. Αρτιµέλεια     

γ. Αντοχή κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας  

   

δ. Παράσταση – 
εµφάνιση  

   

Ζ΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΙΡΑ (∆ιοικητική και Επιτελική πείρα και 
ικανότητα στα οποία στηρίζεται η βαθµολογία των διοικητικών και επαγγελµατικών 
προσόντων). 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Η΄ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (Καταχωρούνται τα από επίσηµα έγγραφα στους 
φακέλους του αξιολογούµενου προκύπτοντα ελαττώµατα και ελλείψεις περί των οποίων το 
άρθρο 32 παρ. 3 Π.∆. Ι5]1986. Σε αρνητική περίπτωση σύρεται γραµµή) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Θ΄ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α. Γραµµατικές γνώσεις …………………………………………….…………………………………… 

β. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης ………………..………….………………… 

γ. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών ……………………………………………… 

δ. Ειδικές µετεκπαιδεύσεις και λοιπές γνώσεις ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Ι΄ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ (Αν προκύπτει από επίσηµα στοιχεία) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

ΙΑ΄ Καταχωρίζεται κάθε στοιχείο που ενισχύει την αντικειµενικότητα της κρίσης και 
αιτιολογούνται οι κάτω του 8 βαθµολογίες (άρθρ.7 παρ. Ι Π.∆. Ι5]86). 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κρίνω αυτόν: …………………………………µε βαθµό:……………………………………. 
(Ολογράφως - Αριθµητικώς) 

 

…………………20……. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  (Τίτλος) 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 

(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

(∆ικαιολογείται η διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουµένου) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………20……. 
                                            (Ηµεροµηνία) 

 

Ο ………………………….. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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…………………………………………………………  ΑΠΟΡΡΗΤΗ 

…………………………………………………………                 …………………… 

Αρίθμ. Πρωτ.…………………………………………  Ηµεροµηνία 

           Π ΡΟΣ  

 

Υποβάλλεται στο γνωµατεύοντα µε τα συνηµµένα. 

α Ατοµικό βιβλιάριο κρινόµενου……………………………….. 

β. Ατοµικό φάκελο κρινόµενου…………………………………. 

 

Ο …………………………. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………                    ΑΠΟΡΡΗΤΗ 
…………………………………………………………                 …………………… 
Αρίθμ. Πρωτ.…………………………………………  Ηµεροµηνία 
         

           Π ΡΟΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΚΛΑ∆Ο ΟΡΓΑΝ. & ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 2Ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 3Ο 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 101 77 Α Θ Η Ν Α 

Υποβάλλεται για τις παραπέρα ενέργειες. 

Ο …………………………………………….. 
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Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΜΑΤΟΣ 

.……………………………………    ΑΠΟΡΡΗΤΟ                                           

.……………………………………                       (Συμπληρώνεται ιδιοχείρως) 
          (Τίτλος Υπηρεσίας) 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες αποσπασµένους σε µη Αστυνοµικές Υπηρεσίες) 

Για το χρονικό διάστηµα από ……………………………..µέχρι…………………………. 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:…………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………….……………………Όνοµα………………………………………....  

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Α΄ ΗΘΙΚΑ: (Πειθαρχικότητα, ευσυνειδησία, ακεραιότητα χαρακτήρα κλπ.). 1 
Β΄ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΑ: (Νοηµοσύνη, κρίση, ικανότητα προσαρµογής κλπ.). 
Γ΄ ΨΥΧΙΚΑ: (Θάρρος, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία, κλπ.). 
∆΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: (κύρος, ενεργητικότητα, προβλεπτικότητα, κλπ.). 
Ε΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ: (Εργατικότητα, υπηρεσιακή απόδοση κλπ.). 

