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Συνοπτική περίληψη της πτυχιακής εργασίας

Ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που αντιμετωπίζει πολύπλοκα και δυσεπίλυτα ζητήματα,
συναντά μεγαλύτερα εμπόδια κατά την εφαρμογή των αποφάσεών του και χρειάζεται
μεγαλύτερη προσπάθεια για την εξασφάλιση ευκαιριών και δυνατοτήτων. Βασική
ιδιαιτερότητά του είναι ότι δρα σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και οφείλει να
εξασφαλίζει ένα επίπεδο δημόσιας στήριξης σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που είναι
απαραίτητο στον ιδιωτικό τομέα.
Η αξιολόγηση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούσε από πολύ παλιά μια
πρακτική που στόχο είχε την διαπίστωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων
της. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε το ενδιαφέρον για καλύτερη αξιοποίηση του
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού με κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητάς του, κυρίως λόγω της μείωσης των πόρων που διατίθενται στη
Δημόσια Διοίκηση. Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί ίσως το πιο αποτελεσματικό
μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κύρια, επομένως, προτεραιότητα της κάθε
Κυβέρνησης είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και όσο το δυνατό
πιο αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, πάντα στα πλαίσια μιας κοινής Κοινοτικής
Πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Διοίκηση.
Η παρούσα εργασία που έχει ως θέμα τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αξιολόγησης των
Δημοσίων υπαλλήλων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει έρευνα που
διενεργήθηκε σε συναδέλφους υπαλλήλους και Προϊσταμένους του Υπουργείου
Οικονομικών οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διαπίστωση των εξής παραμέτρων:


Γιατί είναι απαραίτητο ένα σύστημα αξιολόγησης



Ποια η ποιότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης



Πόσο δεκτικοί είναι οι Έλληνες στην έννοια του εξευρωπαϊσμού του συστήματος

και τέλος


Ποια τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού και ολοκληρωμένου συστήματος

αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των
σχετικών παραμέτρων του υφιστάμενου συστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων για
τη λειτουργία της διαδικασίας της αξιολόγησης στο δημόσιο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά
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σε προβληματισμούς που αφορούν στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών μοντέλων στον
τρόπο διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού στη χώρα μας καθώς και στα προβλήματα που
απορρέουν από την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ νομιμότητας και αποτελεσματικής
αξιολόγησης, στα πλαίσια της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Λέξεις κλειδιά
Αξιολόγηση
Αξιολογητής
Απόδοση(performance)
Αποτελεσματικότητα
Αυτοαξιολόγηση
Βέλτιστες πρακτικές (bestpractice)
Διαφάνεια
Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
Εξευρωπαϊσμός
Μέθοδος αξιολόγησης
Προσόντα (Promotions)
Στοχοθεσία
Συγκριτική απόδοση (benchmarking).
Συνέντευξη
Σύστημα θέσης/καριέρας
Συστήματα ελέγχου
Υποκίνηση(motivation)/παρακίνηση
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.Τρόπος Αξιολόγησης προσωπικού
α )Εισαγωγή
Η δημόσια διοίκηση αντανακλά και αναπαράγει τα βασικά γνωρίσματα της κοινωνίας και
καλείται να υπηρετήσει τους πολίτες της εφαρμόζοντας κανόνες που από τη μία μεριά
εγγυώνται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και από την άλλη την αποτελεσματικότητα και
την αποδοτικότητα των πόρων που διαθέτει. Λειτουργεί, πλέον, σε ένα παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, πολύπλοκο και αδιάκοπα μεταβαλλόμενο με κύριο χαρακτηριστικό τον
ανταγωνισμό. Κύριοι φορείς αυτής της λειτουργίας είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι είναι
αυτοί που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες.
Στη χώρα μας η χρόνια κακοδαιμονία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και οι
πελατειακές σχέσεις έχουν αμαυρώσει και συγχρόνως απαξιώσει την εικόνα του δημοσίου
υπαλλήλου. Επομένως, είναι επιτακτική μια αποτελεσματική συνεργασία με τις
Ευρωπαϊκές Διοικήσεις μιας προσαρμογής δηλαδή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Τα τελευταία χρόνια οι πιέσεις για περιορισμό του οικονομικού βάρους του δημοσίου
τομέα, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας οδήγησαν σε μείωση του προσωπικού και αναζήτηση μιας καλύτερης
αξιοποίησης του εναπομείναντος ανθρώπινου δυναμικού.
Έτσι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Δ.Α.Π) εμφανίζεται ως μια δραστηριότητα, θα
λέγαμε ζωτικής σημασίας, η οποία διέπεται από μια οργανωτική φιλοσοφία πολιτικών και
πρακτικών που επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Το σύστημα αξιολόγησης αποτελεί μια
διαδικασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και αφορά στην προσέλκυση, επιλογή,
εκπαίδευση και στην αξιοποίησή τους.
Η αξιολόγηση διενεργείται μέσα στα όρια ενός τυπικού πλαισίου κανόνων, ενώ υπεύθυνες
για την ορθή εφαρμογή της είναι οι υπηρεσίες προσωπικού των Υπουργείων, μέσω της
συμπλήρωσης ειδικών εντύπων που ονομάζονται εκθέσεις αξιολόγησης.
Αποτελεί επίπονο έργο, διότι αποδείχτηκε το σημαντικότερο εργαλείο υποκίνησης που
διαθέτει ο Προϊστάμενος. Δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα αντικειμενικά κριτήρια
για προαγωγή ενώ αποκαλύπτει και τις ανάγκες για εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό η
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αξιολόγηση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της
έλλειψης προκαταλήψεων, της αντικειμενικότητας καθώς και της σύνδεσης με τους
στόχους της υπηρεσίας γενικότερα, αλλά και τους στόχους της κάθε θέσης ξεχωριστά.
Στην αξιολόγηση της απόδοσης δύο είναι τα συστήματα τα οποία υπηρετούν τις ανάγκες
και τους στόχους της Διοίκησης: η Διοίκηση της Απόδοσης, διαδικασία κατά την οποία
έχουμε μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων βάσει προσυμφωνημένων προτύπων και
της Διοίκησης της Εξέλιξης, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο προγραμματισμού της
εξέλιξης

–career

planning

και

προγραμματισμού

της

διαδοχής

–succession

planning,δίνοντας όλες τις πληροφορίες τόσο από πλευράς οργανισμού όσο και από
πλευράς απόδοσης υπαλλήλων.
Ακολουθεί μια λεπτομερής αναφορά γύρω από βασικές έννοιες της αξιολόγησης του
προσωπικού όπως απόδοση υπαλλήλου (performance), διαδικασία εφαρμογής του
συστήματος αξιολόγησης, ποιος πρέπει να αξιολογεί, τα τυχόν σφάλματα (errors) κατά την
διαδικασία αξιολόγησης.
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την πολύτιμη βοήθεια τους, όλους
τους συναδέλφους που υπηρετούν στις μεγαλύτερες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ) του Νομού Θεσσαλονίκης για το χρόνο που αφιέρωσαν συμπληρώνοντας τα
ερωτηματολόγια, αλλά κυρίως την κ. Σταθάκου, Προϊσταμένη του τμήματος Β’
Αξιολόγησης και Κινητικότητας Προσωπικού

του Υπουργείου Οικονομικών, για τις

χρήσιμες πληροφορίες, τις υποδείξεις και τα σχόλια της. Τέλος να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ζαφειρόπουλο για την βοήθεια, την υποστήριξη
και την συμπαράστασή του προκειμένου να συνταχθεί η παρούσα εργασία.
β) Σκοπός της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα δείγμα 200 συναδέλφων
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες οικονομικές
υπηρεσίες, με σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των δημοσίων υπαλλήλων στα
παρακάτω θέματα:


Γιατί είναι απαραίτητο ένα σύστημα αξιολόγησης



Ποια η ποιότητα του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης



Πόσο δεκτικοί είναι οι Έλληνες στην έννοια του εξευρωπαϊσμού του συστήματος

και τέλος
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Ποια τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού και ολοκληρωμένου συστήματος

αξιολόγησης.
γ) Βιβλιογραφία- αρθρογραφία

1.Γενικά
Τα κύρια θέματα που μελετώνται στη βιβλιογραφία και τη διεθνή αρθρογραφία είναι η
έννοια της αξιολόγησης, η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων του δημοσίου, η
διαδικασία αξιολόγησης, ο ρόλος του αξιολογητή, οι μέθοδοι αξιολόγησης και τα τυχόν
σφάλματα κατά την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε θεωρίες οργανωτικού
πλαισίου όπως ο ιεραρχικός τύπος, ο φαταλισμός, ο ατομικιστικός τύπος και ο τύπος
ισότητας για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών μεταρρύθμισης του δημοσίου.
Τέλος μια συγκριτική αξιολόγηση του τρόπου διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, ως μια
διαδικασία συγκρίσεων με άλλες δημόσιες οργανώσεις σε άλλα Κράτη Μέλη που
θεωρούνται ως βέλτιστες πρακτικές και εντοπισμός των «ελλειμμάτων» που υπάρχουν
στην απόδοση, καθώς και αναζήτηση και εφαρμογή νέων προσεγγίσεων από αυτές τις
συγκρίσεις.

2.Ορισμός δημόσιου τομέα
Ο δημόσιος τομέας ορίζεται διαφορετικά σε κάθε κράτος, ανάλογα με την
παρεμβατικότητα του κράτους στην κοινωνία, την ιστορία του, την κουλτούρα αλλά και το
κοινωνικό κεφάλαιο του κάθε λαού1.
Ακολουθεί ανάλυση των θεωριών οργανωτικού πλαισίου του δημόσιου τομέα προκειμένου
να έχουμε καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών μεταρρύθμισης στον δημόσιο τομέα.
Ο τύπος της ιεραρχίας, όπου αναδεικνύεται η κοινωνική ομάδα έναντι του ατόμου που
σημαίνει ότι αυτός πρέπει να λειτουργεί με βάση το δημόσιο και όχι το ιδιωτικό συμφέρον.
Υπάρχουν σαφείς και αυστηροί κανόνες δικαίου έτσι ώστε να αποφεύγεται κατάχρηση
δημόσιας εξουσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος των πράξεων των δημοσίων λειτουργών.
Η γέννηση του ιεραρχικού μοντέλου τοποθετείται στα τέλη του 19ου αιώνα με
πρωταγωνιστές τους Max Weber (1948), τον Woodrow Wilson (1887) και τον
FrederickWislowTaylor(1911).

1

ΛαδήΣτ.-ΝταλάκουΒασ.(2010), ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, εκδ.Παπαζήση,σελ.5-22
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Τύπος ατομικισμού (εμπνευστής ο Adam Smith, 1937)Οι ατομιστές δεν πιστεύουν στο
δημόσιο συμφέρον, η συλλογικότητα είναι χαμηλή με ευελιξία στους κανόνες ώστε τα
άτομα να κινούνται ελεύθερα έχοντας ως στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους τους. Ο
ανταγωνισμός είναι η συνηθέστερη προτεινόμενη μέθοδος από τους ατομικιστές για κάθε
είδους πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας.
Ο δημόσιος τομέας δεν διακατέχεται από αλτρουισμό και αμεροληψία αλλά από την
επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Στην πράξη η θεωρία του ατομικισμού στη δημόσια
διοίκηση αντιστοιχεί στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ. Ο έλεγχος των δημοσίων οργανισμών
σύμφωνα με αυτό το μοντέλο βασίζεται στον ανταγωνισμό και στην άμιλλα και όχι στην
επιτήρηση όπως το ιεραρχικό μοντέλο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ανταγωνίζονται στο
εσωτερικό των υπηρεσιών τους για προαγωγή, βαθμούς, περισσότερα χρήματα.
Φαταλισμός (Banfield 1958)Αρχή του φαταλισμού είναι ότι η κοινωνία διακρίνεται από
άρνηση συνεργασίας καθώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε είναι απρόβλεπτος και
ανορθολογικός. Η αδράνεια και η έλλειψη συλλογικής δράσης είναι γι αυτούς μια
ορθολογική κατεύθυνση.

3.Ορισμός συστήματος αξιολόγησης
Ως σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ορίζεται μια διαδικασία κατά την
οποία γίνεται εκτίμηση της επιτυχούς ή μη επίτευξης του έργου που έχει ανατεθεί σε κάθε
εργαζόμενο σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που είχαν καθοριστεί κατά την ανάθεση
καθηκόντων. Αποτελεί μέτρο ελέγχου της απόδοσης, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών
του υπαλλήλου και συγχρόνως λειτουργεί ως πηγή ανατροφοδότησης του υπαλλήλου για
τον τρόπο που αξιολογείται η δουλειά του και η συμπεριφορά του, σε μια οργάνωση
από τα άλλα μέλη της (McGregor, 1985).Παράλληλα επιτυγχάνεται περαιτέρω συλλογή
πληροφοριών και δεδομένων τα οποία εκτιμώνται προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με
απώτερο σκοπό την βελτίωση της απόδοσης2.
H αξιολόγηση ως σύστημα ελέγχου αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία, η φύση της θα
πρέπει να είναι εποικοδομητική και ενθαρρυντική, να αναγνωρίζει δηλαδή θετικά τα
επιτεύγματα του κάθε υπαλλήλου βοηθώντας έτσι με ακρίβεια στον εντοπισμό των τρόπων
με τους οποίους ο υπάλληλος θα αναπτυχθεί περισσότερο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της
αξιολόγησης του προσωπικού πέραν της ακρίβειας μετρήσεων και πληροφοριών που

2

Ch.Lee,Performance Appraisal, Training, Vol.33,No5,1996,pp.44-59
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αναφέραμε, είναι η αντικειμενικότητα, η διεξαγωγή της σε κατάλληλη χρονική στιγμή, η
επικέντρωση σε κρίσιμα σημεία, η ευελιξία και κυρίως η αποδοχή από το προσωπικό3.

4.Στόχοι της αξιολόγησης
Η χρησιμότητα4 ύπαρξης των συστημάτων αξιολόγησης αποδεικνύεται μεγάλη διότι αυτά
προσφέρονται προκειμένου:


να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και να οργανωθούν τα

απαραίτητα προγράμματα εκπαίδευσης,


να πληροφορούνται οι εργαζόμενοι για τις επιδόσεις τους, ώστε να βελτιώνουν την

απόδοσή τους και να προγραμματίζουν την σταδιοδρομία τους


να γίνονται πιο αποτελεσματικές τοποθετήσεις υπαλλήλων πάντα με βάση τις

ικανότητες και τις επιδόσεις


να βελτιώνεται το σύστημα αμοιβής



να διαπιστώνονται ατέλειες-αδυναμίες οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων

εργασίας και στη συνέχεια αυτά να βελτιώνονται


να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο αφού θα βασίζονται στην αξιοκρατία,

νομιμότητα και αντικειμενικότητα των αποφάσεων που θα λαμβάνονται.
Από συγκριτική έρευνα που διεξήχθη και αφορούσε τις πρακτικές διοίκησης του
ανθρωπίνου δυναμικού σε Ελλάδα και Ε.Ε, ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος (περίπου
70%) δήλωσε ότι η αξιολόγηση έχει ως σημαντικότερο στόχο τον καθορισμό δυνατοτήτων
προαγωγής, ενώ το υπόλοιπο 30% περίπου του δείγματος δήλωσε ως στόχους μεταξύ
άλλων, τον καθορισμό αναγκών εκπαίδευσης και τη σύνδεση απόδοσης και αμοιβής5.
Η χρήση των μεθόδων της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (Νew Public Management)σε πολλές
δημόσιες διοικήσεις διεθνώς, αποδεικνύει παραμερισμό του κριτηρίου της αρχαιότητας ως
βασικό κριτήριο εξέλιξης του υπαλλήλου, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και
τη σύνδεση απόδοσης και αμοιβής. Παρατηρείται έτσι μία προσέγγιση στους στόχους της
αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Παρόλα αυτά ο δημόσιος τομέας διαφοροποιείται
του ιδιωτικού διότι περιέχει εγγυήσεις αντικειμενικότητας απέναντι στην αυθαιρεσία,

ΜπουραντάςΔ.,Μάνατζμεντ,εκδ.Μπένου,Αθήνα 2001,σελ.212-213
Χυτήρης Λ. ,Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.Interbooks, Aθήνα 2001,σελ222
Παπαλεξανδρή Ν.-Χαλικιάς Γ.-Παναγιωτοπούλου Λ., Συγκριτική έρευνα στις πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στην Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Μπένου, Αθήνα 2001,σελ.65
3
4
5
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στοχεύοντας στη διαφάνεια, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αποτελεσματικός και
δύσκαμπτος.

5.Ατέλειες στον τρόπο αξιολόγησης
Συστήματα αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση εφαρμόζονται ανέκαθεν. Παρόλα αυτά
παρατηρείται σκεπτικισμός και εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με το πραγματικό τους
όφελος τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τον οργανισμό.
Σύμφωνα με τον W.Deming,έναν από τους πολέμιους του κλασικού τύπου αξιολόγησης
της απόδοσης, η αξιολόγηση προσωπικού είναι μία από τις επτά ασθένειες του
managementστην Αμερική και συνιστά την κατάργησή της. Υποστηρίζει μαζί με άλλους
επικριτές της, ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης μπορεί να δημιουργήσει άγχος και έντονο
κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων όπως επίσης καταργεί το ομαδικό πνεύμα και ο
κάθε

εργαζόμενος

προσπαθεί

να

προστατευθεί

αποφεύγοντας

να

αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες ήκαι ρίσκα. Οι προϊστάμενοι, από την άλλη, έρχονται σε δύσκολη θέση διότι
καλούνται να αξιολογήσουν τους υφιστάμενους και έτσι δημιουργούνται συγκρούσεις και
μίση. Μάλιστα τονίζουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν στην ύπαρξη αδικίας
κατά την διαδικασία αξιολόγησης και στην έλλειψη αντικειμενικότητας.
Η αποτυχία 6 των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης μπορεί να οφείλεται στην
έλλειψη πόρων ως ανταμοιβή για απόδοση και στο ότι τα πρότυπα απόδοσης είναι ασαφή.
Από πλευράς Προϊσταμένων-αξιολογητών αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι:


Δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για την απόδοση των υφισταμένων τους



Δεν παίρνουν σοβαρά υπόψη τους την αξιολόγηση



Δεν είναι προετοιμασμένοι για τη συνέντευξη αξιολόγησης



Δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αξιολόγηση



Είναι ασαφείς όταν αξιολογούν



Δεν είναι ειλικρινής κατά την αξιολόγηση



Δεν γίνεται αποτελεσματική συζήτηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου για

την ανάπτυξη του τελευταίου.
Από πλευράς αξιολογούμενου η αποτυχία μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχει αυτός
συνεχή και ικανοποιητική ανατροφοδότηση για την απόδοσή του.

Πηγή:Α.Sherman, Managing Human Resources, South-Western,Ohio,1998,p.305
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Γενικότερα, η λανθασμένη εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης συνήθως οφείλεται
στην οργανωσιακή κουλτούρα σχετικά με τη χρήση της αξιολόγησης, στην ανεπάρκεια και
ακαταλληλότητα των αξιολογητών, την ασάφεια των δεικτών μέτρησης της απόδοσης
καθώς και στην έλλειψη ενημέρωσης και μη καταλληλότητας των μεθόδων αξιολόγησης
που εφαρμόζονται.

6. Έννοια της απόδοσης
Ως απόδοση (performance) ορίζεται η εκτέλεση και ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου
που έχει ανατεθεί σε ένα εργαζόμενο, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο
και αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.
Η απόδοση ενός υπαλλήλου επηρεάζεται από τις γνώσεις και ικανότητές του, το κατά πόσο
είναι οργανωτικός στην εργασία του και συνεργάσιμος, την ευχέρεια που διαθέτει στην
χρήση της τεχνολογίας και τέλος στη διάθεσή του να αποδώσει. Η διαδικασία που
επηρεάζει θετικά την συμπεριφορά και διάθεση του υπαλλήλου ώστε να αποδώσει είναι η
υποκίνηση (motivation). Όπως τονίζουν ερευνητές7 η απόδοση του υπαλλήλου μπορεί να
επηρεάζεται και από παράγοντες που δεν ελέγχονται από τον ίδιο όπως περιβαλλοντικοί,
οργανωσιακοί κα. Θα πρέπει επομένως η εκτίμηση της απόδοσης ενός υπαλλήλου να
περιορίζεται σε παράγοντες που ελέγχονται από τον ίδιο.

7.Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση προσωπικού μπορεί να διενεργείται από τον Προϊστάμενο σε μια άτυπη
βάση (informal),κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των επιδόσεων των υφιστάμενων
υπαλλήλων και όταν αυτός κρίνει απαραίτητο, εκφράζοντας σχόλια, δίνοντας συμβουλές
με στόχο πάντα την βελτίωσή τους.
Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αξιοπιστία και αντικειμενικότητα σε αυτές τις
αξιολογήσεις, απαιτείται εφαρμογή μιας τυπικής (formal) διαδικασίας αξιολόγησης με
βασική προϋπόθεση τον καθορισμό των κριτηρίων και των προτύπων απόδοσης.
α) κριτήρια απόδοσης
Τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη ενός στόχου αφορούν πρώτα-πρώτα στον
χαρακτήρα του εργαζόμενου (δημιουργικότητα, πρωτοβουλία), την συμπεριφορά που
πρέπει να έχει (ευγένεια) και τα αποτελέσματα που πρέπει να πετύχει. Η ανάλυση και
Βλ.ΤσέκοςΘ.,Εισαγωγή στη Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε Δημόσιες Οργανώσεις, Σημειώσεις προς χρήση σπουδαστών της ΕΣΔΔ,
ΕΚΔΔ 1999, σελ.10-15
7
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περιγραφή κάθε θέσης εργασίας έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό το στάδιο, καθώς
μέσα από αυτή θα προσδιοριστούν οι στόχοι, οι τρόποι επίτευξης, θα ξεκαθαριστούν οι
υποχρεώσεις, οι δραστηριότητες και οι απαιτήσεις που συνάδουν με τη θέση. Από τις
ευθύνες και τους στόχους της θέσης θα προκύψουν και τα απαραίτητα προσόντα που θα
πρέπει να διαθέτει ο κάτοχος της θέσης.
β) ως πρότυπα απόδοσης εννοούμε τα προκαθορισμένα εκείνα επίπεδα απόδοσης με βάση
τα οποία η απόδοση του υπαλλήλου θα κριθεί ικανοποιητική ή όχι. Αυτά έχουν σχέση με
τον χρόνο υλοποίησης, την ποιότητα και ποσότητα της απόδοσης καθώς και με τον τρόπο
με τον οποίο εκτελείται η εργασία.
Γενικότερα αυτά πρέπει να συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους και την
οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης. Επίσης, να χαρακτηρίζονται αξιόπιστα ώστε τα
αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και ανεξάρτητα του χρόνου και της μεθόδου
αξιολόγησης που χρησιμοποιείται κάθε φορά και να λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες οι
οποίοι δεν είναι ελεγχόμενοι από τον υπάλληλο. Σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει
την εφαρμογή ποσοτικών και άρα πιο αντικειμενικών προτύπων απόδοσης. Έτσι, ο
αξιολογητής συγκρίνει την πραγματική απόδοση με τα πρότυπα και βαθμολογεί ανάλογα.
Τέλος ο αξιολογούμενος αφού αξιολογηθεί, ενημερώνεται από τον άμεσο προϊστάμενο και
ακολουθούν οι από κοινού περαιτέρω ενέργειες .
γ) Συνέντευξη αξιολόγησης
Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία της αξιολόγησης διότι έχουμε
συζήτηση Προϊσταμένου-αξιολογητή με τους υφισταμένους του για τον τρόπο που
αξιολογείται η απόδοσή τους καθώς και αναζήτηση του τρόπου βελτίωσης της απόδοσης.
Οι υπάλληλοι ενημερώνονται για τις μέχρι εκείνη τη στιγμή επιδόσεις τους σε σχέση με
τους στόχους του οργανισμού καθώς και για το μέλλον τους. Μέσω αυτής της
«διαπραγμάτευσης» (αξιολογητή-αξιολογούμενου)