…………………20……. 
                                            (Ηµεροµηνία) 

 

Ο ………………………….. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 

 

                                                 

1 Η Βαθµολογία γίνεται µε τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς: 
α. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (αντιστοιχεί µε 10), 
β. ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ (Αντιστοιχεί µε 9 και 8), 
γ. ΚΑΛΟΣ (αντιστοιχεί µε 7,6 και 5), 
δ. ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΛΟΣ (αντιστοιχεί µε 4 και 3), 
ε. ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ (αντιστοιχεί µε 2 και 1). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

.……………………………………    ΑΠΟΡΡΗΤΟ                                                                                                                                                     

.……………………………………                       (Συμπληρώνεται ιδιοχείρως) 
          (Τίτλος Υπηρεσίας) 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Στοιχεία συντάκτη …………………………………………………………………………… 
(Βαθµός)   (Ονοµατεπώνυµο)              (Τίτλος) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΘΕΣΗ 

Βαθµός: ………………………Ειδικότητα:…………………….Αριθ. Μητρώου: ……………….. 

Επώνυµο:……………………..Όνοµα………………………..Πατρώνυµο…………………………. 

Χρονολογία προαγωγής στον κατεχόµενο βαθµό: ………………………………………………….. 

Ο ανωτέρω υπηρετών υπό τις διαταγές µου από ………….µέχρι σήµερα συνέχεια ως 
………………………………………………………………………………………………… 
(αναγράφονται οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες). 

παρουσίασε ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για το βαθµό του, 
συγκεκριµένα δε: 

α………………………………………………………………………………………………… 
γ………………………………………………………………………………………………… 
β………………………………………………………………………………………………… 
Ύστερα από αυτά προτείνεται η παραποµπή του στο οικείο Συµβούλιο Κρίσης για απόλυση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

…………………20……. 
                                                       (Ηµεροµηνία) 

 

Ο ………………………….. 

           (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

……………………………………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………20……. 
                                            (Ηµεροµηνία) 

 

Ο ………………………….. 

(Τ.Σ. Υπογραφή) 
(Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛ.ΑΣ. 

----------------------------------------------------------- Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Η 
----------------------------------------------------------- 

( Τίτλος Υπηρεσίας) 
 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ   Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Για το χρονικό διάστηµα από ………………………………... µέχρι……………………………  

Αιτία συντάξεως : (µόνο επί εκτάκτων)…………………………………………………………  

Στοιχεία συντάκτη: ………………………………………………………….…………………… 

(Βαθµός)         (Επώνυμο-Όνοµα) (Τίτλος) 

 

Α ΄   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ   

Βαθµός: ……………………… Αριθ. Μητρώου: …………….Κατηγορία……………………………… 
Επώνυμο: ………………………..…Όνομα:…………………. Πατρώνυµο………………………… 

 

Α  ΄ ΠΛΗ  Ρ ΟΦΟΡΙΑΚ  Α  ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ   

1.Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

2. Χρόνος απουσίας για οποιοδήποτε λόγο, πλην κανονικών, βραχειών, γονικών και ειδικών αδειών 
εξετάσεων. 

α. Από ……………………………. µέχρι ………………………………. λόγω …………………  

β. Από ……………………………. µέχρι ………………………………. λόγω ………………… 

γ. Από ……………………………. µέχρι ………….……………………. λόγω ……………….. 

3. Τίτλοι σπουδών 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξ/κών µε βαθµό ……………….. και σειρά ……………. µεταξύ …… 

αποφοιτησάντων. 

5. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης : 

α. Τµήµα Επαγ/κής Μετ/σης Επιτελών-Στελεχών (Αστυνόµων Β΄),  µε βαθµό ………..και σειρά 
…………… µεταξύ……. Αποφοιτησάντων 

β. Τµήµα Επαγ/κής Μετ/σης Ανθυπαστυνόµων µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ 
…………Αποφοιτησάντων. 

γ. Τµήµα  Ξένων Γλωσσών : 

1. Αγγλικής …………… µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ ……. Αποφοιτησάντων. 