επιτυγχάνεται

η

δέσμευση

του

αξιολογούμενου για ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, και για
την μελλοντική του απόδοση. Στο τέλος καταρτίζεται το σχέδιο δράσης (actionplan)
στόχων για το επόμενο έτος.
Στην πράξη η συνέντευξη αξιολόγησης δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία διότι
απαιτούνται ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες από πλευράς αξιολογητών. Οι χειρισμοί
τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουν υπομονή και διακριτικότητα. Ας
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μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί που βρίσκονται απέναντί στους υπαλλήλους και πρέπει να τους
βαθμολογήσουν, να εξηγήσουν γιατί τους βαθμολόγησαν έτσι, τι περίμεναν από αυτούς ή
και να απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια, πράγμα που πιθανόν να τους κάνει να
νιώθουν άβολα. Ο αξιολογητής πρέπει με την παρουσία του να προσπαθήσει να πλησιάσει
με τρόπο φιλικό τον υπάλληλο ώστε αυτός να νιώθει άνετα, να ασκεί κριτική μόνο για
θέματα συμπεριφοράς και όχι για χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
Αναλυτικότερα οι βασικές οδηγίες για το τι πρέπει 8 και τι δεν πρέπει 9 να κάνει ο
Προϊστάμενος κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης είναι:
πριν

Κατά την διάρκεια

μετά

τους

Ενθάρρυνση στον αξιολογούμενο

Να επικοινωνεί συχνά με τους

υπαλλήλους ιδιαίτερα με τους

να συμμετέχει στην συζήτηση και

υπαλλήλους

νέους και αυτούς με χαμηλή

να μην μιλά μόνο αυτός

απόδοσης

απόδοση

Να

Συχνή

επικοινωνία

με

θέτει

στόχους

αμοιβαία

Να

ελέγχει

για

θέματα

περιοδικά

την

αποδεκτούς από τους υπαλλήλους

πρόοδο επίτευξης των στόχων

Να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα

Να κρίνει την απόδοση και όχι την

Να συνδέει την απόδοση με τις

συνέντευξης

προσωπικότητα του υπαλλήλου

αμοιβές

Να

προετοιμάσει

σχέδιο

Να είναι σαφής με στοιχεία

ανοικτής συζήτησης
Να

ζητήσει

υπαλλήλους
προετοιμασία

από

τους
ανάλογη

να

ακούει

προσεκτικά

τον

υπάλληλο
να μην ασκεί κριτική ειδικά για μια
αποτυχία

και

να

μην

κάνει

κήρυγμα
Να μην συνδέει την απόδοση με τις
αμοιβές στην ίδια συνέντευξη
Να μην επικεντρώνεται μόνο στα
αρνητικά σημεία
Να μην συγκρίνει τον υπάλληλο με
άλλους

Υπάρχουν τρεις τύποι συνεντεύξεων 10 ανάλογα βέβαια με τον σκοπό τους και την
ιδιοσυγκρασία του αξιολογητή:

Πηγή:W.F.Cascio,ManagingHummanRessourses, 5th ed,Irwin-McGraw-Hill,London,1998,p.324
Πηγή:Mathis R.-Jackson J.Personal-Human Resource Management, West Publishing,1985, p.358
10
Χυτήρης Λ. ,Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.Interbooks, Aθήνα 2001,σελ257-258
8
9
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η απλή ενημέρωση, συνήθως μονόπλευρη, όπου στον υπάλληλο δημιουργούνται

αισθήματα απογοήτευσης με αντιδραστικές πολλές φορές συμπεριφορές. Θα λέγαμε ότι
αυτός ο τύπος ενδείκνυται για νέους υπαλλήλους, καθώς αυτοί δεν έχουν μέτρο για να
κρίνουν την απόδοσή τους,


ο σύνθετος τύπος, με ενημέρωση-ακρόαση, όπου στον αξιολογούμενο δίνεται η

δυνατότητα να εξηγήσει, να δικαιολογήσει ή και να αντιδράσει στις παρατηρήσεις του
αξιολογητή και


η ανοικτή συζήτηση ή διάλογος, όπου συζητούνται ανοικτά μεταξύ τους όλα τα

θέματα ανάπτυξης των υπαλλήλων καθώς και επίτευξης στόχων στο μέλλον.
Οι αξιολογούμενοι βρίσκονται σε αμυντική θέση και αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία
με καχυποψία. Συνήθως αυτοί εκτιμούν την απόδοσή τους πολύ πιο πάνω από των
αξιολογητών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εχθρότητες μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν η
διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί μια ψυχολογική πιεστική κατάσταση και για τις δύο
πλευρές (αξιολογητή-αξιολογούμενο).
Επιπλέον, ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ασκήσει ένσταση και να
αμφισβητήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης11.Με τον τρόπο αυτό, ο υπάλληλος θα
είναι πιο πρόθυμος να ακολουθήσει τις προτάσεις του προϊσταμένου για προσωπική
βελτίωση και επιχειρησιακή ανάπτυξη12.

8.Από ποιόν διενεργείται η αξιολόγηση13
Βασικό στοιχείο για κρίσεις και σχόλια σχετικά με την απόδοση και την συμπεριφορά ενός
υπαλλήλου είναι ο αξιολογητής να έχει επαγγελματική σχέση ή να συνεργάζεται μαζί του
ώστε να μπορεί να εκφράζει ορθή, αντικειμενική και δίκαιη κρίση. Ως εκ τούτου οι
άνθρωποι που μπορούν να τον αξιολογήσουν μπορεί να είναι:
O άμεσος προϊστάμενος, ο οποίος είναι και ο πιο κατάλληλος με την έννοια ότι βρίσκεται
και εργάζεται καθημερινά μαζί του, είναι πιο κοντά του στο χώρο εργασίας και άρα είναι
σε θέση να σχηματίσει καλύτερη άποψη για την επίδοσή του. Μάλιστα είναι ο άνθρωπος

Greenberg, J.(1986),Determinants of perceived fairness of performance evaluation, Journal of Applied Psychology, Vol 71, σελ.340342.
12
Nemoroff, W.F.&Wexley, K.N.(1979),’ An exploration of the relationships between the performance feedback interview characteristics
and interview outcomes as perceived by managers and subordinates ‘,Journal of Occupational Psychology, Vol 52, σελ.25-34
13
ΧυτήρηςΛ.,Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδ.Interbooks, Aθήνα 2001,σελ227-232
11
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που η γνώμη του έχει βαρύνουσα σημασία όσον αφορά στην προαγωγή ή μετάθεση του
υπαλλήλου.
Η κρίση του άμεσου προϊσταμένου, να πούμε εδώ, ότι υπόκεινται στην έγκριση του
ανώτερου προϊσταμένου για λόγους κυρίως αποφυγής αδικίας του αξιολογούμενου ή και
τυχόν ευνοϊκής μεταχείρισης από τον άμεσο προϊστάμενο. Το τελικό, όμως αποτέλεσμα
προέρχεται από τις αξιολογήσεις των άμεσων προϊσταμένων αφού αυτοί αποφασίζουν για
την περαιτέρω εξέλιξή του υπαλλήλου μέσω εκπαίδευσης ή και επανατοποθέτησης.
Στην περίπτωση που η φύση της εργασίας είναι τέτοια και απαιτεί ομαδική δουλειά τότε η
αξιολόγηση μπορεί να διενεργηθεί από τους συναδέλφους ή και συνεργάτες οι οποίοι σε
αυτή την περίπτωση μπορούν να εκφράσουν άποψη γι τον αξιολογούμενο υπάλληλο,
εφόσον βέβαια δεν υπάρχει κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, μιας και βασίζεται στις
παρατηρήσεις των συναδέλφων που είναι πιο τακτικές και πιο ουσιαστικές. Στο
ανταγωνιστικό όμως περιβάλλον στο οποίο

ζούμε, με το χαμηλό βαθμό ηθικής που

χαρακτηρίζει τους εργαζόμενους, υπάρχει πάντα η περίπτωση να δημιουργηθεί έχθρα
μεταξύ συναδέλφων, και γι αυτό το λόγο αποφεύγεται η αξιολόγηση από συναδέλφους.
Μόνο όταν υπάρχει συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον, όπου δηλαδή εφαρμόζονται
αρχές Ολικής Ποιότητας, μπορούμε να θεωρήσουμε την αξιολόγηση των συναδέλφων ως
πηγή αξιόπιστης πληροφορίας για την απόδοση.
Αυτοαξιολόγηση, δηλαδή πληροφορίες σε τι ή που υπερτερούν σε σχέση με την εργασία
τους, μπορούν να δώσουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτοπούλου
(2001) αυτό προϋποθέτει υψηλή ωριμότητα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος υπερεκτίμησης των
ικανοτήτων και απόκρυψης των αποτυχημένων εργασιών. Το σίγουρο είναι ότι οι κρίσεις
των ίδιων των υπαλλήλων είναι μεροληπτικές διότι αξιολογούν τον εαυτό τους πιο θετικά
σε σχέση με τους άμεσους προϊσταμένους τους και είναι λιγότερο αντικειμενικές για την
επίδοσή τους. Ως συμπέρασμα θα λέγαμε ότι το ιδανικότερο θα ήταν ένας συνδυασμός των
παραπάνω.
Είναι, επίσης, δυνατή η χρήση εξωτερικών συμβούλων, εξειδικευμένων στελεχών, για την
αξιολόγηση του προσωπικού, οι οποίοι θα συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα
προχωρήσουν στα πορίσματα της αξιολόγησης.
Κυκλική αξιολόγηση-αξιολόγηση 360ο μοιρών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της
Αμερικής χρησιμοποιείται αυτού του είδους η αξιολόγηση διότι θεωρείται πιο δίκαιη και
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αντικειμενική. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή όλους όσους επηρεάζονται από την απόδοση και
τη συμπεριφορά τους αφού τους δίνεται η δυνατότητα να δώσουν ακριβή σχόλια και
παρατηρήσεις. Πολλά τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους αξιολόγησης, πρακτικής
εφαρμογής δηλαδή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η αυξημένη γραφειοκρατία,
το υψηλό κόστος για την ανάγκη εκπαίδευσης των αξιολογητών είναι μερικά από τα
προβλήματα της Δ.Ο.Π .
Σε καμία, πάντως, των περιπτώσεων δεν μπορεί να υποκατασταθεί η κρίση και η γνώμη
του ανθρώπου εκείνου (άμεσα προϊστάμενος) που είναι υπεύθυνος για τους υφισταμένους
του, τόσο για τη βελτίωση της απόδοσης όσο και για την ανταμοιβή βάσει της απόδοσης
τους. Στο δημόσιο εφαρμόζεται η αξιολόγηση από τον άμεσο προϊστάμενο και τον αμέσως
επόμενο Προϊστάμενο ενώ οι Διευθύνσεις Προσωπικού των επιμέρους Υπουργείων έχουν
υπεύθυνο ρόλο για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων μέσω της συνεργασίας
με στελέχη για αξιοποίηση πληροφοριών καθώς και μέσα από τις εκθέσεις αξιολόγησης.

9.Σφάλματα αξιολογητών14
Μια αντικειμενική αξιολόγηση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αφού και μόνο η
παρουσία του όρου της αξίας υποδηλώνει το στοιχείο της αυθαιρεσίας 15 . Ιδιαίτερα, ο
προϊστάμενος χρειάζεται γνώση και πληροφορίες που στη συνέχεια θα επεξεργαστεί με
βάση τις αξίες, τις ιδέες του, την ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα του καθώς και με βάση την
σχέση του με τους υφισταμένους του, αφού πολύ πιθανό είναι να διατηρεί μαζί τους
οικογενειακή ή φιλική σχέση. Αυτή τη δυσκολία αντιμετωπίζει κυρίως ο άμεσα
προϊστάμενος ο οποίος κατά την διαδικασία της αξιολόγησης υπάρχει περίπτωση να κάνει
σφάλματα συνειδητά, βαθμολογώντας δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω τον υπάλληλο
έχοντας υπόψη τους δικούς του προσωπικούς λόγους, θέλοντας να βοηθήσει-προστατέψει,
να ταρακουνήσει ή ακόμα και να προειδοποιήσει τους υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση.
Μπορεί επίσης ο αξιολογητής να διαπράξει ασυνείδητα σφάλματα, ειδικά στην περίπτωση
που έχει ως πρότυπο κάποια χαρακτηριστικά υπαλλήλου και να τον βαθμολογεί υψηλά ή
χαμηλά και στα υπόλοιπα ενώ ο υπάλληλος δεν τα διαθέτει, γνωστό και ως επίδραση του
φωτοστέφανου (halo effect).
Ασυνείδητα σφάλματα μπορούν να συμβούν και στη περίπτωση που η περίοδος
αξιολόγησης διαρκεί από ένα έτος και πάνω, διότι ο αξιολογητής δεν θυμάται και είναι
Κανελλόπουλος Χ.Διοίκηση προσωπικού-Ανθρωπινουδυναμικού, Αθήνα 2002,σελ.319-322&Μαντάς Ν.,Διοίκηση Προσωπικού, εκδ.
Σύγχρονη, Εκδοτική, Αθήνα 1992, σελ.60-62
15
Σπανού Καλλιόπη ,Οργάνωση και εξουσία, εκδ.Παπαζήση, Αθήνα 1992,σελ198
14
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πιθανό να βαθμολογεί έχοντας στο μυαλό του μόνο την πρόσφατη επίδοση του υπαλλήλου
η οποία σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την όλη επίδοση. Ο κάθε προϊστάμενος θα πρέπει να
θεωρεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν είναι ένα απομονωμένο γεγονός αλλά μία
συνεχιζόμενη διαδικασία. Η επαναπληροφόρηση/ανατροφοδότηση των υπαλλήλων με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται σε περιοδική βάση και όχι απλά μια
φορά τον χρόνο.
Επίσης, ο αξιολογητής στην περίπτωση που δεν διαθέτει πληροφορίες ή στοιχεία για την
επίδοση του υπαλλήλου ή θέλει να αποφύγει τις συνέπειες μια χαμηλής ή υψηλής
βαθμολογίας καταλήγει στο κέντρο της βαθμολογικής κλίμακας με αποτέλεσμα όλοι οι
υπάλληλοι να κρίνονται καλοί και να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός της αξιολόγησης.
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ο αξιολογητής είναι πολύ πιθανό
να βαθμολογήσει υψηλά έναν υπάλληλο μέτριας απόδοσης, σε σχέση με άλλους
υπαλλήλους χαμηλής απόδοσης.
Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι οι κρίσεις των αξιολογητών μπορεί να επηρεάζονται και από
άλλους παράγοντες που έχουν σχέση με το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, την πολιτική
τοποθέτηση και την εμφάνιση. Μιλάμε δηλαδή για στερεότυπα-προκαταλήψεις (biases)
όπου έχει ως αποτέλεσμα π.χ να βαθμολογούνται υψηλότερα οι «παλιοί» υπάλληλοι ως
περισσότερο παραγωγικοί σε σχέση με τους νέους, γεγονός το οποίο απέχει από την
πραγματικότητα.
Απαιτούνται επομένως ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να εξαλείψουν σταδιακά τα
σφάλματα αξιολόγησης και αναφερόμαστε στην ανάγκη εκπαίδευσης των αξιολογητών ως
προς τον σκοπό της αξιολόγησης, την επιβράβευσή τους όταν αξιολογούν δίκαια, την
συνεχή καταγραφή των επιδόσεων κάθε υπαλλήλου σε μορφή αρχείου, τον καθορισμό
σαφών και ποσοτικά μετρήσιμων κριτηρίων καθώς και προτύπων απόδοσης σε συνδυασμό
με την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αξιολόγησης και κλιμάκων βαθμολογίας.
Συνοψίζοντας, κάθε οργανισμός ή υπηρεσία θα πρέπει να εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο
σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων το οποίο :
I. θα συγκεκριμενοποιεί τους στόχους και τις βασικές αρχές (γιατί αξιολογούμε)
II. θα προσδιορίζει τις επιδόσεις και τα κριτήρια (τι αξιολογούμε)

20

III. θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε/μέθοδοι αξιολόγησης (πως
αξιολογούμε)
IV. θα αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες όσων εμπλέκονται στην αξιολόγηση (ποιος
αξιολογεί).

10.Μέθοδοι αξιολόγησης
Προκειμένου να αναλύσουμε τον τρόπο αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων
θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στις μεθόδους αξιολόγησης16, διότι η επιλογή της
αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και οργάνωση του κάθε οργανισμού. Ως εκ
τούτου για να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης, έχει μεγάλη σημασία να
γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης. Εάν βασικός σκοπός είναι η προαγωγή,
εκπαίδευση και πληρωμή εργαζομένων, ανάλογα με την αξία τους προτιμώνται συνήθως οι
παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης, ενώ εάν στόχος είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων
ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί, τότε επιλέγονται οι μέθοδοι που βασίζονται στην
συνεργασία. Οι κυριότερες μέθοδοι για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων
υπαλλήλων, κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
10.1.Αξιολόγηση με βάση την σύγκριση (comparatives procedures)μεταξύ
υπαλλήλων
Τρόπος αξιολόγησης ο οποίος, δεν χρησιμοποιείται στην διαδικασία της υποκίνησης και
ανάπτυξης μιας δημόσιας υπηρεσίας για το λόγο ότι συνήθως δημιουργεί συγκρούσεις
μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και των αξιολογητών.
Ως υποκατηγορίες αυτής της μεθόδου αναφέρουμε αυτήν :


της εναλλακτικής κατάταξης όπου ο προϊστάμενος κατατάσσει τους υπαλλήλους με

βάση τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ τους 17


της κατανομής βαθμών (method of ranking distribution) όπου οι υπάλληλοι

βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε κλίμακα των 100,


της σύγκρισης ζευγαριών (paired comparison method) η οποία θεωρείται από τον κ.

Κανελλόπουλο (1979) αξιόπιστη και χρησιμοποιείται για την ανάδειξη ατομικών
διαφορών,
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Ξυροτύρη-Κουφίδου Στ., Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων, Θεσσαλονίκη 1997,εκδ.Ανικουλα, σελ.108-120
Τερζίδης Κ.-Τζωρτζάκης Κ.,.(2004) ,«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»,Rosili,



τέλος, τη μέθοδο της υποχρεωτικής διασποράς (forced distribution method) όπου οι

υπάλληλοι χωρίζονται σε κατηγορίες –επίπεδο απόδοσης (π.χ εξαιρετική, μέτρια) και
χρησιμοποιείται από την υπηρεσία όταν αυτή αποφασίζει για επιπλέον αμοιβές στους
αποδοτικότερους υπαλλήλους (Mondyetal., 1999).
10.2. Αξιολόγηση με βάση απόλυτα κριτήρια
Κύριος στόχος αυτής της κατηγορίας είναι η αξιολόγηση του υπαλλήλου με έμφαση σε
αντικειμενικά κριτήρια.
Ως υποκατηγορίες αυτής της μεθόδου αναφέρουμε :


την γραμμική κλιμακωτή κατάταξη (graphic rating scale method) η οποία

επικεντρώνεται στην εργασιακή απόδοση παρά στην αφοσίωση του υπαλλήλου στην
υπηρεσία


την μέθοδο του σταθμισμένου καταλόγου ελέγχου(weighted checklist) όπου

καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας για κάθε χαρακτηριστικό του υπαλλήλου, τους
οποίους δεν γνωρίζει ο αξιολογητής και


την μέθοδο των κρίσιμων χαρακτηριστικών (critical incident method) ή μέθοδος

διαγραμματικής κλίμακας η οποία και εφαρμόζεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Στη
μέθοδο αυτή γίνεται μια καταγραφή των αξιολογούμενων χαρακτηριστικών του κάθε
υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία μαζί με τα επίπεδα στην
κλίμακα αξιολόγησης π.χ εξαιρετική, ικανοποιητική, μέτρια, περιγράφονται στο ειδικό
έντυπο αξιολόγησης. Γίνεται δηλαδή μια αξιολόγηση δυνατοτήτων όπου ο υπάλληλος
αξιολογείται με βάση τις δυνατότητες που έχει για να αποδώσει στο μέλλον.
Στον ιδιωτικό τομέα εφαρμόζεται η μέθοδος της αξιολόγησης του ειδικού ή αλλιώς
ψυχολογική αξιολόγηση, ζητείται δηλαδή η άποψη τρίτου. Η διαδικασία συνήθως
ανατίθεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων και ακολουθεί συνέντευξη του άμεσου
προϊστάμενου από τον ειδικό, για τον κάθε υπάλληλο. Στη συνέχεια συμπληρώνεται φύλλο
αξιολόγησης και παραδίδεται στον προϊστάμενο για τυχόν αλλαγές, πάντα με στόχο την
μελλοντική απόδοση του υπαλλήλου. Η μέθοδος αυτή σίγουρα μειώνει τις υποχρεώσεις
του άμεσου αξιολογητή και τον κάνει περισσότερο προσεκτικό σε μελλοντική αξιολόγησή
του από την άλλη όμως μειονεκτεί διότι υποβαθμίζει τον ρόλο του άμεσου προϊσταμένου ο
οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, απαιτεί από τον ειδικό γνώση του τί αξιολογεί,
κοστίζει σε χρήμα και χρόνο και μπορεί να καταλήξει σε σύγκρουση του ειδικού
αξιολογητή με τον άμεσο προϊστάμενο.
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10.3.Αξιολόγηση με βάση επίτευξη αντικειμενικών στόχων ή Διοίκηση μέσω
στόχων(management by objectives).
Ο Peter Drucker στο βιβλίο του «Διοίκηση μέσω Στόχων» το 1954παρουσίασε αυτήν την
διαδικασία αξιολόγησης με τα εξής βασικά σημεία :
α ) την ανάμειξη των εργαζομένων στην στοχοθεσία και στην δυναμική της επιχείρησης,
β) τις τακτικές συναντήσεις μεταξύ του προϊσταμένου και των εργαζομένων προκειμένου να
διατηρηθούν αρμονικές οι σχέσεις τους εντός του οργανισμού,
γ) την σαφήνεια των στόχων,
δ) την δέσμευση των εργαζομένων στην στρατηγική της επιχείρησης και τέλος
ε) την σύνδεση των προσωπικών στόχων των εργαζομένων με τους επιχειρησιακούς
στόχους του οργανισμού.
Η παραπάνω μέθοδος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
α) οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουν, διότι
τους δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτομίες,
β) αυξάνεται η παρακίνηση των εργαζομένων για αύξηση της απόδοσής τους,
γ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ελάχιστα υποκειμενική, σε σχέση με την
αξιολόγηση ατομικών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών και τέλος
δ) οι στόχοι καθορίζονται κλιμακωτά από την ανώτατη ηγεσία μέχρι το επίπεδο του απλού
εργαζομένου, συμβάλλοντας έτσι στον καλύτερο συντονισμό της κάθε δημόσιας
υπηρεσίας.
Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει είναι τα εξής:
α) η σύγκριση μεταξύ των εργαζομένων είναι δύσκολη, διότι ο κάθε εργαζόμενος έχει
διαφορετικούς στόχους να πετύχει και επίσης παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο επίτευξης
β) επικρατεί η τάση να πιέζουν οι προϊστάμενοι για επίτευξη όλο και υψηλότερων στόχων,
γ) όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εκπαίδευση,
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δ) δημιουργούνται προβλήματα όταν τα αποτελέσματα είναι το μοναδικό κριτήριο για
αποφάσεις που σχετίζονται με πριμ παραγωγικότητας ή και προαγωγές,
ε) συνήθως οι απλοί υπάλληλοι υιοθετούν τις προτάσεις για στόχους των προϊσταμένων
τους,
στ) θεωρείται χρονοβόρα διαδικασία διότι είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σε μια επιχείρηση
που χαρακτηρίζεται από αυταρχικό στυλ διοίκησης και τέλος
ζ) απαιτεί πολλή γραφειοκρατική εργασία .
Η μέθοδος αυτή αξιολόγησης των υπαλλήλων (στοχοθεσία) αποδεικνύεται ιδιαίτερα
ακριβής και αξιόπιστη για το λόγο ότι δίνει την δυνατότητα για πλήρη εξατομίκευση των
στόχων. Δημιουργούνται όμως προβλήματα στην περίπτωση που θελήσουμε να
συνδέσουμε άμεσα το σύστημα αξιολόγησης με εκείνο των αμοιβών και αυτό γιατί είναι
δύσκολο να εφαρμοστεί ένα δίκαιο σύστημα ανταμοιβών λόγω ακριβώς αυτής της
εξατομίκευσης των στόχων18.
10.4. Αξιολόγηση με άμεση μέτρηση της αποδοτικότητας
Με την μέθοδο αυτή πραγματοποιείται η αξιολόγηση του εργαζομένου βάσει
αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται
από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και το μειονέκτημα ότι δημιουργεί ανταγωνισμό και
εχθρότητα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιλογή κατάλληλης μεθόδου
Το ερώτημα που γεννάται είναι ποια είναι η καλύτερη μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται
προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό ο σκοπός της αξιολόγησης. Είναι πολλοί
οι παράγοντες και τα κριτήρια από τους οποίους εξαρτάται αυτή η επιλογή, όπως ο βαθμός
αποδοχής της μεθόδου από τους αξιολογούμενους, ο σκοπός της αξιολόγησης (π.χ
προαγωγή, σύνδεση με αμοιβή), το πόσο αντικειμενικά είναι τα αξιολογούμενα στοιχεία.
Από παλαιότερες έρευνες προκύπτει ότι δεν έχει τόση σημασία ποια μέθοδος
αξιολόγησης θα επιλεγεί, αλλά με ποιο τρόπο (πώς) αυτή θα εφαρμοσθεί. Οι απλές
μέθοδοι αποδείχτηκε ότι αν εφαρμοστούν σωστά (είτε από έμπειρους αξιολογητές, είτε
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Ξυροτύρη-ΚουφίδουΣτ.,,Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων, Θεσσαλονίκη 1997,εκδ.Ανικουλα σελ.34 κε

στον κατάλληλο χρόνο και με κατάλληλα πρότυπα απόδοσης), τότε θα έχουμε αξιόπιστα
αποτελέσματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.

Εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ελληνική Δημόσια

Διοίκηση
Ιστορική αναδρομή
Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικότερα νομοθετικά κείμενα, από το 1992 μέχρι και
σήμερα, καταγράφοντας όλες τις αλλαγές που αφορούν το σύστημα αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σύντομα το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης,
σύμφωνα με το Π.Δ. 318/1992. Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του Ν
3230/2004, παρουσίαση του Γ΄ κεφαλαίου του υφιστάμενου νόμου Ν. 4250/2014 και τέλος
γίνεται λεπτομερής αναφορά στον Ν 4369/2016 ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από
1/1/2017. Όλα αφορούν στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων
υπηρεσιών, εξαιρώντας το επίπεδο των Προϊσταμένων, ταυτόχρονα με μια κριτική
αξιολόγηση αυτών.

1.ΠΔ182/92

(Φ.Ε.Κ.

161Α-25/9/1992).

«Αξιολόγηση

των

ουσιαστικών

προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – πλην των
εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –
και των Ν.Π.Δ.Δ.».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.1943/1991 εκδόθηκε το Π.Δ. 318/1992 με
τίτλο «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών -πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης- και των Ν.Π.Δ.Δ», το οποίο περιλάμβανε 25 άρθρα. Τα κριτήρια
αξιολόγησης που καθιέρωσε το Π.Δ. ήταν συνολικά 10 χωρισμένα σε 4 ομάδες και πιο
συγκεκριμένα ήταν η γνώση του αντικειμένου, το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, οι
υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά, η αποτελεσματικότητα και τέλος οι εξαιρετικές
αποδόσεις (πλην διοικητικής ικανότητας) .
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οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του νόμου ήταν19 :
α. Καθιέρωση της αριθμητικής βαθμολογίας από το 1 έως το 10. Έτσι με 9 ή 10
βαθμολογούνταν οι υπάλληλοι που αντιμετώπιζαν τα υπηρεσιακά ζητήματα με ευστοχία,
με 7 ή 8, βαθμολογούνταν οι πολύ καλοί, με 5 ή 6 βαθμολογούνταν οι καλοί και με τους
βαθμούς 3 ή 4, βαθμολογούνταν οι υπάλληλοι οι οποίοι απέδιδαν κάτω του συνηθισμένου
μέτρου. Τέλος, με τους βαθμούς 1 ή 2, βαθμολογούνταν οι ακατάλληλοι για την υπηρεσία
υπάλληλοι.
β. Με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ-Φ.32-47-1353-19/1/1993(Φ.Ε.Κ.8Β΄), είχε
καθιερωθεί ο θεσμός της προκαθορισμένης κατανομής. Έτσι με τους βαθμούς 9–10,
μπορούσε να αξιολογηθεί μέχρι ένας υπάλληλος, με 8-8,9 μέχρι το 45% των υπαλλήλων,
από 7-7,9 μέχρι το 30%, από 6-6,9 και 5-5,9 μέχρι το 10% και από 1-4,9 μόνο το 5% των
υπαλλήλων κάθε υπηρεσίας. Παρόλα αυτά η ρύθμιση αυτή όφειλε να λειτουργήσει με
διαφοροποιήσεις, διότι δεν είναι δυνατό να είναι μόνο ένας άριστος στην υπηρεσία ή το
5% των υπαλλήλων να είναι κακοί.
γ. Με το άρθρο 10, καθιερώθηκε για πρώτη φορά να πραγματοποιείται συνέντευξη του
αξιολογούμενου από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης, πριν από τη σύνταξη της έκθεσης.
δ. Με το άρθρο 11 καθιερώθηκε η αυτοαξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ο
υπάλληλος είχε τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη για τον εαυτό του χωρίς αυτή να
επηρέαζε την αξιολόγηση των δύο κριτών.
ε) Καθιερώθηκε η στοχοθεσία (για πρώτη φορά σε νομοθετικό κείμενο) και οι στόχοι ήταν
αντικειμενικά προσδιορισμένοι (άρθρο 12). Συγκεκριμένα: «Το Νοέμβριο κάθε έτους, κάθε
Γενικός Διευθυντής ενημέρωνε τους προϊσταμένους των διευθύνσεων που υπάγονταν σε
αυτόν για την κατά την παράγραφο 1 θέση στόχων για την κάθε οργανική μονάδα, της οποίας
και προΐστανται. Κάθε προϊστάμενος διεύθυνσης εισηγούνταν εγγράφως στον οικείο Γενικό
Διευθυντή τους στόχους της οργανικής μονάδας του, για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι
στόχοι αυτοί συζητούνταν μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και του οικείου προϊσταμένου
διεύθυνσης και οριστικοποιούνταν από αυτούς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου».
Από τη στιγμή που στο δημόσιο τομέα τα κριτήρια αξιολόγησης διέφεραν και διαφέρουν
από τα αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, διότι αυτός δεν ενδιαφέρεται μόνο για την επίτευξη
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Κείμενο γνώμης του Δ.Ε.Ε για την αξιολόγηση των Δημοσίων & Δημοτικών Υπαλλήλων, Ιούλιος 2014,σελ.6 επ.
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κέρδους αλλά και για την επίτευξη μιας σειράς ποιοτικών στόχων, οι στόχοι στο δημόσιο
ορίζονταν ποιοτικά.
Τα κυριότερα προβλήματα του Π.Δ. 318/1992 ήταν20:
Παρατηρήθηκε εξισωτισμός της βαθμολογίας ως αποτέλεσμα της ομοιομορφίας των
κριτηρίων, αλλά και της πρακτικής των αξιολογητών να αντιστέκονται στη διαφοροποίηση
μεταξύ των υπαλλήλων καθώς και ελλιπή σύνδεση της απόδοσης με την υπηρεσιακή
εξέλιξη των υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος δεν
οδήγησε σε πραγματική αποτύπωση της εργασιακής απόδοσης των υπαλλήλων μέσω των
εκθέσεων αξιολόγησης.
Με την περιορισμένη αυτή διαφοροποίηση μεταξύ των υπαλλήλων, αυτοί δεν δέχονταν την
αρνητική κριτική και η δυσαρέσκειά τους, δημιουργούσε προβλήματα στις υπηρεσίες όταν
βαθμολογούνταν χαμηλά. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που ο τελικός βαθμός
αξιολόγησης των υπαλλήλων να αυξάνεται και αυτοί να παραμένουν χωρίς παρακίνηση
αφού δεν υπήρχε σύνδεση της αξιολόγησης με το σύστημα της σταδιοδρομίας.
Έχουμε έλλειψη κινήτρων η οποία οδήγησε στην έλλειψη πρωτοβουλιών από πλευράς
υπαλλήλων, με κύριο χαρακτηριστικό την ευθυνοφοβία και στη διαιώνιση της νοοτροπίας
της μονιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν ο αξιολογητής να επιλέγει τους «δικούς του» και όχι
αυτούς που πραγματικά άξιζαν φτάνοντας έτσι τη δημόσια διοίκηση στην ισοπέδωση.
Οι αξιολογητές ήταν δύο, ο άμεσος προϊστάμενος και ο τελικός αξιολογητής, προϊστάμενος
του άμεσου. Η ύπαρξη πολλών βαθμίδων ελέγχου περιόριζε από τη μία την αυθαιρεσία
αλλά από την άλλη ενίσχυε τη μυστικότητα του συστήματος, δίνοντάς τους επιπλέον την
δυνατότητα να μην δίνουν εξηγήσεις για τις εκτιμήσεις τους. Από την πλευρά των
αξιολογητών προέκυψε το ερώτημα «ποιος αξιολογεί, τι και πώς». Έτσι η αξιολόγηση
προκαλούσε ανταγωνισμό και συγκρούσεις με συνέπεια τη διατάραξη της λειτουργίας της
κάθε υπηρεσίας.
Διαπιστώνετε μία προσπάθεια των κυβερνήσεων να επιβάλουν μια σειρά στο χάος που
επικρατούσε στο δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, αφού τα κενά που παρουσίαζαν τα Π.Δ. που
είχαν εκδοθεί χαρακτηρίζονταν από προχειρότητα στην όλη αντιμετώπιση του
προβλήματος αλλά και τη διαλλακτικότητά τους στις πιέσεις των διαφόρων συμφερόντων.
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Έτσι με το φόβο της απώλειας της εκλογικής πελατείας, η κάθε εκτελεστική εξουσία
εξέδιδε νομοθετήματα που ελάχιστα διόρθωσαν την κατάσταση. Επιπλέον περιείχε πολλά
τυπικά κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζονταν από ασαφείς διατυπώσεις.
Αποδείχτηκε ότι δεν συνέβαλε στην ανάδειξη ικανών στελεχών στις ανώτατες βαθμίδες
της δημόσιας διοίκησης αφού όπως αποδείχθηκε το σύστημα αυτό αξιολόγησης
δημιουργήθηκε «μόνο για να υπάρχει, στο φάκελο» και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε περιπτώσεις προαγωγής, με αποτέλεσμα η αξία της
αξιολόγησης να χάνεται.
Συμπέρασμα
Οφείλουμε σήμερα να τονίσουμε ποσό σημαντική ήταν η διάταξη που αφορούσε τον
καθορισμό των στόχων κάθε οργανικής μονάδας, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας. Σημαντικός παράγοντας, άλλωστε, για την αύξηση της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, τόσο των στελεχών όσο και της κάθε
υπηρεσίας, αποτελεί χωρίς αμφιβολία, η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Όσον
αφορά στους στόχους του δημοσίου, επισημαίνουμε το ενδιαφέρον του νόμου να πετύχει
κυρίως ποιοτικούς στόχους, κάτι, όμως, που αναπόφευκτα θα σήμαινε εξελίξεις σε θέματα
πειθαρχικών κυρώσεων προς τους υπαλλήλους, με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος για την
κυβέρνηση.
Η άμεση σύνδεση της απόδοσης με την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων υπήρξε
ελλιπής, διότι στην πράξη το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης δεν αποτύπωνε την
πραγματική εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων,

ώστε να συμβάλλει στην ανάδειξη

ικανών στελεχών στις ανώτατες βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης. Επίσης οι αξιολογητές
αρνούμενοι να διαφοροποιήσουν τους υπαλλήλους τους, αύξαναν τον τελικό βαθμό
αξιολόγησης αφού αυτός δεν είχε καμία σημασία για την εξέλιξη-σταδιοδρομία τους.
Σημαντική ήταν η λανθασμένη εντύπωση μεταξύ των υπαλλήλων, για την ισότητα και την
αξιοκρατία αφού δεν προσδιόριζε τα κριτήρια για επιλογή ανάμεσα σε ισάξιους
υπαλλήλους.
Τέλος παρατηρήθηκε έλλειψη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, παρά τις προσπάθειες της
τότε κυβέρνησης, η οποία οδήγησε στην επιβίωση και ανθεκτικότητα πελατειακών
πρακτικών και σχέσεων. Έτσι η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας εξακολούθησε να
αποτελεί
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έναν

δυσλειτουργικό

και

αναποτελεσματικό

μηχανισμό,

αδύναμο

να

επεξεργαστεί και να πραγματώσει δημόσιες πολιτικές εκπληρώνοντας τη δημόσια
αποστολή της, υποτιμώντας το ανθρώπινο δυναμικό της, χωρίς σύγχρονες πολιτικές
στελέχωσης.

2.Ν. 3230/2004 Διοίκηση μέσω στόχων

Με τον νόμο αυτό καθιερώθηκε το σύστημα «Διοίκησης μέσω στόχων» και η μέτρηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης με εργαλείο δείκτες μέτρησης.
Έτσι οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονταν σε ετήσια βάση για την επίτευξη
συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.
Η διαδικασία αυτή στοχοθεσίας περιγράφεται ως εξής21:
«Ο Υπουργός ή η διοίκηση κάθε φορέα του Δημοσίου γνωστοποιούσε και κατένεμε στις
υπηρεσίες τους στρατηγικούς στόχους. Στη συνέχεια, οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
ζητούσαν από τους προϊσταμένους Διεύθυνσης να προσδιορίσουν τους επιμέρους στόχους
κάθε Διεύθυνσης. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος, εξειδίκευαν και
επιμέριζαν τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα. Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σε
συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμημάτων, εξειδίκευαν τους στόχους ανά τμήμα,
καθορίζοντας τη συμβολή κάθε υπαλλήλου και επιπλέον ορίζονταν η προτεραιότητα κάθε
στόχου, οι δείκτες μέτρησης του και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων, ήταν σημαντικό οι υφιστάμενοι να λειτουργούν
με σχετική αυτονομία. Η δράση τους για την επίτευξη των στόχων έπρεπε να συνοδευόταν
από την αναγκαία αποσυγκέντρωση και εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και
ευθυνών, όπου κάθε υφιστάμενος αναλάμβανε την υλοποίηση του δικού του προγράμματος
δράσης22.Προβλεπόταν, μάλιστα, η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση σοβαρής απόκλισης μεταξύ επιθυμητών και πραγματικών
αποτελεσμάτων, υπήρχε η δυνατότητα να γίνει επανακαθορισμός των στόχων ή σχετική
τροποποίηση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους».
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Μπαλαμπανίδης Γ., Διπλωματική εργασία «Συστήματα αξιολόγησης των Δημοσίων
Υπαλλήλων»Aksiologisi_Dramalioti_Balampanidis_2015_.Ε.Σ.Δ.Δ,προσπελάστηκε20/8/16.
Βλ. Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με Στόχους (ν.
3230/2004) - Μεθοδολογία Στοχοθεσίας, αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 26397/27.12.2005.
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Η διαδικασία της διοίκησης μέσω στόχων αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:23

Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε πλήρως και αυτό επειδή:


δεν εκδόθηκε ποτέ το ΠΔ που προβλεπόταν σύμφωνα με το άρθρο 3§4για τον

καθορισμό των κριτηρίων, του χρόνου, της διαδικασίας και των οργάνων αξιολόγησης της
απόδοσης των υπαλλήλων έναντι των προκαθορισμένων στόχων24,


οι μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή τμήματος,

παρόλο που συστάθηκαν, δεν άσκησαν ποτέ τις αρμοδιότητές τους όπως προβλεπόταν.


Οι στόχοι επιμερίζονταν από «πάνω προς τα κάτω» -topdown από το ανώτατο

πολιτικό επίπεδο όπου ορίζονταν οι στρατηγικοί σκοποί και τα θεμέλια της στοχοθεσίας,
στο επίπεδο των Γενικών Διευθυντών προσδιορίζοντας το τι και το πώς θα υλοποιήσουν
την στρατηγική της υπηρεσίας και με ποια ακριβώς βήματα θα προωθήσουν τους στόχους
τους.

Πηγή: Η ανωτέρω Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με
Στόχους
24
Είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Π.Δ., χωρίς, όμως, να προχωρήσει περαιτέρω. www.opengov.minreform.gr.
23
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Κριτική ασκήθηκε από μελετητές της διοίκησης ως προς το επιπλέον γραφειοκρατικό
φορτίο που επιφέρει το σύστημα στοχοθεσίας μετρώντας τον μεγάλο αριθμό κανονιστικών
διατάξεων. Ο Hood (2000)είχε διαπιστώσει ότι σε χώρες που πρωτοεφάρμοσαν τέτοια
συστήματα όπως η Νέα Ζηλανδία (1975) το κόστος της νομοθετικής παραγωγής
διπλασιάστηκε το ίδιο και το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολήθηκε με την οργάνωση και
τον έλεγχο εφαρμογής της διαδικασίας στοχοθεσίας.
Ενώ δηλαδή ορίζονταν αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν
οριοθετήθηκαν με επάρκεια οι αλλαγές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενδυνάμωσης
και διευκόλυνσης τους ώστε να εφαρμόζουν με επιτυχία τις νέες αυτές πρακτικές.

3. Το ισχύον σύστημα αξιολόγησης Ν. 4250/2014 Α (Φ.Ε.Κ. 74Α-26/3/2014).
«Διοικητικές

απλουστεύσεις

–

Καταργήσεις,

συγχωνεύσεις

Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις».

Με το Ν.4250/2014 του τότε Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, ψηφίστηκαν διατάξεις που σχετίζονταν με την τροποποίηση διατάξεων
στην αξιολόγηση προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο Γ’ υπάρχουν
δεκατρία άρθρα στα όποια επιχειρείται η τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992.
Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα εξής άρθρα:
Στο άρθρο 20(ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης) το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992, εισήγαγε ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης, με αναλυτική
παράθεση του ποιος κάνει την αξιολόγηση, τον επιμερισμό, πως γίνονται οι
στρογγυλοποιήσεις των ποσοστώσεων και άλλα.
Έτσι με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογούνταν ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με
τους βαθμούς 7 έως 8 ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς από 1
έως 6 βαθμολογούνταν ποσοστό 15% των υπαλλήλων25.Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα
25

Συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 2, §1: «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας», 5, §1 :«καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα
ή τα χρηστά ήθη» και του 25, §1:« για το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθούν
αντισυνταγματικές».
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ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική
Διεύθυνση.
Με το άρθρο 21 τροποποιήθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992
απαιτώντας ειδική αιτιολόγηση «με παράθεση πραγματικών στοιχείων και όχι αξιολογικών
χαρακτηρισμών», εφόσον κάποιος είχε αξιολογηθεί με 9-10 και 1-6 .
Με το άρθρο 22προστέθηκε η παράγραφος 5 στο άρθρο 10 του Π.Δ. 318/1992 με την
όποια περιγράφονταν οι διαδικασίες ενημέρωσης και παρουσίασης των προτεινόμενων
μέτρων βελτίωσης του αξιολογούμενου. Έτσι, σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου
με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συμπληρώνονταν υποχρεωτικά από τον
αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν ώστε να
οδηγήσουν στη βελτίωση της απόδοσης του αξιολογούμενου, ενώ παράλληλα ο
αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλούσε τον αξιολογούμενο για
ενημέρωσή του σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσής του και ανάπτυξης των
ικανοτήτων του.
Το άρθρο 24 αντικατέστησε το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992 και προέβλεπε η αξιολόγηση
να διενεργείται αυτοτελώς από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής
μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης
εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του η οποία αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της
έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Μάλιστα προσδιορίζονταν τα αρμόδια πρόσωπα
αξιολόγησης όπου είχαν και την ευθύνη συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
Το άρθρο 25 περί «Χρόνου σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης», αντικατέστησε το άρθρο
18 του Π.Δ. 318/92, σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης
τον Ιανουάριο, ενώ η νέα διάταξη προέβλεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το
τέλος Μαρτίου, βάζοντας όριο για την σύνταξη της εισήγησης του αμέσως προϊσταμένου
του αξιολογουμένου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Η συμπλήρωση του εντύπου ήταν
υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και έπρεπε να γινόταν το αργότερο μέχρι το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Το άρθρο 26 αντικατέστησε το αντίστοιχο άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992 σχετικά με το
δικαίωμα ένστασης. Ειδικότερα, περιγράφονταν το δικαίωμα ένστασης εργαζομένων (μέσα
σε δέκα μέρες) που είχαν αξιολογηθεί με βαθμό χαμηλότερο του 6, δια της παράθεσης
τεκμηριωμένης τοποθέτησης του αξιολογητή. Το γεγονός ότι δεν είχε προβλεφθεί κάποιο
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αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης, επέτρεπε στον αξιολογούμενο να αποδείξει ότι
αδικήθηκε από την αυθαίρετη εκτίμηση που αποτυπωνόταν στην αξιολόγηση του
προϊσταμένου του.
Το άρθρο 27 αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/19 και
προέβλεπε τη διαδικασία γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης στον
αξιολογούμενο.
Στο άρθρο 28 και στο άρθρο 29 περιγράφονταν επιμέρους σημεία που αντικαθιστούσαν
τα αντίστοιχα άρθρα 23 και 24 του Π.Δ. 318/1992 σχετικά με τη διαδικασία και εξέταση
των ενστάσεων που κατατίθονταν στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού και ο αξιολογητής
είχε την υποχρέωση εντός δεκαημέρου να παραδώσει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα. Στη
συνέχεια η ένσταση και το ειδικό σημείωμα αποστέλλονταν στην Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία καλούνταν να αποφανθεί επί των ενστάσεων εντός διμήνου.
Το άρθρο 30 αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992, όπου περιέγραφε τον τρόπο
σύνταξης της ειδικής κατάστασης αξιολόγησης των αξιολογούμενων, και την κατάταξή
τους, ενώ στο νέο κείμενο περιγράφονταν ο τρόπος συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Συμπέρασμα
Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014, μετέβαλαν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται
η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα Πιο συγκεκριμένα:


Θεσμοθετήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο ο

συγκεκριμένος νόμος να περιγράφει κανένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης του
ανθρώπινου δυναμικού. Με την εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης η οποία
εφαρμόσθηκε σε επίπεδο υπαλλήλων και δεν διενεργήθηκε σε επίπεδο τμήματος ή
διεύθυνσης, ενεργοποιήθηκε ο ανταγωνισμός κάτι που θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει τον
ελληνικό δημόσιο τομέα. Έτσι έχουμε εφαρμογή αυτούσιου του γαλλικού συστήματος
θεωρώντας ότι θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα, χωρίς, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Δεδομένου όμως ότι στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν οι αντίστοιχες διοικητικές υποδομές (π.χ στρατηγικός προγραμματισμός,
καθορισμένα οργανογράμματα, αναλυτική περιγραφή θέσης εργασίας-job description,
εξειδικευμένη στοχοθεσία για κάθε θέση εργασία-τμήμα-διεύθυνση, προκαθορισμένοι δείκτες
αξιολόγησης και άλλα) ήταν αναμενόμενο αυτό να οδηγηθεί σε αποτυχία .
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Θα έπρεπε να διενεργούνταν σύγκριση μόνο ανάμεσα σε υπαλλήλους με ομοειδή
καθήκοντα,

συμπεριλαμβάνοντας

τις

ιδιαίτερες

παραμέτρους

που ενδέχεται

να

διαφοροποιούν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, ενδέχεται ένας υπάλληλος
ο οποίος κρίνεται με το ποσοτικό κριτήριο της διεκπεραίωσης συγκεκριμένων εργασιών να
έχει πολύ μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας σε σχέση με κάποιο συνάδελφο του ο οποίος λόγω
κάποιας διαφορετικής μεταβλητής να καλείται να διεκπεραιώσει αναλογικά ευκολότερες
εργασίες. Χαρακτηριστική περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί το ζήτημα της
αξιολόγησης των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αξιολογούνται με
ποσοτικά κριτήρια (εδώ κριτήριο απόδοσης αποτελεί το βεβαιωμένο ποσό, δηλαδή το ποσό
το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ποσό προστίμου
της έκθεσης ελέγχου), χωρίς να σταθμίζεται το επίπεδο δυσκολίας της κάθε υπόθεσης (για
παράδειγμα μια υπόθεση χαμηλού οικονομικού αντικρίσματος μπορεί να έχει πολύ
μεγαλύτερη δυσκολία από μια άλλη υψηλού οικονομικού αντικρίσματος).
Διενεργήθηκε έτσι μια οριζόντια σύγκριση υπαλλήλων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη,
αφενός μεν, κανένα ποσοτικό ή ποιοτικό κριτήριο, αφετέρου δε, χωρίς να συνυπολογίζεται
η διαφορετική φύση των καθηκόντων των εργαζομένων (για παράδειγμα δεν μπορούν να
είναι συγκρίσιμες μονάδες ένας υπάλληλος που εργάζεται στο Πρωτόκολλο με έναν υπάλληλο
που εργάζεται στον έλεγχο). Η περιγραφή των θέσεων εργασίας (job-description) και η
βαθμονόμηση τους θα παρείχε την απαιτούμενη συνοχή στα τμήματα και στις διευθύνσεις
να λειτουργήσουν ως ομάδες.