2. Γαλλικής …………… µε βαθµό ………..και Σειρά…………….µεταξύ……...Αποφοιτησάντων.  

3……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

4. Ειδικές γνώσεις, µετ/σεις και λοιπές γνώσεις : 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

5. Πειθαρχικές ποινές και ποινικές κυρώσεις : …………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

6. Ηθικές και υλικές αµοιβές κατά είδος και αριθµητικώς: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

7. Λοιπά πληροφορικά στοιχεία άλλων υπηρεσιακών δραστηριοτήτων ή πολεµικής δράσης, καθώς 
και σοβαρά ελαττώµατα ή ελλείψεις , που προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

 

 

 

 

Γ΄  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ 

 

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α. Θεωρητική γνώση του αντικειµένου και 
εµπειρία. (όπως τίτλοι σπουδών - µετ/σεις) 

  

β.Λοιπές γνώσεις (όπως εγκυκλ/κές και 
ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες) 

  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

Γνωµατεύοντος : 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.Ικανότητα αξιοποίησης των γνώσεων 

και της εµπειρίας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων, 

  

β.Ικανότητα προγραµµατισµού, 

οργάνωσης, συντονισµού και ελέγχου. 

  

γ. Ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής 

αξιοποίησης των υφισταµένων. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………… 

Γνωµατεύοντος : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………… 

3. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ 

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.Ζήλος και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, 

ενεργητικότητα και δραστηριότητα. 

  

β.Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και 

βελτίωση υπηρεσιακών θεµάτων, 

καινοτόµος σκέψη, πρωτοτυπία. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

 Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 
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4. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕ- 

ΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α. Θέση και επίτευξη στόχων.   

β. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας .   

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………. 

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

5. ΗΘΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΓΗ Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα 

χαρακτήρα. 

  

β. Πειθαρχικότητα.   

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

 
Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

6. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.∆ύναµη θέλησης και αντοχή στις 

πιέσεις. 

  

β.Θάρρος, αποφασιστικότητα, 

ψυχραιµία και ανάληψη ευθυνών. 

  

γ. Αυτοπεποίθηση και σταθερότητα 

στις γνώµες και αποφάσεις. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

 

 

 

7. ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 
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α. Γενική κατάσταση της υγείας και 

αρτιµέλεια 

  

β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας και µη αποχή απ΄αυτήν για 

λόγους υγείας. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

 
Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.Πνεύµα συνεργασίας και αίσθηµα 

συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. 

  

β.Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των 

υφισταµένων και ψυχική επαφή µε 

αυτούς. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

 

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΣ 

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.Πνεύµα εξυπηρέτησης των πολιτών 

και συµπεριφορά προς αυτούς. 

  

β.Πνεύµα συνεργασίας µε τις Αρχές 

και τις Υπηρεσίες. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………

Γνωµατεύοντος : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………
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10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς) 

Συντάκτη Γνωµατεύοντος 

α.Ορθολογιστική διάθεση 

προσωπικού και 

  

β.Συντήρηση, φύλαξη και κανονική 

χρήση του υλικού και των µέσων. 

  

Μ έ σ ο ς   ό ρ ο ς   

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια). 

Συντάκτη : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Γνωµατεύοντος : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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∆΄ ΓΕΝΙΚΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ  ΣΥΝΤΑΚΤΗ 

Κρίνω αυτόν ……………………………….. µε βαθµό …………………………………….. 
(Αριθµητικώς – Ολογράφως) 

 

……………………….199 

 (Ηµεροµηνία) 

 

Ο ……………………………………………. 

(Τίτλος) 

(τ.σ.υπογραφή – 

ονοµατεπώνυµο-βαθµός) 

Ε   ΄ Τ Ε Λ Ι Κ Η   Κ Ρ  Ι Σ Η Γ Ν Ω Μ Α Τ Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….199  

(Ηµεροµηνία) 

 

Ο ……………………………………………. 