Η σημαντικότερη τροποποίηση του Ν. 4250/2014 είναι η εκ νέου καθιέρωση της

ποσόστωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούν να λάβουν συγκεκριμένους βαθμούς. Η
κατανομή των υπαλλήλων σε τρεις κατηγορίες οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι οι
υπάλληλοι θα είναι άριστοι, καλοί ή κακοί. Από την άλλη τα μέγιστα όρια των ποσοστών,
που τίθενται από το νομοθέτη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 15% των
υπαλλήλων θα είναι υποχρεωτικά κακοί, δημιουργώντας την βεβαιότητα και όχι άδικα, ότι
σκοπός του Νόμου ήταν η περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος με
την σταδιακή απομάκρυνση των «κακών» δημοσίων υπαλλήλων (αν και ο αρχικός στόχος
είναι ο περιορισμός της κατάχρησης της βαθμολόγησης υπαλλήλων με «άριστα»).
Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια
Γενική Διεύθυνση. Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε
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Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου λαμβάνοντας υπόψη
κριτήρια όπως η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων.
Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση του προσωπικού δεν θα στηρίζεται σε καθορισμένα
ποσοτικά ή ποιοτικά στοιχεία της απόδοσης του κάθε υπαλλήλου, παρά μόνο στην
υποκειμενική κρίση του κάθε αξιολογητή, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει
τις προβλεπόμενες από το νόμο ποσοστώσεις. Συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 20
του Ν4250/2014 αντίκειται στην υποχρέωση του αξιολογητή και στο αντίστοιχο δικαίωμα
κάθε υπαλλήλου να αξιολογηθεί σε συνάρτηση προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες
και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Και αυτό διότι ο εισηγητής
δεν θα έχει την δυνατότητα να βαθμολογήσει όλους τους υπαλλήλους με τον ίδιο βαθμό,
αφού ο εισηγητής και ο αξιολογητής θα δεσμεύονται από τον νόμο για εφαρμογή της
ποσόστωσης.
Εν προκειμένω, οι αρχές με βάση τις οποίες θα πρέπει να λειτουργεί ένα σύστημα
αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων, συνδυάζοντας την αρχή της αξιοκρατίας με την αρχή
της ισότητας είναι:
1)ίση μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων και άνιση μεταχείριση ανόμοιων περιπτώσεων,
2)απαγόρευση ευμενούς μεταχείρισης που συνιστά προνόμιο και απαγόρευση26.
Η μεταρρύθμιση αυτή, δηλαδή της ποσόστωσης, στερείται οποιασδήποτε σύγχρονης
επιστημονικής υποστήριξης

και αποτελεί αναχρονιστική διοικητική τομή. Αυτή η

συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων προκάλεσε και προκαλεί στους εργαζομένους
δυσφορία λόγω των φαινομένων αυθαιρεσίας και αναξιοκρατίας που παρουσιάστηκαν,
καθώς και στείρου ανταγωνισμού και ατομικισμού. Επιπλέον διενεργείται χωρίς να
προηγηθεί καθορισμός στόχων και σαφής αποτύπωση αντικειμενικών δεικτών απόδοσης.
Οι εργαζόμενοι έχουν ξεκάθαρο συμφέρον από την επαγγελματική αποτυχία των
συναδέλφων τους εφόσον η σταδιοδρομία τους

θα εξαρτάται από την απόδοση των

συναδέλφων τους. Σύμφωνα με τον Δ. Μπουραντά (2002): «….ελλοχεύει ο κίνδυνος να
υπονομευθεί σημαντικά η ομαδικότητα η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης
των σύγχρονων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών»27.

26

Βλ. αναλυτικά Ι.Κοιμτζόγλου, Η αρχή της αξιοκρατίας στο δημόσιο δίκαιο, σελ.93 επ.
Μπουραντάς, Δ. (2002). «Μάνατζμεντ – Οργανωτική θεωρία και συμπεριφορά», Αθήνα : Team
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Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό του νόμου 4250/2014 είναι η απουσία

νομοθετικής πρόβλεψης για τη σύνδεση της απόδοσης με τη μισθολογική μεταχείρισηεξέλιξη του υπαλλήλου. Η μισθολογική εξέλιξη, συνήθως, βασίζεται στη διάρκεια της
απασχόλησης αλλά και στη θέση που καταλαμβάνει κάποιος στη διοίκηση. Οπότε, αν η
αξιολόγηση συνδεθεί με τη διοικητική εξέλιξη, υπάρχει το κίνητρο για προσπάθεια
εξέλιξης και αναρρίχησης. Αν αποσυνδεθεί η μισθολογική εξέλιξη από το χρόνο εργασίας,
τότε, χωρίς να καταργείται η μονιμότητα των υπαλλήλων, οι αδιάφοροι και
αναποτελεσματικοί υπάλληλοι οδηγούνται στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια.
Σε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού δεν υπάρχουν καινοτόμες και ουσιαστικές
παρεμβάσεις. Δεν έγινε καμιά προσπάθεια να αλλάξουν κάποια από τα κριτήρια
αξιολόγησης και να ξεφύγουμε από το καθεστώς του «όλα πραγματεύονται», ώστε να
περάσουμε σε κριτήρια αξιολογικά, περισσότερο ποσοτικά και μετρήσιμα. Κριτήρια που
να μπορούν να αποδοθούν ποσοτικά, να έχουν δηλαδή αριθμητική περιγραφή, να
αξιολογούν επιδόσεις και αποτελεσματικότητα και να μπορούν να συγκριθούν με επιδόσεις
και αποτελεσματικότητα άλλων εργαζομένων.


Η επόμενη τομή που επιχειρείται έχει να κάνει με τη μείωση των αξιολογητών. Στη

νέα διαμορφωθείσα κατάσταση ο αξιολογητής είναι ένας, ο προϊστάμενος της αμέσως
υπερκείμενης οργανικής μονάδας, δηλαδή ο δεύτερος αξιολογητής της προηγούμενης
κατάστασης. Ο πρώτος αξιολογητής της προηγούμενης κατάστασης υποβιβάζεται σε
εισηγητή, στη διαδικασία αξιολόγησης και τον τελικό λόγο έχει ένας αξιολογητής. Στο
κείμενο δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που θα υπάρξει διχογνωμία ως προς την
αξιολόγηση ενός υπαλλήλου, αν και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Η ύπαρξη ενός και μόνο
αξιολογητή δίνει τη ευκαιρία να δημιουργηθούν εκτιμήσεις για ευνοιοκρατία και
προώθηση των ημετέρων, αν και ρητά δεν προβλέπεται να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη
η αξιολόγηση για την εξέλιξη ή μη του υπαλλήλου.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι κάθε σύστημα αξιολόγησης ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να βασίζεται σε ένα προσεκτικά διαμορφωμένο σύστημα στοχοθεσίας
και διοίκησης της απόδοσης (Kreitner, 2009). Υπό αυτή τη διοικητική οπτική, για να
αξιολογηθεί ορθώς ένας εργαζόμενος πρέπει να καθορισθεί ένας ή περισσότεροι
ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι στόχοι και να προσδιορισθεί ο τρόπος μέτρησης της
απόδοσης, καθώς επίσης να ελεγχθεί η απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθείσας και
πραγματοποιηθείσας απόδοσης και να αξιολογηθούν οι λόγοι της απόκλισης.
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Επισημαίνουμε πως είναι σοβαρό λάθος να επιχειρείται αυτούσια εφαρμογή μιας μεθόδου
(όπως είναι η συγκριτική αξιολόγηση των υπαλλήλων δια της ποσόστωσης) σε ένα εντελώς
διαφορετικό διοικητικό σύστημα (που λειτουργεί υπό διαφορετική δομή, οργάνωση,
κουλτούρα και αρχές) όπως είναι τα ελληνικό διοικητικό σύστημα σε αντιπαραβολή με το
γαλλικό για παράδειγμα. Ο υπό ανάλυση Νόμος προσπάθησε να δημιουργήσει ενιαία
διαδικασία αξιολόγησης της πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων και οργανώσεων που
δεν έχουν, τις περισσότερες φορές, ούτε την ίδια διοικητική δομή αλλά ούτε και το ίδιο
αντικείμενο.
Δεν είχαν ληφθεί υπόψη, επομένως, οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η
ιδιότυπη

δημοσιοϋπαλληλική

κουλτούρα

καθώς

επίσης

και

οι

ραγδαίες

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έχουν μετατρέψει το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα σε
εξαιρετικά δύσκαμπτο απέναντι σε έντονες διοικητικές αλλαγές. Είναι, επομένως,
δικαιολογημένη η προκύπτουσα δυσφορία που «απηχεί» στην ελληνική δημόσια διοίκηση,
όπως αυτή εκφράστηκε με τις έντονες αντιδράσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων ως
κίνηση διαμαρτυρίας και αποστροφής προς το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης.
Σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού εξευρωπαϊσμού28 , η διαδικασία δημιουργίας ενός
κοινού ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου, αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών τυπικών και
άτυπων κανόνων άσκησης δημόσιας πολιτικής καθώς και τρόπων που θα διαμορφώσουν
κοινές πεποιθήσεις και αρχές, οι οποίες στην πορεία της διοικητικής σύγκλισης θα
ενσωματωθούν στις κρατικές πολιτικές. Ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι μόνο σύγκλιση, αλλά
κυρίως αφομοίωση κοινών απόψεων, θέσεων, αξιών και αποδοχή εκ μέρους των κρατών –
μελών της Ε.Ε. δια μέσου της σταδιακής εκχώρησης των αρμοδιοτήτων τους στην
κεντρική διοίκηση της Ε.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου ευρωπαϊκής
διοίκησης29 . Η Ελλάδα επιδιώκει μέχρι και σήμερα την προσαρμογή του διοικητικού της
συστήματος σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
Επιδιώκει, μεταξύ των άλλων και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας, της διάκρισης των
εξουσιών και του σεβασμού του κράτους δικαίου30 .

28

στρατηγική
της
Λισσαβόνας,2000
για
τη
δέσμευση
για
διοικητική
σύγκλιση-στην
ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1002.html, (προσπελάσθηκε στις 2/6/2016),
29
Καρκατσούλης Π., (2004), «To κράτος σε μετάβαση :Από διοικητική μεταρρύθμιση & το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στη Διακυβέρνηση»,
Αθήνα , Σιδέρης Ι.
30
ΛαδήΣτ.(2004), «Παγκοσμιοποίηση , εξευρωπαισμός& μεταφορά πολιτικών. Μία διαλεκτική προσέγγιση. Επιθεώρηση Διοκητικής
Επιστήμης » τ.10/2004 (447-68)
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4.Ν.4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα
της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (τίθεται σε εφαρμογή από
1/1/2017).

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις που εισάγει είναι:
Βασικός στόχος του είναι να συνδέσει την αξιολόγηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη
(πρόβλεψη που δεν υπήρχε στο ΠΔ 318) και τη μισθολογική μεταχείριση (πρόβλεψη που
δεν υπήρχε στο ν. 4250/2014).
Με το άρθρο 1 συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων
αυξημένης ευθύνης.
Στο Μέρος Β΄ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική
λογοδοσία και συμμετοχή) προβλέπονται τα :
Άρθρο 15, όπου αξιολογητές του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων
θα είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί του.
Άρθρο 16, η έκθεση αξιολόγησης θα περιλαμβάνει:
1.α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης
κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.
β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα
(Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που
αξιολογείται.
γ) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο υπάλληλο,
κατά την περίοδο που αξιολογείται.
δ) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 19.
ε) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
2.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά
εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
β) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού ή Διοικητικού.
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γ) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή
Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.
γ) Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού
και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του
οποτεδήποτε, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και
την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
4. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των
δύο (2) αξιολογητών. Αν η απόκλιση μεταξύ των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις
είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για τη βαθμολόγηση είναι η Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι
σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τύπο και το
περιεχόμενο των κάτωθι εντύπων, τα οποία συναποτελούν την έκθεση αξιολόγησης31:
Α) Έντυπο δράσεων-αναμενόμενων παραδοτέων έτους αξιολόγησης (έντυπο Α΄)
Β) Έντυπο αυτοαξιολόγησης (έντυπο Β΄)
Γ) Έντυπο αξιολόγησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων (έντυπο Γ΄)
Δ) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ (έντυπο Δ΄)
Ε) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ (έντυπο Ε΄)
ΣΤ) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ (έντυπο Στ΄)
Ζ) Έντυπο γενικής επισκόπησης της απόδοσης /ατομικό πλάνο ανάπτυξης (έντυπο Ζ΄).
Άρθρο 17, 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών θα
κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
Γ. Αποτελεσματικότητα
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων θα αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, ως ακολούθως:
Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων
και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου.

Βλ. σχετ. www.opengov.gr , «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.». Αναρτήθηκε 21 Ιανουαρίου 2016.
31
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β) Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς
δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.).
γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων.
δ)

Πρωτοβουλία,

καινοτομίες,

ιεράρχηση

προτεραιοτήτων,

συντονισμός

και

προγραμματισμός του έργου.
ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.
στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη
φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του
έργου
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ζ) Επικοινωνία και άριστη συνεργασία με συν-υπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή
μονάδα, υπαλλήλους.
η) Συμπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση
εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου).
ι) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη
στοχοθεσία του Τμήματος.
3. Στο η΄ κριτήριο θα αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους
έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό. Το ι΄ κριτήριο βαθμολογείται μόνο εφόσον έχουν
τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση.
4. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης θα βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα
ακέραιο βαθμό, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει για τον αξιολογούμενο. Η
κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.
5. Με τους βαθμούς από 90 έως 100 θα βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι
έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντα τους. Ως εξαιρετική επίδοση νοείται η
προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε
σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται
ειδική αιτιολογία της βαθμολογίας αυτής, με καταγραφή πραγματικών στοιχείων και
δεδομένων που τη στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή
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Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία είτε οριστικοποιεί τη βαθμολογία είτε τη διορθώνει
με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.
6. Με τους βαθμούς από 75 έως 89 θα βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι
οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, να
αντιμετωπίσουν δηλαδή κάθε υπηρεσιακό ζήτημα .
7.Με τους βαθμούς από 60 έως 74 θα βαθμολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι οι οποίοι δεν
ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια.
8. Με τους βαθμούς από 50 έως 59 θα βαθμολογούνται οι μερικώς επαρκείς υπάλληλοι, οι
οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια,
9. Με τους βαθμούς από 40 έως 49 θα βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι
κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια στο έργο τους.
10. Με τους βαθμούς από 25 έως 39 θα βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.
11. Με τους βαθμούς 0 έως 24 θα βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη
υπηρεσία υπάλληλοι.
12. Βαθμολογία κάτω του βαθμού εξήντα (60) πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά
στην περίπτωση μειωμένης ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν
παρόμοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος θα έχει
δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στο
άρθρο 21, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.
13. α) Το κριτήριο ι΄ θα βαθμολογείται ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισης των
υπαλλήλων στη στοχοθεσία του τμήματος και στην ατομική τους στοχοθεσία και
απαιτείται πάντοτε ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Πριν από τη βαθμολόγηση του
κριτηρίου αυτού προηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23, υπό την ευθύνη και
την προεδρία του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης σύγκληση της Ολομέλειας του
Τμήματος για τη συλλογική αξιολόγηση και ατομική αυτοαξιολόγηση κάθε υπαλλήλου, σε
σχέση με τη στοχοθεσία του. Η αυτοαξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθμολογίας
κάθε υπαλλήλου, αλλά θα εντοπίζει προβλήματα και επιτεύγματα του τμήματος και θα
λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή για τη διαμόρφωση της αιτιολογίας της
βαθμολογίας του.
β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το εν λόγω κριτήριο δε βαθμολογείται, αν δεν
έχει προηγηθεί διαδικασία στοχοθεσίας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
14. Μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης, η αρμόδια Διεύθυνση
Προσωπικού θα γνωστοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογούμενο.
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15. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση
Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης υπό τη
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και
Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης θα παρακολουθεί και θα
διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και χρονοσειρές δεδομένων και θα συντάσσει εκθέσεις
ανάλυσης δεδομένων των βαθμολογιών αξιολόγησης. Όπου παρατηρείται συστηματική
εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης, είτε υψηλών είτε χαμηλών, μπορεί, με απόφαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης,
να εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης».
Άρθρο 19,Συμβουλευτική Συνέντευξη
1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως
πρώτος αξιολογητής θα καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του, τρόπους
βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων
του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της
οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης,
καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου θα σημειώνονται σε
ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο
αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις − αντιρρήσεις του κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης
μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο
αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος
που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούμενος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις −
αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις
− αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου
και θα λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά θα λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον
αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου.
Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος
και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοση του.
Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται
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υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την
αξιολόγηση του τελευταίου.
Άρθρο 20, Ενστάσεις
1. Ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι
μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75).
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα
πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της
ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών
από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην
οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
4. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και
μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση
πλήρους αιτιολογίας. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει
οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον
αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων
ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε
προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.
Άρθρο 21, Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου με απόφαση του οικείου
Υπουργού και σε κάθε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με απόφαση του προϊσταμένου της,
συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας
θεμάτων προσωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και έναν
προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα με ισάριθμους
ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από άλλους φορείς.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας
θεμάτων προσωπικού. Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα εκτός
του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση. Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται
από άλλο φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε
(5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Με όμοια απόφαση
μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα,
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όποτε κρίνεται αναγκαίο. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται
υπάλληλος της Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού του οικείου φορέα. Στην
Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων
υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και
εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο
αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά
μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών, με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής
σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των
εξαιρετικών επιδόσεων όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 και 16.
3. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων
ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος
κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη
θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία τους λήγει
στις 31.12.2016.
Άρθρο 22, Στοχοθεσία
Με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής
δράσης της διοίκησης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, και η
ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας. Συγκεκριμένα:
«1) Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης του κάθε
φορέα γνωστοποιεί του στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος.
2) Ακολουθεί εξειδικευμένη εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς τον
Υπουργό.
3) Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ο Υπουργός και οι Προϊστάμενοι αποφασίζουν,
γνωστοποιούν και κατανέμουν τους στόχους.
4) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους ηλεκτρονικά και παρουσιάζεται
στην Ολομέλεια των Διευθύνσεων.
5) Ακολουθούν εισηγήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων οι οποίοι ζητούν την άποψη
των υπαλλήλων.
6) Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων αποφασίζουν για την στοχοθεσία του Τμήματος και κάθε
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υπαλλήλου ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και τα καθήκοντα
που ασκεί προκειμένου να τεθούν οι ατομικοί στόχοι. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση
πραγματοποιείται και συζήτηση σχετικά με την ευρύτερη στοχοθεσία της υπηρεσίας και τους
τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της. Στη συνέχεια, μετά από συνέντευξη με κάθε υπάλληλο,
και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του, ο προϊστάμενος καθορίζει γραπτά την ατομική στοχοθεσία
του και την ειδικότερη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος, με ατομικούς
στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένες ενέργειες, με χρονικά προσδιορισμένη
υλοποίηση, όπου η φύση της Υπηρεσίας το επιτρέπει. Οι αποφάσεις στοχοθεσίας κοινοποιούνται
ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό που αφορούν και δημοσιεύονται στη Διαύγεια.
7)Σε όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη:
Α. Προτεραιότητα κάθε στόχου
Β. Δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
Γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».
Μέρος Γ΄(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ − ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ)
Το άρθρο 80 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 25, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
1.Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους
βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο).
2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως εξής:
Βαθμός Α΄
Βαθμός Β΄
Βαθμός Γ΄
Βαθμός Δ΄
Βαθμός Ε΄.
Κατηγορία/βαθμός

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

Εισαγωγικός

Δ’

Δ’

Δ’

Ε’

Γ’

Γ’

Γ’

Δ’

Β’

Β’

Β’

Γ’

Α’

Α’

Α’

Β’

Καταληκτικός
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3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄,
από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ
κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και
ανώτερος ο Β΄.
4. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας
ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο
Β΄. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄. Για
τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α)
εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό
υποχρεωτικά διαρκεί δύο συναπτά έτη τουλάχιστον, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων
που διαθέτει ο υπάλληλος.
Για πρώτη φορά συνδέεται το σύστημα αξιολόγησης με την ταχύτερη βαθμολογική ανέλιξη.
Έτσι δύο αξιολογήσεις με βαθμό άνω του 90 οδηγούν σε ένα χρόνο ταχύτερη απονομή του
επόμενου βαθμού.
5. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία
οργανικά ενιαίες.
Τα άρθρα 82, 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007(Υπαλληλικός
κώδικας), αντικαθίσταται ως εξής:
Κατηγορία/βαθμός

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

Ε’

-

-

-

2 έτη

Δ’

2 έτη

2 έτη

2 έτη

10 έτη

Γ’

5 έτη

6 έτη

8 έτη

10 έτη

Β’

6 έτη

6 έτη

6 έτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
(22 έτη-0μ-0ημ.)

Α’

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ

(13 έτη-0μ-0ημ.)

(14 έτη-0μ-0ημ.)

(16 έτη-0μ-0ημ.)

-

Χρόνος προαγωγής & Σύστημα προαγωγών − Πίνακες προακτέων
1.Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι
υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον
απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και
έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις
αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή
των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου
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του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η
επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το
σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις
ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.
Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την
κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη και
προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η αναγνώριση συνάφειας του
μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος, όπως ίσχυε παλαιότερα, αλλά αρκεί
και απαιτείται η κατάθεση του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, ενώ ο χρόνος κατάθεσης του
σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί την αφετηρία
υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου που διαθέτει ο υπάλληλος 32.
Κριτική των μεταρρυθμίσεων που εισάγει:


Με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής

Ευθύνης το Υπουργείο προσπαθεί για πρώτη φορά την πλήρη εξάλειψη των κάθε είδους
πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας της
φυσικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης. Την θεωρεί ιστορική μεταρρύθμιση, εφάμιλλη
αυτής της ίδρυσης του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για μία αμιγώς κυβερνητική πρωτοβουλία
εντασσόμενη στην πρόβλεψη της συμφωνίας για απο-κομματικοποίηση της Δημόσιας
Διοίκησης και αποτελεί ικανοποίηση του ώριμου εθνικού και κοινωνικού αιτήματος να
πάψει να αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση ως λάφυρο και
φέουδο.


Στο ΠΔ 318/1992 προβλεπόταν η βαθμολόγηση από δύο αξιολογητές (άμεσος και

έμμεσος προϊστάμενος του υπαλλήλου) και τελική βαθμολόγηση από την ειδική επιτροπή
αξιολόγησης. Ο ν. 4250/2014 διατήρησε τους δύο αξιολογητές (άρθρο 24), με τον άμεσο
να κάνει μόνο γραπτή εισήγηση. Με τον Ν 4396/2016, αντιστρέφεται η κατάσταση, με τον
άμεσο προϊστάμενο να αξιολογεί και τον έμμεσο να επιδιαιτητεύει τη συμφωνία
στοχοθεσίας μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου και τυχόν ενστάσεις επί της
Βλ. www.minadmin.gov.gr ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30.3.2016«Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α΄ 33)» αναρτήθηκε 3/6/2016
32
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βαθμολόγησης. Παραμένει όμως ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα, όταν η
αξιολόγηση εξαντλείται στη βαθμολογία ενός και μόνο προσώπου, (του άμεσου
προϊσταμένου με τον οποίο ο αξιολογούμενος έχει defacto σχέση εξάρτησης).
Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη αυτή απέχει από το ιδανικό σχήμα της «αξιολόγησης 360
μοιρών» - αξιολόγηση του υπαλλήλου από (α) προϊσταμένους (β) υφισταμένους (γ)
συναδέλφους της ίδιας οργανικής μονάδας (δ) πολίτες33.
Στο συνεργατικό μοντέλο αξιολόγησης (negotiated performance appraisal model),
αξιολογητής και αξιολογούμενος συνεργάζονται για τον καθορισμό των στόχων της
αξιολόγησης . Στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλέκεται και ως τρίτο
μέρος ένας διαμεσολαβητής (facilitator) που θα διευκολύνει τη συνεργασία των δύο
μερών. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο και συμπεριληπτικό (comprehensive) μοντέλο
κυκλικής-σφαιρικής αξιολόγησης «360 μοιρών», στο πλαίσιο του οποίου η διαδικασία
αξιολόγησης υλοποιείται και τροφοδοτείται από πολλαπλές οπτικές γωνίες: του
προϊσταμένου, των συναδέλφων, των υφισταμένων και των πολιτών με τους οποίους
έρχεται σε επαφή ο υπάλληλος ή η υπηρεσία γενικότερα 34 . Επισημαίνεται εδώ ότι ένα
τέτοιο σύστημα αξιολόγησης αντιμετωπίζει τη βασική αδυναμία του «παραδοσιακού»
μοντέλου αξιολογητής-αξιολογούμενος, όπου η αξιολόγηση προέρχεται από ένα και μόνο
πρόσωπο (τον προϊστάμενο), ο οποίος δεν έχει πάντοτε πλήρη εικόνα της εργασίας και της
απόδοσης του υπαλλήλου 35 . Το βέβαιο είναι ότι η εφαρμογή ενός σφαιρικού μοντέλου
αξιολόγησης απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων-αξιολογητών, καθώς και
διαδικασίες αξιοποίησης των πορισμάτων της αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση της
υπηρεσίας και του υπαλλήλου (follow-up)36.
Δίνει τη δυνατότητα στον υπάλληλο να λάβει ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με τις
επιδόσεις του από ένα κύκλο εμπλεκομένων προσώπων, όπως από τον εργοδότη του, τους
καλύτερους υπαλλήλους του οργανισμού, τους συναδέλφους του και τους πολίτες και να
πούμε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940.
Το μοντέλο αυτό αξιολόγησης (σφαιρικό) απευθύνεται κυρίως σε στελέχη καριέρας
(employee atmidd leand senior level) 37 και στοχεύει στην αξιολόγηση στελεχών με

33

Βλ. Εύη Δραμαλιώτη, «Αξιολόγηση στελεχών του δημοσίου. Ορισμένες σκέψεις και προτάσεις», αδημοσίευτη μελέτη
2014(προσπελάστηκε 20/8/2016)
34
«360-Degree Assessment: An Overview», Performance Management Practitioner Series, United States Office of Personnel
Management, 1997.
35
Οι αδυναμίες του παραδοσιακού μοντέλου και οι αρετές της σφαιρικής αξιολόγησης έχουν επισημανθεί επανειλημμένα στη
βιβλιογραφία. Βλ. ενδεικτικά Diane M. Alexander, «How do 360 Degree Performance Reviews affect Employee Attitudes, Effectiveness
and Performance?», University of Rhode Island, Schmidt Labor Research Center Seminar Research Series, 2006,αλλάκαι John Fleenor,
Jeffrey Michael Prince, Using 360-Degree Feedback in Organizations, Center for creative Leadership, North Carolina, 1997.
36
ibid
37
www.whatishumanresource.com/360-degrees-performance-appraisal.(προσπελάστηκε 20/8/2016)
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αυξημένες αρμοδιότητες, μια μίξη ιδεών και προσεγγίσεων που οδηγεί κατά κανόνα σε μια
πιο ασφαλή αξιολόγηση.

Πηγή: www.whatishumanresource.com/360-degrees-performance-appraisal(προσπελάστηκε 20/8/2016)



Κριτήρια αξιολόγησης – Υπάλληλοι: Ως κριτήριο αξιολόγησης των υπαλλήλων

είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε η απόδοσή τους σε σύγκριση με τις
«απαιτήσεις της θέσης» που κατέχουν. Το πρόβλημα στην ελληνική δημόσια διοίκηση
είναι ότι δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων για κάθε θέσης εργασίας.


Στοχοθεσία – Υπάλληλοι: Η σύνδεση αξιολόγησης-στοχοθεσίας προβλεπόταν και

στο ΠΔ 318. Το πρόβλημα εδώ έγκειται στο ότι αφήνει τη διαμόρφωση της στοχοθεσίας
στη διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου, και μάλιστα χωρίς να την εντάσσει σε ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο στοχοθεσίας που θα εκκινείτε από τους στρατηγικούς σκοπούς
κάθε φορέα και θα εξειδικεύεται μέχρι επιπέδου υπαλλήλου γιατί τότε μόνο θα
λειτουργήσει αξιόπιστα οποιαδήποτε σύνδεση απόδοσης-αξιολόγησης.


Κλίμακα βαθμολογίας: Θετικό βήμα αποτελεί ότι αναιρεί τις βαθμολογικές

ποσοστώσεις που εισήγαγε ο ν. 4250/2014. Η κλίμακα βαθμολόγησης από 10βάθμια (1-10)
γίνεται 5βάθμια (1-5), περιορίζοντας τα περιθώρια διαφοροποίησης ανάμεσα στους
υπαλλήλους.
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Επιπλέον, το μέγιστο της βαθμολογίας αποδίδεται μέχρι και στο 10% των υπαλλήλων
«κάθε οργανικής μονάδας» κάτι

που θα λειτουργούσε εύλογα σε μεγάλους και

πολυάριθμους οργανισμούς, αλλά σε μικρότερους που φιλοδοξούν να στελεχωθούν με
υπαλλήλους υψηλών προσόντων υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε αποκλεισμό
περισσότερων ικανών υπαλλήλων με επιπτώσεις στην εξέλιξή τους.


Συνέντευξη: Στο ΠΔ 318/1992 προβλεπόταν προαιρετικά η διαδικασία της

συνέντευξης εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον αξιολογητή ή το ζητήσει ο αξιολογούμενος.
Στο νέο νόμο δεν προβλέπεται διαδικασία συνέντευξης, αλλά διάλογος αξιολογούμενουαξιολογητή με δυνατότητα αναθεώρησης των συμφωνηθέντων μια φορά κατά τη διάρκεια
του έτους αξιολόγησης. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο άμεσος
προϊστάμενος και ο αξιολογούμενος συνεργάζονται για την αποτίμηση του βαθμού
επίτευξης των συμφωνηθέντων αναζητώντας από κοινού τους λόγους τυχόν απόκλισης
από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.


Αυτο-αξιολόγηση: Πρόκειται για διαδικασία που προβλέπονταν τόσο στο ΠΔ 318,

όσο και στο νόμο 4250/2014, την οποία υποβάλλει ο υπάλληλος στον αξιολογητή. Στοιχείο
εξαιρετικά θετικό αποτελεί η διαρκής διαβούλευση αξιολογητή και αξιολογούμενου
σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους του δεύτερου.


Σύνδεση αξιολόγησης με βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη:

α)Mε τον παρόντα νόμο προβλέπεται ότι:« αν ο υπάλληλος λαμβάνει επί 3 συνεχή έτη
βαθμό Α+ κρίνεται για προαγωγή 1 έτος νωρίτερα από το προβλεπόμενο και λαμβάνει το
επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του». Λαμβάνοντας υπόψη, όμως, τα παραπάνω
σχόλια αναφορικά με την ελλιπή σύνδεση αξιολόγησης-στοχοθεσίας και με την
ποσόστωση 10% στην άριστη βαθμολογία η πρόβλεψη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε
στρεβλώσεις στο σύστημα εξέλιξης, ενώ επιπλέον δεν είναι σαφές πώς συνδέεται και με
την επιλογή προϊσταμένων.
(β) Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται το σύστημα αξιολόγησης με την
υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, είναι κρίσιμος και επηρεάζει καθοριστικά τη
φιλοσοφία του συστήματος. Στην αφετηρία κάθε προσπάθειας υλοποίησης ενός νέου
πλαισίου αξιολόγησης βρίσκεται το ερώτημα εάν η αξιολόγηση στοχεύει στην περαιτέρω
ανάπτυξη και βελτίωση της υπηρεσίας (ως feedback δηλαδή για την ίδια την υπηρεσία) ή
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αν συνδέεται με την εξέλιξη των υπαλλήλων, ακόμη και με ένα σύστημα ανταμοιβής για
τους πλέον αποδοτικούς (και αντίστροφα, ενδεχομένως, κυρώσεων για τους κακούς
εργαζόμενους)38.


Εξαιρετικές επιδόσεις: εισάγεται ο θεσμός της «ταχύτερης προαγωγής»

υπαλλήλων «υψηλής απόδοσης» (με ανώτατο όριο 5%). Ωστόσο, δεν προβλέπονται τα
κριτήρια της «υψηλής απόδοσης», αλλά ούτε και το θεσμικό όργανο που θα κρίνει ποιοι
υπάλληλοι υπάγονται στην κατηγορία αυτή – ενώ το ΠΔ 318/1992 και ο Ν. 4250/2014
είχαν προβλέψει ειδικές επιτροπές για απόδοση «εξαιρετικών επιδόσεων» σε υπαλλήλους .
Γενικό σχόλιο: Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο νέος νόμος, αν και προχωρά σε
βελτιώσεις συγκριτικά με το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης του ν. 4250/2014, ωστόσο
δεν ρυθμίζει στον αναγκαίο βαθμό τα ζητήματα που ανακύπτουν. Κυρίως, δεν είναι
απολύτως σαφής ο τρόπος με τον οποίο το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης συνδέεται
με τη διοίκηση μέσω στόχων (κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει θεμελιώδη
προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του).

ENOTHTA 3. H ευρωπαϊκή εμπειρία – Τι μπορούμε να μάθουμε από τους
άλλους
3.1. Εισαγωγή
Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη τα συστήματα διοίκησης προσωπικού που έχουν σχέση με την
αξιολόγηση των εργαζομένων, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά της κάθε Δημόσιας
Διοίκησης με τον τρόπο που αυτή είναι οργανωμένη. Έτσι σε κράτη όπως η Γαλλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία όπου επικρατεί το σύστημα της σταδιοδρομίας στην οργάνωση της
Διοίκησης, βασικό κριτήριο, αποτελεί η αρχαιότητα. Σε κράτη όπως η Δανία συναντάμε
εξατομικευμένες και ελαστικές μορφές διοίκησης προσωπικού και αυτό γιατί παρατηρείται
ενδιαφέρον

προς

το

σύστημα

συγκεκριμένων

θέσεων.

Έτσι

λοιπόν

όλες

οι

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εξαρτώνται από την πολιτική διοίκησης προσωπικού που
εφαρμόζεται. Με την έγκριση της Λευκής Βίβλου για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής την
1η Μαρτίου 2000 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός συστήματος που στηρίζεται στην αξιοκρατία.
Στόχοι του είναι η αντικειμενικότητα, η διαρκής υποκίνηση του προσωπικού και η
ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας. Σύμφωνα με αυτό δεν θα προάγονται όλοι οι
Diane M. Alexander, «How do 360 Degree Performance Reviews affect Employee Attitudes, Effectiveness and Performance?»,
University of Rhode Island, Schmidt Labor Research Center Seminar Research Series, 2006.
38
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υπάλληλοι αλλά μόνο αυτοί που θα συμπληρώνουν τους βαθμούς, οι οποίοι θα
καθορίζονται με βάση τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες της Επιτροπής.
Γενικότερα οι διοικήσεις που υιοθετούν ένα νέο σύστημα διοίκησης ή θέλουν να
τροποποιήσουν το υφιστάμενο, επιλέγουν την προηγούμενη μελέτη και ανάλυση
αντίστοιχων πολιτικών άλλων κρατών. Τα μοντέλα που μελετώνται σίγουρα παρουσιάζουν
ισχυρά, αλλά και αδύναμα σημεία και επομένως κρίνεται ριψοκίνδυνο να υιοθετηθούν
χωρίς λεπτομερή μελέτη στο σύνολό τους (one to one). Για τον Radaelli (2003:27-56) ο
εξευρωπαϊσμός (Europeanization) αναφέρεται σε διαδικασίες δόμησης, διάχυσης και
θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, παραδειγμάτων πολιτικής,
στυλ, πρακτικών, κοινών πιστεύω και νορμών που πρώτα ορίζονται και παγιώνονται κατά
τη δημιουργία πολιτικής της ΕΕ και μετά ενσωματώνονται στη λογική των εσωτερικών
λόγων, ταυτοτήτων και πολιτικών δομών. Μιλάμε για έναν ήπιο μηχανισμό όπου
περιγράφει ενέργειες της ΕΕ, όπως συνέδρια και διάχυση βέλτιστων πρακτικών (bestpractice) που έχουν ως στόχο να ετοιμάσουν το έδαφος για θεσμικές αλλαγές,
τροποποιώντας τον τρόπο κατανόησης διαφόρων θεμάτων από τους εθνικούς φορείς.

3.2. Η τάση που επικρατεί στις χώρες της ΕΕ
Δημόσια διοίκηση
Η διοικητική οργάνωση των χωρών της ΕΕ έχει εξελιχθεί μέσα από τον εκσυγχρονισμό
των δομών, τη δημιουργία των οργανισμών, την εξειδίκευση των καθηκόντων, τη συνεχή
εκπαίδευση, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών.
Σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται από μία έντονη δυαδικότητα με την
έννοια ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι
μη δημόσιας υπηρεσίας, με διαφορετικά νομικά συστήματα, αλλά τείνουν να ενοποιηθούν
τα περιεχόμενα και οι συνθήκες εργασίας τους. Επίσης ο υπερβολικά προσωρινός
χαρακτήρας τους είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα.
Διακρίνονται τρεις κατηγορίες υπαλλήλων:
1.

Οι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, αποτελούν μια ετερογενή ομάδα και συνδέονται με

τη δημόσια διοίκηση, μέσω μιας πράξης διορισμού μόνιμης σχέσης και η οποία ουσιαστικά
ρυθμίζεται από το Διοικητικό Δίκαιο. Οι υπάλληλοι του δημοσίου δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι εργάζονται με πλήρες ωράριο στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μπορεί να
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έχουν οποιαδήποτε μορφή που μπορεί να δημιουργηθεί από τις αντίστοιχες νομοθεσίες και
σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας.
2.

Οι εργαζόμενοι μη δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι εξυπηρετούν τις δημόσιες

διοικήσεις με αρχές που διέπονται από το εργατικό δίκαιο, αλλά με ειδικούς όρους και οι
οποίοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και
3.

Οι ενδιάμεσοι ή έκτακτοι υπάλληλοι, οι οποίοι προσλαμβάνονται σε όλα τα κράτη

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας και την ικανότητα ενώ ο αριθμός τους και τα
καθήκοντά τους διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Πολλά κράτη έχουν καταρτίσει δικούς τους κώδικες δεοντολογίας, συστήματα επιλογής
και απόδοσης στην εργασία και το διορισμό με αξίες όπως :


Η Αποδοτικότητα/Αποτελεσματικότητα, η οποία ταυτίζεται κυρίως με την άσκηση

δημοσίου λειτουργήματος και εξαρτάται σχεδόν πάντα από τις τεχνικές δεξιότητες και την
εμπειρία,


Η Αντικειμενικότητα: Μία από τις βασικές και γενικές απαιτήσεις της δημόσιας

διοίκησης στην ΕΕ είναι η αναγκαία αντικειμενικότητα κατά την άσκηση δημοσίου
λειτουργήματος.


Οι Τεχνικές γνώσεις, η εμπειρία ,ο επαγγελματισμός και



Η ισότητα, η αξία και η ικανότητα

Παρατηρείται ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά την καριέρα. Σε ό, τι αφορά την ταξινόμηση
και την οργάνωση, τα κράτη τείνουν να δημιουργήσουν διαφορετικές επαγγελματικές
ομάδες που συνδέονται με τα προσόντα εισόδου αφενός και το μισθό αφετέρου. Το
παραδοσιακό μοντέλο σταδιοδρομίας είναι κάθετο, σύμφωνα με το οποίο ένας
εργαζόμενος μετακινείται προς τα πάνω στις διάφορες κατηγορίες. Ωστόσο, υπάρχουν
χώρες που θεωρούν τη δυνατότητα εξέλιξης χωρίς, ωστόσο, να αλλάζουν θέσεις εργασίας,
όπως είναι η οριζόντια καριέρα.
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Εικόνα 3: Σύστημα καριέρας στα κράτη μέλη της ΕΕ
Μια γενικότερη τάση αύξησης του αριθμού των συμβασιούχων που απασχολούνται στον
στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε πολλές
χώρες της EE. Αν και στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών της Ένωσης
παραμένει σε ισχύ η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν πραγματοποιηθεί
σημαντικά βήματα μεταρρυθμίσεων που

κινούνται

προς

την κατεύθυνση

της

ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και της εξίσωσής τους με το καθεστώς που
διέπει τον ιδιωτικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη σε κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες
η αναλογία στις προσλήψεις μονίμων - συμβασιούχων στο Δημόσιο έχει μεταβληθεί υπέρ
των δευτέρων.
Ιδιαίτερα στα κράτη του ευρωπαϊκού Βορρά, οι δημόσιες υπηρεσίες διέπονται από ένα
αποκεντρωμένο καθεστώς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην κάθε υπηρεσία να λειτουργεί
αυτόνομα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα συστήματα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν
τη δυνατότητα να λειτουργούν κατά βούληση χωρίς να δεσμεύονται από πολύπλοκους
κανονισμούς και εγκυκλίους, ώστε να φέρουν εις πέρας την εργασία τους.
Ειδικότερα στα αποκεντρωμένα καθεστώτα η κάθε υπηρεσία μέσα από διαπραγματεύσεις
με τα συνδικάτα των εργαζομένων έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα αξιολόγησης
των επιδόσεων των υπαλλήλων που απασχολεί, βάσει του οποίου διαμορφώνονται και οι
απολαβές τους.
Τέλος, σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης στον δημόσιο τομέα, ακόμη και
όταν βασίζονται σε προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων είναι τις περισσότερες φορές
διαφανείς, ενώ η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία δεν επιφέρει σχεδόν καμία
μεταβολή στις διευθυντικές θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών.
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Οι σύγχρονες τάσεις στις χώρες της Ε.Ε, υποδεικνύουν έναν συνδυασμό –με διαφορετική
κάθε φορά δοσολογία– του πιο παραδοσιακού συστήματος αξιολόγησης απόδοσης
(performance appraisal system) 39 με ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει συμφωνημένων
στόχων (target agreements). Η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων αξιολόγησης έγκειται
στα εξής:
-Η αξιολόγηση απόδοσης προϋποθέτει προφίλ εργασίας και περιγραφή θέσης του
αξιολογούμενου υπαλλήλου και υλοποιείται βάσει επιλεγμένων κριτηρίων απόδοσης που
είναι κοινά για όλους
-Η αξιολόγηση βάσει συμφωνημένων στόχων είναι πιο εξατομικευμένο μοντέλο, που
χρησιμοποιεί μια διαδικασία συναινετικής διαπραγμάτευσης και καθορισμού των στόχων
που κάθε εργαζόμενος (individual-level performance management) ή κάθε οργανική
μονάδα (organizational-level performance) οφείλει να φέρει σε πέρας.
Επιπλέον, η γενική τάση είναι να περιορίζεται η βαρύτητα της αξιολόγησης της απόδοσης
και να ενισχύεται το βάρος της αξιολόγησης βάσει συμφωνημένων στόχων. Οι στόχοι
αυτοί δεν είναι στατικοί, αλλά μπορούν να αναπροσαρμόζονται στη διάρκεια του έτους,
ανάλογα με την εξέλιξή τους ή τις ανάγκες που προκύπτουν στην υπηρεσία. Έτσι, σε
πολλές χώρες υπάρχει η διαδικασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης, όπου εργαζόμενος και
προϊστάμενος αξιολογούν από κοινού και εν ανάγκη επανακαθορίζουν τους στόχους που
έχουν τεθεί. Καθώς μάλιστα οι στόχοι είναι συνήθως περισσότεροι του ενός και δεν έχουν
όλοι την ίδια σημασία για την υπηρεσία, γίνεται και μία στάθμιση του βαθμού επίτευξης
στόχων και της σημασίας της για την αξιολόγηση του εργαζόμενου.
Βασικά, οι συμφωνημένοι στόχοι συνδέονται εξαρχής με μια συμφωνία ανταμοιβής του
εργαζόμενου στην περίπτωση που υλοποιήσει επιτυχώς του στόχους που έχουν τεθεί
(agreement on remuneration)40.
Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα μοντέλο «pay for performance” (PRP) ή «ανταμοιβής
με βάση την απόδοση».

39

Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL),Performance Assessment in the Public Services of
the EU Member States, Study for the 48th meeting of the Directors-General of the Public Service of the Member States of the European
Union, Maastricht, June 2007.
40
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3.3. Αναφορά στο σύστημα αξιολόγησης στην Κύπρο, στη Δανία και στη
Φιλανδία

3.3.1

Σύστημα αξιολόγησης στην Κύπρο

Εισαγωγή
Από την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και
ως εκ τούτου, η ανάγκη για υιοθέτηση πιο ευέλικτων δομών και ενισχυμένων δημόσιων
πολιτικών καθώς και πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού έγινε πιο επιτακτική.
Τα τελευταία χρόνια προωθείται η εφαρμογή διαφόρων μέτρων που στοχεύουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, με απώτερο
σκοπό τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας εναρμονισμένης με το
κοινοτικό κεκτημένο.
ΚΠΑ (Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης) ή CAF(common assessment framework)
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια από δημόσιους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και παρέχει τη δυνατότητα χρήσης
τεχνικών διοίκησης ποιότητας για την βελτίωση της απόδοσης τους και του επιπέδου των
υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη. Το ΚΠΑ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) αρμοδίων για θέματα Δημόσιας Διοίκησης και
αναπτύχθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας
Διοίκησης. Σύμφωνα μ’ αυτό τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση
βασίζονται στην ηγεσία, τη στρατηγική και τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό,
τις συνεργασίες, και τους πόρους και τις διοικητικές διαδικασίες, υιοθετώντας
προγράμματα δράσης για ενίσχυση των δυνατών τους σημείων και άρση των αδυναμιών
τους θέτοντας ολοένα και πιο ψηλούς στόχους. Ενθαρρύνει επίσης και διευκολύνει τη
μεταξύ αντίστοιχων οργανισμών του εσωτερικού ή εξωτερικού συγκριτική απόδοση
(benchmarking). Στην Κύπρο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2004 και από το 2007 με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου προωθήθηκε συστηματικά η εφαρμογή αυτού του μοντέλου
σε όλα σχεδόν τα Τμήματα & Υπηρεσίες του δημοσίου.
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Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά στη διοίκηση ανθρωπίνου
δυναμικού και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018 του Υπουργείου
Οικονομικών της Κύπρου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σύστημα αξιολόγησης της
απόδοσης των υπαλλήλων και τις πολιτικές διαχείρισης της απόδοσης και παρακίνησης
υπαλλήλων σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες διαμέσου
των ακόλουθων δράσεων:


Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό των όρων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα,

περιλαμβανομένης της ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και
προώθηση ενός σύγχρονου πλαισίου εργασιακών σχέσεων.


Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμου συστήματος αμοιβών και παρακολούθηση/

εφαρμογή των πολιτικών περιορισμού της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.


Υποστήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και προώθηση δράσεων

που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης ή άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με την
οργάνωση, στελέχωση και απλοποίηση των διαδικασιών των δημόσιων οργανισμών.


Διαμόρφωση

ενός

συστήματος

εσωτερικής

αγοράς

εργασίας,

μέσω

της

εγκαθίδρυσης
ευέλικτων και αποκεντρωμένων μηχανισμών κινητικότητας και διευκόλυνσης της
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων των διορισμών, προαγωγών,
αποσπάσεων, μετακινήσεων, μεταθέσεων κ.ά.


Ανάπτυξη της διοικητικής υποδομής και ικανότητας του ΤΔΔΠ προς την

κατεύθυνση μετασχηματισμού του σε ρυθμιστή πολιτικής και σύμβουλο των δημόσιων
οργανισμών σε θέματα διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας:
-προσανατολισμένης

περισσότερο

στα

αποτελέσματα

παρά

στις

διαδικασίες,

επικεντρωμένης στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο αντί στην εκτέλεση
-με περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο ιεραρχικές δομές
-με ενισχυμένη λογοδοσία, διαφάνεια και επικοινωνία
-που να αξιοποιεί πλήρως τη νέα τεχνολογία και
-προσανατολισμένης στην απόδοση.

57

Στις 26 Αυγούστου 2015 εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, πέντε νομοσχέδια που
αφορούσαν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Βασικά σημεία του νόμου «περί
Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» είναι:


η ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ) 41 της αρμοδιότητας της

παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των
δημόσιων υπαλλήλων και της δημοσιοποίησης στην Ετήσια Έκθεσή των σχετικών
στατιστικών στοιχείων,


η εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων από την ΕΔΥ για τη διασφάλιση στον μέγιστο

δυνατό βαθμό συμμόρφωσής της με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που
διέπουν την επιλογή προσωπικού,


η εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας θέσεων 42 με σκοπό την ενθάρρυνση της

κινητικότητας,

των

«θέσεων

Διατμηματικής

Προαγωγής

43

»,

που

αφορά

τις

επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις στην Κλ. Α13(ιι), τις οποίες θα μπορούν, πλέον, να
διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία στο
αμέσως

κατώτερο

βαθμολογικό

επίπεδο,

εφόσον

κατέχουν

τα

απαιτούμενα

ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και τη σχετική πείρα.
Έτσι, με το νέο σύστημα αξιολόγησης, συνδέεται η υπηρεσιακή ανέλιξη των υπαλλήλων
σε θέσεις προαγωγής και διατμηματικής προαγωγής και εισάγεται ο καθοδηγητικός
μηχανισμός ποσοστώσεων (Guided Distribution) ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα
βαθμολογούνται όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο.
Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγησης Υπαλλήλων) Κανονισμούς
201544 , οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο (άρθρα 50 και 87 του περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990), η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται
με Υπηρεσιακές Εκθέσεις (κανονισμός 3) και αποβλέπουν:
α) στην διαπίστωση της καταλληλότητας των υπαλλήλων που βρίσκονται σε στάδιο
δοκιμασίας για μονιμοποίηση στη δημόσια υπηρεσία ή ανάλογα με την περίπτωση, της
καταλληλότητας των υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση από την επιτροπή με σύμβαση,
για διατήρηση των υπηρεσιών τους,

HEΔΥ αποτελεί ανεξάρτητο πολιτειακό όργανο, άρθρο 124 του Συντάγματος, η θητεία του είναι εξαετής και απαρτίζεται από 5 μέλη.
θέση στη δημόσια υπηρεσία εφαρμογή των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015
43
θέση στην κλίμακα Α13 του κυβερνητικού μισθολογίου ή άλλη αντίστοιχου επιπέδου θέση στην οποία μπορούν να προαχθούν
υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο δηλαδή στην κλίμακα
Α11, στην περίπτωση θέσεων των επιστημονικών δομών θέσεων ή στις κλίμακες Α9, Α11, και Α12 στην περίπτωση θέσεων των
επαγγελματικών δομών θέσεων.
44
Η ισχύς των Κανονισμών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 άρα η πρώτη αξιολόγηση σύμφωνα με αυτούς γίνεται την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαρτίου του έτους 2017 με έτος αναφοράς την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων καθ΄όλο το 2016. Η αξιολόγηση
για το έτος 2015 γίνεται με βάση τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς του 1990 έως 2011 .
41
42
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β) στη διαπίστωση, εκτίμηση και προσδιορισμό του βαθμού καταλληλότητας των
υπαλλήλων για εξέλιξη σε θέσεις προαγωγής και σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής
οπότε η αξιολόγηση της απόδοσης είναι συγκριτική και γίνεται με αριθμητική κλίμακα
βαθμολογίας (κανονισμός 6 )
γ) στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων, της βελτίωσης της απόδοσης των
υπαλλήλων, καθώς και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, οπότε κατά την
ετήσια αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων καταρτίζεται από κοινού με τον αξιολογούμενο
προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης του κάθε υπαλλήλου με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής
του και την διαπίστωση των τυχόν εκπαιδευτικών αναγκών του.
Το προσωπικό, σύμφωνα με τον κανονισμό 4 διαχωρίζεται σε τρία (3) ιεραρχικά επίπεδα:
Ιεραρχικό επίπεδο 1: Διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό στο οποίο
περιλαμβάνονται οι θέσεις στις Κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου. Η αξιολόγηση
της απόδοσης των υπαλλήλων, γίνεται εδώ μόνο για σκοπούς του Κανονισμού 3(α) και του
Κανονισμού 3(γ) και δεν είναι συγκριτική αλλά επικεντρώνεται στον ίδιο τον υπάλληλο με
στόχο την βελτίωση της απόδοσης του και γίνεται χωρίς αριθμητική βαθμολογία.
Ιεραρχικό επίπεδο 2: Προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα και προσωπικό εισδοχής με
πανεπιστημιακά ή επαγγελματικά προσόντα στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις στις
Κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου ,
Ιεραρχικό επίπεδο 3: Προσωπικό με προσόντα λυκείου ή μεταλυκειακού κύκλου σπουδών
στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις στις Κλίμακες του κυβερνητικού μισθολογίου.
Σημείωση: η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων σε θέσεις (ιεραρχικά επίπεδα 2 και
3) γίνεται για σκοπούς των Κανονισμών 3 α,β,γ.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι υπάλληλοι διαφοροποιούνται για κάθε
ιεραρχικό επίπεδο προσωπικού και αφορούν στις δεξιότητες ή ικανότητες, εργασιακές
συμπεριφορές και αξίες που πρέπει να διέπουν το προσωπικό ώστε να στηρίζουν και να
υλοποιούν τους στόχους μιας δημόσιας υπηρεσίας (κανονισμός 5).
Η αξιολόγηση της απόδοσης για σκοπούς προαγωγής σε θέσεις προαγωγής και
διατμηματικής προαγωγής (κανον.3β) γίνεται με αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας από το
1 μέχρι το 100, η οποία χωρίζεται σε 20 εκατοστημόρια των 5 μονάδων, όπου το κάθε
εκατοστημόριο αντιπροσωπεύει μία κατηγορία βαθμολογίας:

59

βαθμολογία

εκατοστημόριο

96-100

20ο

91-95

19ο

86-90

18ο

81-85

17ο

76-80

16ο

71-75

15ο

66-70

14ο

61-65

13ο

56-60

12ο

51-55

11ο

46-50

10ο

41-45

9ο

36-40

8ο

31-35

7ο

26-30

6ο

21-25

5ο

16-20

4ο

11-15

3ο

6-10

2ο

1-5

1ο

Για κάθε κριτήριο δίνεται συγκεκριμένη αριθμητική βαθμολογία και η τελική βαθμολογία
και το εκατοστημόριο βασίζεται στον μέσο όρο όλων των κριτηρίων (κανονισμός 6).
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων που γίνεται για σκοπούς
προαγωγής σε θέσεις προαγωγής (κανονισμός 3β) εφαρμόζεται καθοδηγητικός μηχανισμός
ποσοστώσεων σε κάθε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ξεχωριστά, σχετικά
με τα ποσοστά των υπαλλήλων που είναι δυνατό να βαθμολογούνται με την κλίμακα που
προβλέπεται στον Κανονισμό 6 με όρια που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Από 96-100

Περίπου 10% των υπαλλήλων

91-95

Περίπου 15% των υπαλλήλων

86-90

Περίπου20% των υπαλλήλων

81-85

Περίπου 50% των υπαλλήλων

76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
6-10
1-5
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Περίπου 5% των υπαλλήλων

Αυτός ο μηχανισμός εφαρμόζεται επί του συνόλου των υπαλλήλων στην ίδια οργανική
θέση στο κάθε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία και ο συνολικός αριθμός των
υπαλλήλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 (κανονισμός 7).
Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή σε θέση προαγωγής ή
διατμηματικής προαγωγής αν στις δύο τελευταίες ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις είχε
βαθμολογία αξιολόγησης της απόδοσής του εβδομήντα πέντε

εκατοστά (75/100)και

χαμηλότερη. Επίσης η βαθμολογία αυτή αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής κατά την
διεκδίκηση θέσεων προαγωγής ή διατμηματικής προαγωγής με βαρύτητα που αποτιμάται
με μονάδες από 0-50 και από 0-20 αντίστοιχα και υπολογίζεται σύμφωνα με τη βαθμολογία
του υπαλλήλου στην υπηρεσιακή του έκθεση κατά ποσοστό 50% και 20% αντίστοιχα
(κανονισμός 8).
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται σε ετήσια βάση και διεξάγεται την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαρτίου κάθε έτους αναφορικά με την απόδοση του υπαλλήλου για το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με τελευταία ημερομηνία υποβολής την 31η Μαρτίου
κάθε έτους.
Αρχικά πραγματοποιείται συνάντηση σε επίπεδο Υπουργείου με τους Προϊσταμένους των
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό, για παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε ότι αφορά τη
διαδικασία αξιολόγησης και την εφαρμογή του καθοδηγητικού μηχανισμού ποσοστώσεων.
Ακολουθεί παροχή κατευθυντήριων γραμμών από τους Προϊσταμένους Τμημάτων στους
αξιολογητές εντός του Τμήματος της Υπηρεσίας σε ότι αφορά τα παραπάνω. Μετά την
συμπλήρωση των αξιολογήσεων και την οριστικοποίηση της κατανομής των ποσοστώσεων
από τον Προϊστάμενο Τμήματος της κάθε Υπηρεσίας πραγματοποιείται συνάντηση σε
επίπεδο Γενικού Διευθυντή Υπουργείου με τους Προϊσταμένους για σκοπούς ποιοτικού
ελέγχου της συνολικής κατανομής των ποσοστώσεων των Τμημάτων των Υπηρεσιών με
βάση τον καθοδηγητικό μηχανισμό ποσοστώσεων-Guided Distribution,(κανονισμός 9).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται στην επιτροπή
οι ακόλουθες εκθέσεις:
-Εξαμηνιαίες Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων οι οποίοι διορίζονται επί δοκιμασία σε
μόνιμη θέση ή υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση από την Ε.Δ.Υ από μήνα σε μήνα ή με
σύμβαση κατά τα πρώτα δύο έτη της υπηρεσίας τους και
-Ετήσιες Εκθέσεις αξιολόγησης μετά την επικύρωση του διορισμού τους σε μόνιμη θέση ή
μετά την συμπλήρωση δύο ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από υπάλληλο που υπηρετεί από
μήνα σε μήνα ή με σύμβαση (κανονισμός 10).
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Ο τύπος των παραπάνω εκθέσεων (νέα έντυπα) διαφοροποιείται ανάλογα με το ιεραρχικό
επίπεδο, ενώ δεν απαιτούνται εκθέσεις για τους Γενικούς Διευθυντές και τον Γραμματέα
του Υπουργικού Συμβουλίου (κανονισμοί 11 & 12).
Οι Υπηρεσιακές εκθέσεις συντάσσονται από τριμελή ομάδα αξιολόγησης, στην οποία
μετέχουν υποχρεωτικά ο διοικητικά προϊστάμενος

45

και ο άμεσα προϊστάμενος του

αξιολογούμενου υπαλλήλου46. Το τρίτο μέλος της ομάδας μπορεί να είναι ο Προϊστάμενος
του οικείου Τμήματος, όταν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον διοικητικά
προϊστάμενο, είτε ο ιεραρχικά ανώτερος του άμεσα προϊσταμένου ή υπάλληλος με θέση
μισθοδοτικά ψηλότερη από αυτόν και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εργασία του,
πάντα στην υπηρεσία του Υπουργείου που έχουν υπηρετήσει κατά την κρίσιμη περίοδο
αξιολόγησης (κανονισμός 13).
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, υπερισχύει η άποψη του ιεραρχικά ανώτερου, οπότε
τα υπόλοιπα μέλη διατυπώνουν τους λόγους διαφωνίας τους σε κατάλληλο μέρος της
έκθεσης. Κανένας υπάλληλος δεν αξιολογείται από ιεραρχικά ομόβαθμο ή κατώτερό του
(κανονισμός 14).
Σε περίπτωση δυσμενούς κρίσης (όταν ο υπάλληλος κρίνεται με βαθμολογία 75/100 και
χαμηλότερη) παρέχεται στον υπάλληλο η ευκαιρία να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του
(κανονισμός 15).
Η Υπηρεσιακή Έκθεση αμέσως μετά τη σύνταξή της κοινοποιείται στον υπάλληλο και
μετά από 15 εργάσιμες ημέρες αποστέλλεται στην επιτροπή. Αν ο υπάλληλος υποβάλλει
αντιρρήσεις και γίνουν αποδεκτές, τότε ετοιμάζεται νέα έκθεση (κανονισμός 16).
Δίνεται μεγάλη σημασία στις Υπηρεσιακές εκθέσεις, διότι περιορίζονται αυστηρά στην
κρίση της επαγγελματικής αξίας του υπαλλήλου στη θέση που κατέχει κατά τη διάρκεια
του έτους. Είναι μεγάλη η ευθύνη των λειτουργών αξιολόγησης, διότι πρέπει η έκθεση να
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα με σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Για πιο δίκαιη
και αμερόληπτη αξιολόγηση οι εποπτεύοντες λειτουργοί κατά τη διάρκεια του έτους έχουν
την δυνατότητα να προειδοποιούν τους υπαλλήλους για παραλείψεις ή ελλείψεις που
παρατηρούν. Οι ευθύνες των Προϊστάμενων τμημάτων είναι μεγάλη, διότι η αξιολόγηση
αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που βασίζεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία μεταξύ
όλων των βαθμών της ιεραρχίας σε κάθε υπηρεσία (κανονισμοί 17,18).

Δηλ. τον προϊστάμενο του οικείου κλάδου ή υποδιαίρεσης της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ή υπάγεται ο αξιολογούμενος
υπάλληλος
46
Δηλ. τον λειτουργό, ο οποίος εποπτεύει τον αξιολογούμενο υπάλληλο και κατέχει θέση ψηλότερη από αυτόν και λόγο των
καθηκόντων του έχει άμεση γνώση της εργασίας του και μπορεί να εκφέρει υπεύθυνη και έγκυρη γνώμη για τις ικανότητές του.
45
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Τέλος η Ε.Δ.Υ δημοσιοποιεί στην Ετήσια έκθεση στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την
ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων είτε
ανά Υπουργείο είτε ανά Τμήμα και υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση του εν λόγω
συστήματος, με σκοπό την αποτροπή φαινομένων καταχρήσεων, αυθαιρεσιών και
ισοπεδωτικών αξιολογήσεων (κανονισμός 19).
Με τον «περί αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2015» εισάγονται
νέες διατάξεις οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, όπως γραπτές
εξετάσεις, δομημένες συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κέντρα αξιολόγησης 47 και με τις
οποίες καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων καθώς και η
βαρύτητα για κάθε ένα από αυτά, με στόχο τη βέλτιστη αξιολόγηση της επάρκειας και των
ικανοτήτων τους με αντικειμενικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο μειώνοντας τον κίνδυνο
προκαταλήψεων και υποκειμενικότητας.
Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής-βαρύτητα καθενός σε μονάδες
Πρόσθετα προσόντα ,επαγγελματικοί τίτλοι, γνώση ξένης γλώσσας πέραν των

0 έως 15 μονάδες

απαιτούμενων
Πρόσθετη πείρα

0 έως 15 μονάδες

με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις

0 έως 50 μονάδες

Σύσταση οικείου προϊσταμένου Τμήματος με ιεραρχική κατάταξη

0 έως 20 μονάδες

Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση διατμηματικής προαγωγής-βαρύτητα καθενός σε
μονάδες
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης

0 έως 40 μονάδες

Πρόσθετα προσόντα, επαγγελματικοί τίτλοι, γνώση ξένης γλώσσας πέραν των

0 έως 10 μονάδες

απαιτούμενων
Πρόσθετη πείρα

0 έως 10 μονάδες

με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις

0 έως 20 μονάδες

Σύσταση οικείου προϊσταμένου Τμήματος με ιεραρχική κατάταξη

0 έως 5 μονάδες

Αποτελέσματα προφορικής εξέτασης από την ΕΔΥ

0 έως 15 μονάδες

Συγκεκριμένα προβλέπεται η διεξαγωγή δύο διαφορετικού επιπέδου εξετάσεων το
τελευταίο τετράμηνο

του κάθε έτους, μια για την πλήρωση θέσεων διατμηματικής

προαγωγής και μια για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής η οποία θα
47
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Σημαίνει τον φορέα που εκάστοτε καθορίζεται από την ΕΔΥ (άρθρο 11)για διενέργεια εξετάσεων με σύγχρονες μεθόδους ή ασκήσεις.

ισχύσει για την πλήρωση θέσεων που θα δημοσιευτούν την αμέσως επόμενη χρονιά. Η
Ειδική Επιτροπή
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καθορίζει την ύλη των γραπτών εξετάσεων και με βάση τα

αποτελέσματα καταρτίζει καταλόγους επιτυχόντων 49 οι οποίοι και δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η γραπτή εξέταση έχει καθοριστική
σημασία για την επιλογή υποψηφίων, ενόψει του ότι στα επόμενα στάδια της διαδικασίας
αξιολόγησης προβλέπεται ότι θα προχωρεί τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων για κάθε κενή
θέση που δημοσιεύτηκε, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αλλά και λόγω
της υψηλής βαρύτητας που αποδίδεται στο κριτήριο της γραπτής εξέτασης κατά την
συνολική αξιολόγηση. Ακολουθεί προφορική εξέταση των υποψηφίων και η Ε.Δ.Υ
καταρτίζει πίνακα με τις συνολικές μονάδες κατατάσσοντας τους50.
Να επισημάνουμε εδώ την κατάργηση της προφορικής εξέτασης ενώπιον της Ε.Δ.Υ για την
πλήρωση μη επιστημονικών θέσεων εισδοχής. Πιο συγκεκριμένα δεν θα διεξάγεται
προφορική εξέταση από την Ε.Δ.Υ για εισδοχή σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται ως
βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού
κύκλου σπουδών εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

3.3.2. Σύστημα αξιολόγησης στην Δανία
Εισαγωγή
Η Δανία, όπως κι άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, έχει βιώσει ένα κύμα
διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής της κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 20 ετών. Οι πρωτοβουλίες αφορούν τη δημιουργία εκτελεστικών οργανισμών,
τη χρήση των τραστ, την corporatization 51 και την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων
επιχειρήσεων με συμμετοχή ιδιωτικών οργανισμών στη παροχή δημόσιων υπηρεσιών52. Η
αναδιοργάνωση υπήρξε σταδιακή και ρεαλιστική με αποτέλεσμα η Δανία να αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα περίπτωση για μελέτη, εξαιτίας των προσπαθειών της για αναδιοργάνωση,
δοκιμάζοντας νέες ιδέες.
Ως αποτέλεσμα των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων παρατηρήθηκε μείωση του
επιπέδου δημόσιας απασχόλησης.

Συγκεκριμένα έχουν εφαρμοστεί

μειώσεις του

Επιτροπή υπεύθυνη βάση του άρθρου 7 για την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΔΥ ή μέλος της
ως πρόεδρο, από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και από τον Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως μέλη.
49
Σημαίνει πρόσωπο που επιτυγχάνει στις εξετάσεις με ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον 50% στην εξέταση γνώσεων σε θέματα
σχετικά με την υπηρεσία.
50
Η πρώτη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων γίνεται μέσα στο 2016 και θα ισχύσει για θέσεις όπου η διαδικασία πλήρωσης θα αρχίσει
το 2017.
51Η μετατροπή δημόσιας υπηρεσίας σε ιδιωτική εμπορική επιχείρηση
52
Carsten Greve is Associate Professor, Department of Political Science, University of Copenhagen,DK-1130 Copenhagen, Denmark.
48
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διοικητικού προσωπικού και αύξηση της αποδοτικότητας μέσω αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών, ποσοστό 5% μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης για το 2013 και αυτό
αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδίου δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Δομή του δημόσιου τομέα
Η κεντρική Διοίκηση στη χώρα της Δανίας χωρίζεται σε Υπουργεία, τα οποία ασχολούνται
με ένα συγκεκριμένο τομέα της διοίκησης, με επικεφαλή τον Υπουργό που επικουρείται
από Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι είναι συνήθως δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο δημόσιος τομέας απασχολεί περισσότερο από το 1/3 του συνολικού εργατικού
δυναμικού.
Διακρίνεται μεταξύ δύο κατηγοριών εργαζομένων: των δημοσίων υπαλλήλων (statutory
civil servants) και των συμβασιούχων. H αναλογία των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με
τους συμβασιούχους είναι πολύ μεγαλύτερη στην κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία), στην
οποία αποτελούσαν το 2004 το 35,3% του συνόλου του Δανικού ενεργού πληθυσμού, με
τάση συνεχώς να μειώνεται. Ακολουθεί πίνακας με τις διαφορές στις ανωτέρω κατηγορίες
Δημοσίων Υπαλλήλων.
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Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων διέπεται από ιδιαίτερο νομικό
πλαίσιο (δική τους νομοθεσία GEF 53 ) που ρυθμίζει θέματα όπως τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις, τους πειθαρχικούς κανόνες, τις απολύσεις και τις συντάξεις, τον
προσδιορισμό των αμοιβών και λοιπών όρων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως αυτοί αναφέρονται στην εγκύκλιο της 11/12/2000)
απαγορεύεται να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (ισχύει ο όρος του ασυμβίβαστου) και
δικαιούνται σε περίπτωση απόλυσης, ως αποζημίωση, τις αποδοχές τριών ετών. Οι
συνθήκες εργασίας και οι αποδοχές τους είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του
κάθε εργοδότη (Personal estyrelsen- ανεξάρτητο όργανο) και των σωματείων των

GeneralEmploymentFramework=Γενικό πλαίσιο για τη απασχόληση. Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζομένους κάτω από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας και καλύπτει περίπου ποσοστό 78% των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν την ίδια νομοθεσία με τον ιδιωτικό τομέα,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται κυρίως από το νόμος περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Μάλιστα η GEF καλύπτει
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις όχι όμως περιστασιακή απασχόληση.
53
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εργαζομένων, κάτι που ισχύει και για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, η οποία ρυθμίζεται
από συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφεται από το Υπουργείο Οικονομικών και
τα συνδικάτα.
Εκπαίδευση/σταδιοδρομία(based)
Η εκπαίδευση από άποψη αποτελεσματικότητας, θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση
των δεξιοτήτων των εργαζομένων και για την καλύτερη προσαρμογή τους στην εργασία
ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Η εκπαιδευτική
δραστηριότητα συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, αν και οι επιμέρους
υπηρεσίες ή οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης των
εργαζομένων τους.
Πιο συγκεκριμένα στην Δανία υπάρχουν δύο κεντρικοί φορείς εκπαίδευσης υπαλλήλων: α)
Η Δανική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και β) το Κέντρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 54 . Η
διαδικασία