(Τίτλος) 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός) 

…………………………………………….. Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Η  
………………………………………...  
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                  ( Τίτλος Υπηρεσ ί ας)............................................................................ 199 
Αριθ.  Πρωτ:  ……………………………. (Ηµεροµηνία) 

 
Π  Ρ Ο Σ 

……………………………… 
………………………………

…………..…………………… 
 

Υποβάλλεται στο γνωµατεύοντα µε τα συνηµµένα. 

α …………………………………………………………………………………………… 

β. ……………………………………………………………………………………….…… 

Ο  ………………………………. 
(Τίτλος) 

 
 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο- 
βαθµός) 

 
…………………………………………  
………………………………………...      ΑΠΟΡΡΗΤΗ 

( Τίτλος Υπηρεσ ί ας) .............................................................................. 199 
Αριθ.  Πρωτ:  ……………………………. (Ηµεροµηνία) 

 
Π  Ρ Ο Σ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΟΥ ΤΜΗΜΑ 1Ο 
101 77 ΑΘΗΝΑ 

 

Υποβάλλεται για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

Ο ………………………………. 
(Τίτλος)  

 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-
βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

-----------------------------------------------------------   Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Η 
-----------------------------------------------------------       (Συµπληρώνεται ιδιοχείρως) 
(  Τίτλος  Υπηρεσίας   )  

       

Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  

Στοιχεία συντάκτη: ……………………………… 
……………………………….…………………………………….. (Επώνυµο-Όνοµα)
 (Τίτλος) 

 

Α ΄   ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

Βαθµός: ……………………… Αριθ. Μητρώου:……………… Κατηγορία……………… 
Επώνυµο…………….. Όνοµα : …………Πατρώνυµο…………. Μητρώνυµο: ………..... 
Χρονολογία προαγωγής στον κατεχόµενο βαθµό…………………….……………………… 

 

 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η 

Ο ανωτέρω υπηρετών υπό τις διαταγές µου από …………………. µέχρι σήµερα 
συνέχεια  
ως………………………………………………………………………(αναγράφονται οι 
εκτελεσθείσες υπηρεσίες) Παρουσίασε ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών προσόντων 
που απαιτούνται για το βαθµό του, συγκεκριµένα δε : 
α.……………………………………………………………………………………………… 
β. ……………………………………………………………………………………………... 
γ. …………………………………………………………………………………………….. 
Ύστερα από αυτά προτείνεται η παραποµπή του στο οικείο Συµβούλιο Κρίσης για 
αποστρατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ………………. του ………………… 

Ο ……………………………………………. 
(Τίτλος) 

 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός) 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε  Ι Σ Γ Ν Ω Μ Α Τ Ε Υ Ο Ν Τ Α 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………….199 (Ηµεροµηνία) 

 
Ο ……………………………………………. 

(Τίτλος) 
 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(Για Αξιωµατικούς αποσπασµένους σε µη Αστυνοµικές Υπηρεσίες) 

Για το χρονικό διάστηµα  από …………………..……..µέχρι …………..…………… 

Στοιχεία συντάκτη: ……………………………………………………………………..  

(Επώνυµο)   (Όνοµα)                           (Τίτλος) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  

Βαθµός: …………………………………..Αριθ. Μητρώου: …………………………….… 

Επώνυµο…………………..Όνοµα:………………Πατρώνυµο…………………………… 

 

……………………………………….199 
              (Ηµεροµηνία) 

 
Ο  …………………………….…..   (Τίτλος) 

(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός) 

* Συµπληρώνεται µόνο για τους 

φοιτούντες σε Σχολές (άρθρο 22 

παρ.3) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(Ολογράφως και αριθµητικώς) 

Α΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
Γ΄ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
∆΄  ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Ε΄ ΗΘΟΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΓΗ  
ΣΤ΄ ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Ζ΄ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
Θ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ  
Ι΄ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  
ΙΑ΄ ΕΠΙ∆ΟΣΞΗ ΚΑΤΆ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ *  