ανίχνευσης

εκπαιδευτικών

αναγκών

υλοποιείται

από

το

Υπουργείο

Οικονομικών, την ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ανάπτυξης
Ανθρώπινων Πόρων και Μάνατζμεντ Ποιότητας. Το τελευταίο συμμετέχει ως ειδικός
φορέας μελετών με συμμετοχή και εκπροσώπων των εργαζομένων. Οι ανάγκες της
σταδιοδρομίας των υπαλλήλων καταγράφονται και στη Δανία μέσω ετησίων ατομικών
συνεντεύξεων. Η Κεντρική Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και η
ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό
για την εκπαίδευση. Για κάθε επί μέρους φορέα, υπάρχουν μικτές επιτροπές με
εκπροσώπους της υπηρεσίας και των εργαζομένων και καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης. Τα συνδικάτα παρεμβαίνουν και στα δύο επίπεδα. Στο στρατηγικό επίπεδο
έχουν διαμορφώσει συμφωνία πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών για το σύνολο των
αναγκαίων δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ στο επίπεδο κάθε υπηρεσίας εξειδικεύουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες Η υλοποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των κεντρικών φορέων και
με ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών, είτε με ίδιους ή άλλους
πόρους μέσω της αγοράς.
Η εκπαίδευση θεωρείται ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση για τους εργαζόμενους. Τα
τελευταία χρόνια, έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, θεωρώντας την ως μια
συνεχή διαδικασία η οποία συνδέεται με την σταδιοδρομία. Σήμερα, στη διοικητική
Δανική Σχολή (DanmarksForvaltningshojskole) ιστοσελίδα της
http://www.dspa.dk ενώ για το Κέντρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LocalGovernmentDenmark - LGDK) στην σελίδα
http://www.kl.dk
54
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εξέλιξη παράγοντες όπως η αρχαιότητα υποχωρούν, ενώ υπερτερούν συστήματα που
αξιολογούν τις επιδόσεις.
Έτσι, από την θέση εισόδου, στην οποία απαιτούνται τίτλοι, γνώση και εμπειρία, η
απόδοση στη θέση συν-αξιολογείται με βάση τους στόχους και τα επιτευχθέντα
αποτελέσματα.
Αμοιβή (pay setting))
Στη ΔΑΝΙΑ, η αξιολόγηση του προσωπικού συνδέεται άμεσα με το σύστημα αμοιβής.
Δηλαδή, η συνολική αμοιβή αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές αμοιβές και βασίζεται:
1. Στον βασικό μισθό, ο οποίος συμφωνείται κεντρικά,
2. Ένα έξτρα τμήμα μισθού, ύστερα από διαπραγμάτευση σε αποκεντρωμένο ή κεντρικό
επίπεδο, το οποίο βασίζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε θέσης και στα τυπικά
προσόντα του υπαλλήλου, με βάση την εργασία-λειτουργία (ατομικές δεξιότητες, ευθύνη,
εκπαίδευση , επιμόρφωση, εμπειρία, κλπ ),
3. Ένα άλλο τμήμα συνδέεται με την ατομική αξιολόγηση απόδοσης 55 (αποδοτικότητα).
Λειτουργεί, δηλαδή, ως κίνητρο (pay) για την επίτευξη ενός πιο αποτελεσματικού
δημόσιου τομέα.
4. Τέλος, ένα τμήμα συνδέεται με την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στόχων56.
Βασίζεται δηλαδή σε μισθολογικές κλίμακες που έχουν συμφωνηθεί κεντρικά με δυνατότητα
περαιτέρω

διαπραγμάτευσης

σε

αποκεντρωμένο-τομεακό

επίπεδο

καθώς και σε ατομικό επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι ότι η αμοιβή θα είναι παράλληλη με
εκείνη του ιδιωτικού τομέα, μέσω της σύγκρισης των αυξήσεων στην αγορά εργασίας. Σε
περίπτωση διαφορών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 80% της διαφοράς για την επόμενη
συμφωνία αμοιβής ώστε να εγκριθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία καθιστά
τον ιδιωτικό τομέα σημείο αναφοράς για αμοιβές στον δημόσιο τομέα57.
Επιπλέον, η ύπαρξη των μπόνους στον μισθό έχει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση του όλου
πακέτου αποδοχών, επειδή τα μπόνους που μπορεί να έχουν συμφωνηθεί να σχετίζονται με τα:

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το 2007 έρευνα που διενεργήθηκε σε οκτώ χώρες (μεταξύ αυτών και η Δανία) σχετικά με το αν οι πληροφορίες
που αφορούν την απόδοση στο δημόσιο τομέα επηρεάζουν την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού. Οι κυβερνήσεις αυτές
επιδιώκουν επανασχεδιασμό της κρατικής μηχανής μέσα από την επιστημονική εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας αποτελεί η χρήση των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης της
απόδοσης. Καθώς όμως οι οικονομικοί περιορισμοί γίνονται όλο και μεγαλύτεροι, οι κυβερνήσεις δίνουν πλέον περισσότερη έμφαση
στη σχέση χρήματος – επίτευξης αποτελεσμάτων (value for money) και σε μεθόδους προσανατολισμένες στα αποτελέσματα.
56
Αυτό ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σε αντίθεση με τη Φινλανδία όπου δεν εφαρμόζεται πλήρως στις
θέσεις ευθύνης.
57
Government of Denmark: Reports on unratified Conventions and Recommendations 2013-14.
55
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Προσόντα: δηλαδή τις δεξιότητες, την ποιότητα των αποτελεσμάτων, τη

συγκρισιμότητα με παρόμοιες εργασίες που εκτελούνται στην αγορά εργασίας. Κατά
γενικό κανόνα, αυτό το είδος των μπόνους είναι μόνιμο.


ανταμοιβή στις θέσεις ευθύνης, ειδικές εργασίες ή λειτουργίες που είναι συνήθως

προσωρινές,


εφάπαξ πληρωμές για τις εξαιρετικές εργασίες.



Επιδόσεις: για την επίτευξη (ποσοτική ή ποιοτική)

στόχων οι οποίοι είχαν

συμφωνηθεί. Αυτό το είδος των μπόνους μπορεί να συμφωνηθεί μεμονωμένα ή για μια
ομάδα εργαζομένων.
Σύμφωνα με το παλιό σύστημα αμοιβών και τις μισθολογικές κλίμακες, οι δημόσιοι υπάλληλοι
αξιολογούνταν αυτόματα σύμφωνα με την αρχαιότητά τους στην υπηρεσία, συνήθως κάθε 2
έτη. Η μισθολογική κλίμακα αποτελούνταν από 55 βαθμούς και κάθε βαθμός ήταν
χωρισμένος σε επίπεδα. Η ταξινόμηση σε μία ή άλλη τάξη εξαρτάται από τα καθήκοντα, τις
ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται για την εργασία
ΑΠΟΔΟΣΗ (performance)
Η Δανία χρησιμοποιεί την αξιολόγηση των επιδόσεων σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό
από ότι στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και βρίσκεται στην ανώτερη περιοχή του
φάσματος. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για το σύνολο, σχεδόν, των δημοσίων υπαλλήλων
και λαμβάνει τη μορφή ετήσιας συνάντησης με τον ιεραρχικά ανώτερο. Χρησιμοποιείται ένα
ευρύ φάσμα κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, της
επικαιρότητας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων, της βελτίωσης των ικανοτήτων και των
διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση είναι υψηλής σημασίας για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας, των αποδοχών και την ανανέωση των συμβάσεων. Το σύστημα PRP
χρησιμοποιείται για τους περισσότερους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και παίρνει τη
μορφή των εφάπαξ επιδομάτων και μόνιμης αμοιβής, καθώς επίσης συμβάλλει σημαντικά στις
αποφάσεις προαγωγών χωρίς να υπάρχει όριο στο ποσοστό αυτό έναντι του βασικού μισθού
που μπορεί να παίρνει ένας δημόσιος υπάλληλος.
Προσόντα (promotions)
Τα προσόντα είναι σημαντικοί παράγοντες στις αποφάσεις για προώθηση σε όλους τους
βαθμούς εξέλιξης, ενώ η εμπειρία συμβάλλει κυρίως για θέσεις σε διοικητικό επίπεδο
εφαρμόζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις στην εκπαίδευση.
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3.3.3. Σύστημα αξιολόγησης στην Φιλανδία
Εισαγωγή
Το φιλανδικό πρόγραμμα δράσης για τον τομέα της παραγωγικότητας του δημοσίου
ξεκίνησε ήδη από το 2003. Όσον αφορά στο σύστημα διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδότη
και εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σταθερό και οι αλλαγές είναι σχετικά σπάνιες. Το γεγονός
αυτό αποθαρρύνει τα συνδικάτα που αντιπροσωπεύουν ομάδες του προσωπικού και
προωθεί τη συγκεντροποίηση της οργανωτικής δομής.
Η φινλανδική κεντρική συλλογική σύμβαση για την εθνική δημόσια υπηρεσία υπογράφεται
από τον εργοδότη (Υπουργείο Οικονομικών) .
Δημόσια διοίκηση
Η φιλανδική δημόσια διοίκηση βασίζεται σε ένα σύστημα θέσης. Αυτό σημαίνει ότι η
εξέλιξη μέσω της αρχαιότητας δεν υφίσταται πλέον. Ωστόσο ορισμένες θέσεις αποτελούν
μέρος ενός συστήματος βασισμένου στη σταδιοδρομία. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι
συζητούν οποιαδήποτε ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση ή άλλες ανάγκες προσωπικής
ανάπτυξης με τον προϊστάμενο τους ενώ οι κρίσεις πραγματοποιούνται από συναδέλφους.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο στη Φιλανδική δημόσια διοίκηση είναι υψηλό, δίνοντας έτσι
μεγάλη σημασία στα προσόντα, στην ικανότητα και στην επίγνωση του τι είναι το δημόσιο
συμφέρον58.
Στην Φινλανδία, παρ’ όλο τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο
Οικονομικών στον σχεδιασμό της πολιτικής για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, η
εκπαιδευτική στρατηγική και η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών είναι πλήρως
αποσυγκεντρωμένη στους επί μέρους φορείς. Δεν ακολουθείται ενιαία μεθοδολογία
ανίχνευσης, γενικότερα όμως επιχειρείται η σύνδεση των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
τόσο με τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας όσο και με την καριέρα του
προσωπικού. Η πρακτική των ετησίων ή και εξαμηνιαίων συνεντεύξεων προϊσταμένων –
υφισταμένων ακολουθείται και εδώ.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με όρους αγοράς, στο μέτρο όπου η κάθε
υπηρεσία μπορεί να επιλέξει για τα προγράμματά οποιονδήποτε φορέα υλοποίησης, με
κριτήρια ποιότητας και κόστους της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο κεντρικός φορέας
υλοποίησης είναι το HAUS, το Φινλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης59. Παρ’ ότι
έχει

προϋπάρξει

ως

δημόσια

υπηρεσία

και

δημόσια

επιχείρηση,

πρόσφατα

H. Jokinen: “JHL reaches accord on new collective agreements in Municipal and Central Government sectors”, 1 July 2015. Available
at: http://www.jhl.fi/portal/en/jhl_info/news/?bid=5369.
59
H ιστοσελίδα του HAUS στην διεύθυνσηhttp://www.haus.fi.
58
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ιδιωτικοποιήθηκε, με το κράτος να παραμένει μειοψηφών μέτοχος (40%). Ο κεντρικός του
ρόλος ωστόσο εμπεδώνεται χάρη στην τεχνογνωσία και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών
και όχι εξ αιτίας νομοθετικών δεσμεύσεων.

ENOTHTA4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1 Γενικά
Αντικείμενο της διενεργηθείσας έρευνας είναι οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αξιολόγησης
των δημοσίων υπαλλήλων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική ενέργεια για την
στατιστική μελέτη ενός φαινομένου ή μιας διαδικασίας. Για την διεξαγωγή της μελέτης,
οφείλουμε να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό της έρευνας (στατιστικό πληθυσμό).
Η έρευνα περιορίστηκε γεωγραφικά στο νομό Θεσσαλονίκης, όπου μπορούσε να υπάρξει
φυσική παρουσία της ερευνήτριας.
Συνολικά διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν όλα συμπληρωμένα.
Δηλαδή το δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε από το 100% των ερωτηθέντων.
Επιλέχθηκαν υπηρεσίες όπου οι υπάλληλοι ασκούν κυρίως διοικητικά-ελεγκτικά
καθήκοντα όπως οι μεγαλύτερες (Δ.Ο.Υ) δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες του Νομού
Θεσσαλονίκης (Ε΄Δ.Ο.Υ, Δ΄Δ.Ο.Υ, Ζ΄Δ.Ο.Υ και η Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης). Το δείγμα
επιλέχθηκε βάσει της τυχαίας δειγματοληψίας κατά στρώματα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε
αντιπροσώπευση από κάθε ξεχωριστό στρώμα των υπηρεσιών είτε αυτό σχετίζεται με το
φύλο είτε με την ηλικία είτε με την εκπαίδευση και με την θέση ευθύνης. Τα
ερωτηματολόγια απαρτίζονταν από είκοσι επτά (27) ερωτήσεις και απευθύνονταν τόσο σε
υπαλλήλους και Προϊσταμένους όσο και σε διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου
Οικονομικών. Οι ερωτώμενοι καλούνταν να κυκλώσουν μία εκ των πέντε επιλογών που
αναγράφονταν ύστερα από κάθε ερώτημα.
Οι προτεινόμενες
«διαφωνείτε

απαντήσεις ήταν διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη κλίμακα Likert-

απόλυτα»,

«διαφωνείτε»,

«ούτε

διαφωνείτε

ούτε

συμφωνείτε

»,

«συμφωνείτε», «συμφωνείτε απόλυτα» είτε με «καθόλου», «σε μικρό βαθμό», «σε μεγάλο
βαθμό», «απόλυτα» (βλ. το ερωτηματολόγιο αυτούσιο στο παράρτημα).
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Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων το επόμενο βήμα ήταν η επεξεργασία των
στοιχείων. Για την ανάλυση αυτή αξιοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης
δεδομένων SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) έκδ. 17. Η εισαγωγή των
δεδομένων και των μεταβλητών έγινε δια χειρός (manually).
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση αποτελεσμάτων οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η
παρούσα έρευνα αποκαλείται περιγραφική, δεδομένου ότι σκοπός της είναι η συλλογή
πληροφοριών, η περιγραφή υπαρχόντων φαινομένων, ο προσδιορισμός των τρεχουσών
πρακτικών και η πραγματοποίηση αξιολογήσεων.
4.2 Αποτελέσματα Έρευνας

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά γενικές ερωτήσεις για την έννοια της
αξιολόγησης όπου στην 1 και 2 ερώτηση σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων (ποσοστό
93,5%) συμφωνούν ως προς το ότι η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο τόσο για
την ανάπτυξη των στελεχών ενός οργανισμού όσο και του ίδιου του φορέα και θα πρέπει
αυτή να μην έχει τιμωρητική φύση, αλλά ενθαρρυντική και εποικοδομητική.
Στην 3η ερώτηση περισσότεροι από επτά στους δέκα άνδρες (ποσοστό 74,3%) και
σχεδόν η πλειοψηφία των γυναικών (ποσοστό της τάξης 81,5%) συμφωνούν ότι η
αξιολόγηση αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
υπαλλήλων. Στο ίδιο ερώτημα συμφωνεί και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις
ηλικίες 31-40, 41-50 και 51-60 (ποσοστά της τάξης 100 % 82,6 % 81,3 και 76,1 %
αντίστοιχα), ενώ αξιοσημείωτη είναι η τάση επιφυλακτικότητας η οποία αυξάνεται από τις
ηλικίες 41-50 και 51-60 (ποσοστά 11,3% και 17,9% αντίστοιχα) στον παρακάτω πίνακα.
Αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών
των υπαλλήλων
διαφωνώ
απόλυτα
ηλικία 20-30
31-40
41-50
51-60
Σύνολο

72

διαφωνώ

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

100,0%

100,0%

2

2

5

28

15

52

3,8%

3,8%

9,8%

53,8%

28,8%

100,0%

2

4

9

47

18

80

2,5%

5,0%

11,3%

58,8%

22,5%

100,0%

0

4

12

29

22

67

,0%

6,0%

17,9%

43,3%

32,8%

100,0%

4

10

26

104

56

200

Αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών
των υπαλλήλων
διαφωνώ
απόλυτα
ηλικία 20-30
31-40
41-50
51-60
Σύνολο

διαφωνώ

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

100,0%

100,0%

2

2

5

28

15

52

3,8%

3,8%

9,8%

53,8%

28,8%

100,0%

2

4

9

47

18

80

2,5%

5,0%

11,3%

58,8%

22,5%

100,0%

0

4

12

29

22

67

,0%

6,0%

17,9%

43,3%

32,8%

100,0%

4

10

26

104

56

200

2,0%

5,0%

13,0%

52,0%

28,0%

100,0%

Επίσης, έξι στους δέκα (ποσοστό 60,8%) από τους απόφοιτους Λυκείου συμφωνούν ότι η
αξιολόγηση αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
υπαλλήλων, ένα ποσοστό 17,4% επιφυλάσσεται και ένα ποσοστό 21,7% διαφωνεί .
Αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
υπαλλήλων
διαφωνώ
απόλυτα
απόφοιτος
Λυκείου
απόφοιτος ΤΕΙ
απόφοιτος ΑΕΙ
κάτοχος
μεταπτυχιακού
κάτοχος
διδακτορικού
κάτοχος δεύτερου
πτυχίου
Σύνολο

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

2

3

4

9

5

23

8,7%

13,0%

17,4%

39,1%

21,7%

100,0%

0

2

3

15

10

30

,0%

6,7%

10,0%

50,0%

33,3%

100,0%

1

1

16

41

16

75

1,3%

1,3%

21,3%

54,7%

21,3%

100,0%

1

4

3

34

21

63

1,6%

6,3%

4,8%

54,0%

33,3%

100,0%

0

0

0

1

1

2

,0%

,0%

,0%

50,0%

50,0%

100,0%

0

0

2

2

3

7

,0%

,0%

28,6%

28,6%

42,9%

100,0%

4

10

28

102

56

200

2,0%

5,0%

14,0%

51,0%

28,0%

100,0%

Στην ίδια ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις βαθμίδες (με ποσοστά
της τάξης του 87,7%, 80% και 70,6 % αντίστοιχα), συμφωνούν ότι η αξιολόγηση
αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων ενώ
παρατηρείται μία τάση επιφυλακτικότητας στους ερωτώμενους με προϋπηρεσία στο
δημόσιο περισσότερο από 21 χρόνια (ποσοστό 20,6% ) .
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Αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών
αναγκών των υπαλλήλων
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο <10 έτη
προϋπηρεσίας
δημόσιο 10 -20
έτη
δημόσιο
πάνω

21

Σύνολο

ούτε συμφωνώ
συμφωνώ
ούτε διαφωνώ συμφωνώ απόλυτα

διαφωνώ

Σύνολο

0

2

5

28

22

57

,0%

3,5%

8,8%

49,1%

38,6%

100,0%

3

3

9

43

17

75

4,0%

4,0%

12,0%

57,3%

22,7%

100,0%

1

5

14

31

17

68

1,5%

7,4%

20,6%

45,6%

25,0%

100,0%

4

10

28

102

56

200

2,0%

5,0%

14,0%

51,0%

28,0%

100,0%

Με άλλα λόγια οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι συμφωνούν ότι μέσα από την
αξιολόγηση αναδεικνύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους και είναι υποχρέωση,
επομένως, της διοίκησης να προωθεί τη συμμετοχή στελεχών της σε διεθνή σεμινάρια
ή συνέδρια όπου συμμετέχουν ομόλογοι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ε.Ε
ώστε έτσι να επιτυγχάνεται ανταλλαγή εμπειριών, απόκτηση νέων γνώσεων, ανάπτυξη
ικανοτήτων, αλλαγή στάσεων και νοοτροπίας.
Επίσης, στην έρευνα διακρίνουμε το φαινόμενο του «εμπειρισμού», σε υπαλλήλους με
περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσία, και κυρίως απόφοιτους Λυκείου, οι οποίοι
πιθανόν να θεωρούν ως σημαντικό για τη δουλειά τους την εμπειρική γνώση και όχι
μια σχετική επιστημονική γνώση, αντιμετωπίζοντας έτσι τη δημόσια διοίκηση ως μία
τέχνη που κάποιος πρέπει να μάθει. Θεωρούν ότι η ποιότητα της δουλειάς βελτιώνεται
από την εμπειρία και όχι από μία θεωρητική γνώση. Όπως αναφέρει και ο καθηγητής
κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης:« Ο εμπειρισμός είναι έκδηλος στο πόσο χαμηλή αξία
αποδίδεται στην πρόσθετη επιμόρφωση από τους δημόσιους υπαλλήλους και σ’ αυτό
συντελεί και η νοοτροπία του δημοσίου να επιμορφώνει τους υπαλλήλους του. Οπότε
λογικό είναι ο υπάλληλος να προτάσσει τον εμπειρισμό έναντι της τεχνογνωσίας».
Επιπρόσθετα, παρατηρείται η τάση των δημοσίων υπαλλήλων να εμφανίζονται ως
αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλο (συναδελφικότητα). Αυτό τους καθιστά έναν
σχετικά ισχυρό πόλο και αυτό δεν είναι κακό σημάδι, αλλά, ακριβώς επειδή οδηγεί
και σε φαινόμενα αλληλοϋποστήριξης μη ορθολογικών στοιχείων, καθίσταται
προβληματική. Καθίσταται συνώνυμη της αρνητικής αλληλεγγύης. Η αρνητική
αλληλεγγύη

αποκλείει

οποιαδήποτε

δεκτικότητα

σε

παρέμβαση

τρίτων,

εξωυπηρεσιακών παραγόντων. Δημιουργείται έτσι μια ηθική απομόνωση, μία
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προσκόλληση στο εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, και μιας
εσωστρέφειας στην επικοινωνία. Δυσκολεύονται, δηλαδή, να αποδεχτούν τον
συμβουλευτικό ρόλο τρίτων με προτάσεις και σκέψεις.
Στην ερώτηση 4 πάνω από έξι στους δέκα (ποσοστό 62,5%) άνδρες και γυναίκες
συμφωνούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος
αμοιβών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23,5 και των δύο φύλλων επιφυλάσσονται.

Πάνω από ένας στους δύο στις ηλικίες 31-40 και 41-50 (ποσοστά 65,4%, 65% αντίστοιχα)
συμφωνούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος
αμοιβών στην ηλικία 51-60 το ποσοστό είναι 58,2%, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του
25,4% στην ηλικία των 51-60 επιφυλάσσονται και ποσοστό 16,4% διαφωνούν ότι η
αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών.
Αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών
διαφωνώ
απόλυτα
ηλικία 20-30
31-40
41-50
51-60
Σύνολο

ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

0

1

0

0

1

,0%

,0%

100,0%

,0%

,0%

100,0%

2

2

14

21

13

52

3,8%

3,8%

26,9%

40,4%

25,0%

100,0%

7

6

15

36

16

80

8,8%

7,5%

18,8%

45,0%

20,0%

100,0%

2

9

17

22

17

67

3,0%

13,4%

25,4%

32,8%

25,4%

100,0%

11

17

47

79

46

200

5,5%

8,5%

23,5%

39,5%

23,0%

100,0%

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις κατηγορίες απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΤΕΙ,
απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού (με ποσοστά της τάξης των 43,5%, 66,7%,
57,3%, 73% αντίστοιχα), συμφωνούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη
διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών, ενώ παρατηρείται μία τάση επιφυλακτικότητας
στους αποφοίτους Λυκείου (ποσοστό 30,4%) και ένα ποσοστό της τάξεως του 26% από
αυτούς διαφωνούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του
συστήματος αμοιβών

75

Αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος
αμοιβών
διαφωνώ
απόλυτα
Εκπαίδευση απόφοιτος
Λυκείου

συμφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

1

5

7

6

4

23

4,3%

21,7%

30,4%

26,1%

17,4%

100,0%

2

3

5

11

9

30

6,7%

10,0%

16,7%

36,7%

30,0%

100,0%

6

8

18

27

16

75

8,0%

10,7%

24,0%

36,0%

21,3%

100,0%

2

0

15

30

16

63

3,2%

,0%

23,8%

47,6%

25,4%

100,0%

0

0

0

1

1

2

,0%

,0%

,0%

50,0%

50,0%

100,0%

0

1

2

4

0

7

,0%

14,3%

28,6%

57,1%

,0%

100,0%

11

17

47

79

46

200

5,5%

8,5%

23,5%

39,5%

23,0%

100,0%

απόφοιτος ΤΕΙ
απόφοιτος ΑΕΙ
κάτοχος
μεταπτυχιακού

ούτε διαφωνώ
διαφωνώ ούτε συμφωνώ

κάτοχος
διδακτορικού
κάτοχος δεύτερου
πτυχίου
Σύνολο

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στο δημόσιο με λιγότερα από 20 έτη και
10 έως 20 έτη προϋπηρεσία, με ποσοστά που σχεδόν στο σύνολο τους αγγίζουν το 100
%,

συμφωνούν

ότι

η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του

συστήματος αμοιβών, ενώ στους ερωτηθέντες με περισσότερα από 21 έτη στο δημόσιο
συμφωνούν σε ποσοστό 57,5% και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 27,9%
επιφυλάσσονται.
Αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος
αμοιβών
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο
προϋπηρεσίας <10 έτη
δημόσιο 10
-20 έτη
δημόσιο 21
πάνω
Σύνολο
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ούτε διαφωνώ
διαφωνώ ούτε συμφωνώ

συμφων συμφωνώ
ώ
απόλυτα

Σύνολο

1

2

13

31

10

57

1,8%

3,5%

22,8%

54,4%

17,5%

100,0%

4

6

15

31

19

75

5,3%

8,0%

20,0%

41,3%

25,4%

100,0%

1

9

19

17

22

68

1,5%

13,2%

27,9%

25,0%

32,4%

100,0%

6

17

47

79

51

200

3%

8,5%

23,5%

39,5%

25,5%

100,0%

Άρα, σχετικά με την σύνδεση της αξιολόγησης με τον μισθό η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση
συστήματος αμοιβών με μία τάση στους αποφοίτους λυκείου να επιφυλάσσονται
ενδεχομένως διότι δεν επιθυμούν μια αξιολόγηση με κριτήριο το επίπεδο σπουδών και
κατά συνέπεια ανάλογων αμοιβών.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε ερωτήσεις για το υφιστάμενο
σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν 4250/14).
Στην ερώτηση 1 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις ηλικίες 20-30 & 3140 (ποσοστό 100% & 65,4%) γνωρίζουν με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο
αξιολόγησης που διενεργείται στην υπηρεσία τους, ενώ στις υπόλοιπες βαθμίδες 41-50 &
51-60 (ποσοστό 58,8% και 56,7%) δεν το γνωρίζουν με λεπτομέρειες .
Γνωρίζετε με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης που
διενεργείται στην υπηρεσία σας;
καθόλου
ηλικία

20-30
31-40
41-50
51-60

Σύνολο

σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

0

0

1

0

1

,0%

,0%

100,0%

,0%

100,0%

8

10

20

14

52

15,4%

19,2%

38,5%

26,9%

100,0%

16

31

29

4

80

20,0%

38,8%

36,3%

5,0%

100,0%

10

28

19

10

67

14,9%

41,8%

28,4%

14,9%

100,0%

34

69

69

28

200

17,0%

34,5%

34,5%

14%

100,0%

Επίσης επτά στους δέκα των

ερωτηθέντων

στους απόφοιτους Λυκείου (ποσοστό

73,9%)δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης
που διενεργείται στην υπηρεσία τους σε αντίθεση με τις άλλες βαθμίδες .
Γνωρίζετε με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο
αξιολόγησης που διενεργείται στην υπηρεσία σας;
καθόλου
Εκπαίδευση

απόφοιτος
Λυκείου
απόφοιτος ΤΕΙ
απόφοιτος ΑΕΙ
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σε μικρό βαθμό

σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

5

12

4

2

23

21,7%

52,2%

17,4%

8,7%

100,0%

2

10

10

8

30

6,7%

33,3%

33,3%

26,7%

100,0%

12

10

29

24

75

κάτοχος
μεταπτυχιακού
κάτοχος
διδακτορικού
κάτοχος δεύτερου
πτυχίου
Σύνολο

16,0%

13,3%

38,7%

32,0

100,0%

7

7

29

20

63

11,1%

11,1%

46,0%

31,8%

100,0%

1

0

0

1

2

50,0%

,0%

,0%

50,0%

100,0%

0

3

2

2

7

0%

42,9%

28,6%

28,6%

100,0%

27

42

74

57

200

13,5%

21,0%

37,0%

28,5%

100,0%

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στους Προϊσταμένους τμήματος (ποσοστό 63,7%)
γνωρίζουν με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης που διενεργείται στην
υπηρεσία τους ενώ στις υπόλοιπες βαθμίδες υπάλληλος με βαθμό Α΄, βαθμό Β΄, βαθμό Γ΄
και Δ΄ και κάτω (ποσοστά 61,1%, 58,3%, 56,8% και 56,6%) δεν γνωρίζουν με
λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης που διενεργείται στην υπηρεσία τους,
παρατηρώντας μία τάση μείωσης του ποσοστού στους νεότερους υπαλλήλους.
Γνωρίζετε με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης που
διενεργείται στην υπηρεσία σας;
καθόλου
Θέση που διευθυντής
κατέχετε
στην
προϊστάμενος
ιεραρχία
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α
Υπάλληλος Β
Υπάλληλος Γ
Υπάλληλος
και κάτω
Σύνολο

Δ

σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

0

0

0

4

4

,0%

,0%

,0%

100,0%

100,0%

0

4

5

2

11

,0%

36,4%

45,5%

18,2%

100,0%

2

9

4

3

18

11,1%

50,0%

22,2%

16,7%

100,0%

8

6

4

6

24

33,3%

25,0%

16,7%

25,0%

100,0%

7

14

12

4

37

19,0%

37,8%

32,4%

10,8%

100,0%

21

39

40

6

106

19,8%

36,8%

37,7%

5,7%

100,0%

38

72

65

25

200

19,0%

36,0%

32,5%

12,5%

100,0%

Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι νεότεροι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και οι
Προϊστάμενοι, είτε αυτοί είναι Τμηματάρχες ή Διευθυντές, γνωρίζουν τις
λεπτομέρειες του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης, ίσως γιατί οι νεότεροι
εμφανίζονται θετικοί στην πιθανότητα ιεραρχικής εξέλιξης βάσει δυνατοτήτων και
όχι μόνο ηλικίας ή προϋπηρεσίας. Σημαντικό εύρημα αφορά στους απόφοιτους
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λυκείου και υπαλλήλους άνω των 40 ετών οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν
υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης με λεπτομέρειες.
Στην ερώτηση 2 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας,
συμφωνούν ότι οι υπάλληλοι δεν αξιολογούνται με βάση την αξιοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των θέσεων που κατέχουν. Εξαίρεση
αποτελεί το κριτήριο θέση που κατέχουν στην ιεραρχία όπου στην βαθμίδα Προϊσταμένων
τμήματος (ποσοστό 54,6%) πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι αξιολογούνται με βάση την
αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των θέσεων
που κατέχουν .
Οι υπάλληλοι αξιολογούνται με βάση την αξιοποίηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των
θέσεων που κατέχουν
καθόλου
Θέση που διευθυντής
κατέχετε
στην
προϊστάμενος
ιεραρχία
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α

Υπάλληλος Δ
και κάτω
Σύνολο

απόλυτα

Σύνολο

0

1

1

2

4

,0%

25,0%

25,0%

50,0%

100,0%

0

5

2

4

11

,0%

45,5%

18,2%

36,4%

100,0%

7

6

4

1

18

38,9%

33,3%

22,2%

5,6%

100,0%

6

17

1

0

24

25,0%

70,8%

4,2%

,0%

100,0%

13

17

6

1

37

35,1%

45,9%

16,2%

2,7%

100,0%

29

69

8

0

106

27,4%

65,1%

7,5%

,0%

100,0%

55

115

22

8

200

27,5%

57,5%

11,0%

4,0%

100,0%

Υπάλληλος Β
Υπάλληλος Γ

σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

Στην ερώτηση 3 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας
πιστεύουν ότι αυτό δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση ώστε να αποφασίζει για
τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων .
Ενδεχομένως

μπορούμε

να

αποδώσουμε

την

παραπάνω

δήλωση

στην

αποσπασματικότητα του συστήματος αξιολόγησης μιας και αυτή διενεργείτε ετησίως και
μόνο μέσω των ειδικών εντύπων αξιολόγησης.
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Στην ερώτηση 4 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας πιστεύουν ότι το
υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης υλοποιείται από εμπλεκόμενους (άμεσος και έμμεσος
αξιολογητής) χωρίς ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες καταστρατηγώντας τη διαφάνεια και
τη λογοδοσία εκτός των διευθυντικών στελεχών (ποσοστό 75%)οι οποίοι διαφωνούν.
Κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλοί συνάδελφοι θεωρούν το ρόλο του
αξιολογητή ουσιαστικότερο ακόμα και από την αρτιότητα του εντύπου αξιολόγησης.
Δίνεται επομένως μεγάλη σημασία στο υπόβαθρο του αξιολογητή και στην εκπαίδευση του
ως βασικό παράγοντα μιας σωστής, δίκαιης και αντικειμενικής αξιολόγησης. Μάλιστα
κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ερωτώμενους υπαλλήλους, αυτοί εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για το αν η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης μπορεί να επιτευχθεί
εντός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης .

Στην ερώτηση 5 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας δεν
είναι ικανοποιημένοι από την εκ νέου καθιέρωση της ποσόστωσης των υπαλλήλων που μπορούν
να λάβουν συγκεκριμένους βαθμούς.
Στην ερώτηση 6 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας μεταξύ 20-40 ετών
δεν πιστεύουν ότι σκοπός

του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του

δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής απομάκρυνσης των κακών δημοσίων
υπαλλήλων, σε αντίθεση με τους ερωτώμενους μεταξύ 41-60 οι οποίοι πιστεύουν ότι σκοπός
του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της
σταδιακής απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων .
Σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής απομάκρυνσης των
κακών δημοσίων υπαλλήλων
καθόλου
ηλικία 20-30
31-40
41-50
51-60
Σύνολο
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Count

σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

0

1

0

0

1

,0%

100,0%

,0%

,0%

100,0%

12

15

21

4

52

23,1%

28,8%

40,4%

7,7%

100,0%

15

27

30

8

80

18,8%

33,8%

37,5%

10,0%

100,0%

12

17

23

15

67

17,9%

25,4%

34,3%

22,4%

100,0%

39

60

74

27

200

19,5%

30,0%

37,0%

13,5%

100,0%

Επίσης πάνω από έξι στους δέκα (ποσοστό 65,2%) απόφοιτους Λυκείου πιστεύουν ότι σκοπός
του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της
σταδιακής απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων σε αντίθεση με τους ερωτώμενους
αποφοίτους ΑΕΙ και κατόχους μεταπτυχιακού (ποσοστά 62,6% 55,5% αντίστοιχα) οι οποίοι
δεν πιστεύουν σε αυτό.
Σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής
απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων
καθόλου
Εκπαίδευση απόφοιτος Λυκείου

Σύνολο

5

8

7

23

13,0%

21,7%

34,8%

30,4%

100,0%

6

9

12

3

30

20,0%

30,0%

40,0%

10,0%

100,0%

16

31

19

9

75

21,3%

41,3%

25,3%

12,0%

100,0%

14

21

22

6

63

22,2%

33,3%

34,9%

9,5%

100,0%

0

2

0

0

2

,0%

100,0%

,0%

,0%

100,0%

0

3

2

2

7

,0%

42,9%

28,6%

28,6%

100,0%

39

71

63

27

200

19,5%

35,5%

31,5%

13,5%

100,0%

απόφοιτος ΑΕΙ

κάτοχος
διδακτορικού
κάτοχος
πτυχίου

απόλυτα

3

απόφοιτος ΤΕΙ

κάτοχος
μεταπτυχιακού

σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

δεύτερου

Σύνολο

Στην ίδια ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με βαθμό Α΄ και Β΄ (ποσοστό 61,1% και
66,7%) πιστεύουν ότι σκοπός

του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του

δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής απομάκρυνσης των κακών δημοσίων
υπαλλήλων σε αντίθεση με τους ερωτώμενους υπαλλήλους με βαθμό Γ΄ και Δ΄ και κάτω
(ποσοστό 51,3% και 52,9%) οι οποίοι δεν το πιστεύουν.
Σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής
απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων
καθόλου
Θέση
που διευθυντής
κατέχετε στην
ιεραρχία
προϊστάμενος
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α
Υπάλληλος Β
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σε μικρό βαθμό σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

1

1

1

1

4

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

100,0%

1

5

4

1

11

9,1%

45,5%

36,4%

9,1%

100,0%

4

3

6

5

18

22,2%

16,7%

33,3%

27,8%

100,0%

4

4

12

4

24

16,7%

16,7%

50,0%

16,7%

100,0%

Υπάλληλος Γ
Υπάλληλος Δ
και κάτω

7

12

11

7

37

18,9%

32,4%

29,7%

18,9%

100,0%

22

34

41

9

106

20,8%

32,1%

38,7%

8,5%

100,0%

39

59

75

27

200

19,5%

29,5%

37,5%

13,5%

100,0%

Σύνολο

Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με 10 και πάνω χρόνια προϋπηρεσίας (ποσοστό
53,3% και 54,4% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω
συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής απομάκρυνσης των
κακών δημοσίων υπαλλήλων, σε αντίθεση με τους ερωτώμενους υπαλλήλους με λιγότερα
από 10 χρόνια στο δημόσιο (ποσοστό 56,2%) οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι σκοπός του
συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της
σταδιακής απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων .

Σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής
απομάκρυνσης των κακών δημοσίων υπαλλήλων
καθόλου
χρόνια
δημόσιο <10
προϋπηρεσίας έτη
δημόσιο 10 20 έτη
δημόσιο
πάνω
Σύνολο

21

σε μικρό
βαθμό

σε μεγάλο βαθμό

απόλυτα

Σύνολο

12

20

22

3

57

21,1%

35,1%

38,6%

5,3%

100,0%

13

22

28

12

75

17,3%

29,3%

37,3%

16,0%

100,0%

14

17

25

12

68

20,6%

25,0%

36,8%

17,6%

100,0%

39

59

75

27

200

19,5%

29,5%

37,5%

13,5%

100,0%

Συνδέοντας τις ερωτήσεις 5 & 6 διαπιστώνεται η αντίληψη της πλειοψηφίας των
υπαλλήλων για συρρίκνωση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος με την εφαρμογή του
συστήματος αξιολόγησης στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το μνημόνιο,
προκειμένου να μειωθεί το κόστος στο δημόσιο. Οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν
πιστεύουν στην συρρίκνωση, ενδεχομένως γιατί στην πλειοψηφία τους κατέχουν τυπικά
προσόντα που θα τους επιτρέψουν παραμονή στο δημόσιο και γρήγορη εξέλιξη.

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου καταγράφει τις απόψεις για τις μεταρρυθμίσεις
καθώς και τον βαθμό υιοθέτησής τους και είναι μοιρασμένο σε δύο (2) μέρη: α) όσον αφορά
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στη στάση των ερωτώμενων απέναντι στις μεταρρυθμίσεις και β) τις προσδοκίες τους για
αποτελεσματικότητα .
Στην ερώτηση 1 του Α’ μέρους, η

πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικιών μεταξύ 20-50

πιστεύουν ότι η κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική, αντιμετωπίζει δηλαδή το
καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις, ενώ στους
ερωτώμενους μεταξύ 51-60 ετών

τα ποσοστά μειώνονται και παρατηρούμε μία τάση

επιφυλακτικότητας.
H κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική δηλαδή αντιμετωπίζει το
καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις
διαφωνώ
απόλυτα

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

ηλικία 20-30

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

0

0

1

0

1

,0%

,0%

,0%

100,0%

,0%

100,0%

0

3

11

30

8

52

,0%

5,8%

21,2%

57,7%

15,4%

100,0%

3

7

22

40

8

80

3,8%

8,8%

27,5%

50,0%

10,0%

100,0%

3

13

18

23

10

67

4,5%

19,4%

26,9%

34,3%

14,9%

100,0%

6

23

51

94

26

200

3,0%

11,5%

25,5%

47,0%

13,0%

100,0%

31-40
41-50
51-60
Σύνολο

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στα περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης πιστεύει ότι η
κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική, δηλαδή αντιμετωπίζει το καινούργιο με φόβο
καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις, ενώ στους ερωτώμενους
απόφοιτους

Λυκείου

τα

ποσοστά

είναι

μοιρασμένα,

παρατηρώντας

μία

τάση

επιφυλακτικότητας για το αν η κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική δηλαδή
αντιμετωπίζει το καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις
ρήξεις.
H κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική δηλαδή αντιμετωπίζει το
καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις
διαφωνώ
απόλυτα
Εκπαίδευση

απόφοιτος
Λυκείου
απόφοιτος
ΤΕΙ
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ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ συμφωνώ απόλυτα Σύνολο

3

4

8

6

2

23

13,0%

17,4%

34,8%

26,1%

8,7%

100,0%

0

2

9

16

3

30

,0%

6,7%

30,0%

53,3%

10,0%

100,0%

απόφοιτος
ΑΕΙ
κάτοχος
μεταπτυχια
κού
κάτοχος
διδακτορικ
ού
κάτοχος
δεύτερου
πτυχίου

2

13

14

33

13

75

2,7%

17,3%

18,7%

44,0%

17,3%

100,0%

1

3

16

35

8

63

1,6%

4,8%

25,4%

55,6%

12,7%

100,0%

0

0

0

2

0

2

,0%

,0%

,0%

100,0%

,0%

100,0%

0

1

0

2

4

7

,0%

14,3%

,0%

28,6%

57,1%

100,0%

6

23

47

94

30

200

3,0%

11,5%

23,5%

47,0%

15,0%

100,0%

Σύνολο

Επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η κοινωνία μας είναι
βαθύτατα συντηρητική δηλαδή αντιμετωπίζει το καινούργιο με φόβο καχυποψία και
απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις ενώ παρατηρούμε μία τάση επιφυλακτικότητας
στους υπαλλήλους του δημοσίου με πάνω από 21 χρόνια.

H κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική δηλαδή αντιμετωπίζει το
καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις
ρήξεις
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο <10
προϋπηρεσία έτη
δημόσιο 10 20 έτη
δημόσιο
πάνω
Σύνολο

21

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

3

3

10

36

5

57

5,3%

5,3%

17,5%

63,2%

8,8%

100,0%

1

8

19

33

14

75

1,3%

10,7%

25,3%

44,0%

18,7%

100,0%

2

12

19

25

10

68

2,9%

17,6%

27,9%

36,8%

14,7%

100,0%

6

23

48

94

29

200

3,0%

11,5%

24,0%

47,0%

14,5%

100,0%

Αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είδαμε, εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από το
σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται, θεωρώντας τη διαδικασία καθαρά τυπική
και αποκομμένη από την ευρύτερη λειτουργία της υπηρεσίας, ωστόσο συμφωνούν
στο ότι η κοινωνία μας είναι συντηρητική σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Άρα οι ίδιοι
αντιμετωπίζουν τις καινοτομίες με φόβο και καχυποψία γεγονός που θα μπορούσε να
οφείλεται στους προβληματισμούς τους σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών δημόσιας διοίκησης, άλλων χωρών της Ε.Ε στην χώρα μας.
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Στην ερώτηση 2 του Α΄ μέρους η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα
κατηγορίας πιστεύουν ότι στη δημόσια διοίκηση η σύνδεση της αμοιβής με την αποδοτικότητα
γίνεται αντιληπτή ως ανισότητα και έτσι δεν γίνεται εύκολα δεκτή η μεταρρύθμιση.
Σε μια κοινωνία όπως η ελληνική όπου οι αξίες της ισότητας (κομβικό στοιχείο) ακόμα και
αυτή της ισότητας ευκαιριών είναι αρκετά προφυλαγμένες δεν γίνεται εύκολα δεκτή στη
δημόσια διοίκηση η σύνδεση της αμοιβής με την αποδοτικότητα. Άρα η κοινωνία αναζητά
την ισότητα και οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πολιτών μεταξύ τους (ανισότητα στις
αμοιβές) την φοβίζει διότι κλονίζει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί αίσθημα αδικίας.
Ενδεχομένως να οφείλεται και στην έλλειψη εμπιστοσύνης για το πώς θα μετρηθεί αυτή η
αποδοτικότητα.
Στην ερώτηση 3 η συντριπτική

πλειοψηφία

των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας

πιστεύουν ότι η μετάβαση της κρατικής διοίκησης από ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό
σύμπλεγμα δημοσίων οργανισμών σε ένα κράτος στρατηγείο, το οποίο θα έχει σαν γνώμονα την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια της αποτελεσματικότερης δυνατής διοίκησης, αποτελεί πλέον
μια αναγκαιότητα.
Στην ερώτηση 4η συντριπτική

πλειοψηφία

των

ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας

πιστεύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις και η επιτυχία τους είναι ένα πολύ πιο σύνθετο πράγμα απ’ότι
κανείς θα φανταζόταν λέγοντας πως είναι απλώς ένας διαγωνισμός ιδεών. Είναι ζήτημα
χρημάτων, ζήτημα ανθρώπων και ζήτημα δομών.
Στην ερώτηση 1 του Β’ μέρους η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα
κατηγορίας πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ενείχαν μεγάλο βαθμό
υποκειμενικότητας, εκτός του κριτηρίου θέσης που κατέχουν στην ιεραρχία όπου η πλειοψηφία
των

ερωτηθέντων επίσης πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ενείχαν

μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας παρατηρώντας στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄& Β΄
(ποσοστό σχεδόν 17% & 13% αντίστοιχα) να διαφωνούν καθώς επίσης στους υπαλλήλους με
βαθμό Α΄ & Γ΄ (ποσοστό 17%& 19%) να δηλώνουν επιφυλακτικοί.
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Τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ενείχαν μεγάλο βαθμό
υποκειμενικότητας
διαφωνώ
απόλυτα
Θέση
που διευθυντής
κατέχετε
στην
προϊστάμενος
ιεραρχία
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α
Υπάλληλος Β
Υπάλληλος Γ
Υπάλληλος
και κάτω

Δ

Σύνολα

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολα

0

0

0

3

1

4

,0%

,0%

,0%

75,0%

25,0%

100,0%

0

0

1

5

5

11

,0%

,0%

9,1%

45,5%

45,5%

100,0%

0

3

3

3

9

18

,0%

16,7%

16,7%

16,7%

50,0%

100,0%

0

3

0

11

10

24

,0%

12,5%

,0%

45,8%

41,7%

100,0%

0

1

7

14

15

37

,0%

2,7%

18,9%

37,8%

40,5%

100,0%

1

3

13

47

42

106

,9%

2,8%

12,3%

44,3%

39,6%

100,0%

1

10

24

83

82

200

,5%

5,0%

12,0%

41,5%

41,0%

100,0%

Στην ερώτηση 2 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας
πιστεύουν ότι απαιτείται αξιολόγηση όλης της πυραμίδας του ανθρώπινου δυναμικού με
κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή και αξιοκρατικά.
Στην ερώτηση 3 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας
πιστεύουν ότι απαιτείται πλήρης σκιαγράφηση του διοικητικού και προσωπικού προφίλ
(profile) του κάθε υπαλλήλου ατομικά, αναδεικνύοντας πλήρως τις ιδιαίτερες προσωπικές
ικανότητές του εκτός του κριτηρίου χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο οι οποίοι πιστεύουν
σε αυτό, παρατηρούμε όμως μία τάση μείωσης του ποσοστού στις βαθμίδες δημόσιο 10 -20
και δημόσιο 21 χρόνια και πάνω (ποσοστό 84% & 79,5%) καθώς επίσης αύξηση του
ποσοστού στις ίδιες βαθμίδες, που δηλώνουν επιφυλακτικότητα (ποσοστό σχεδόν 11% &
13% αντίστοιχα) .
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Πλήρης σκιαγράφηση του διοικητικού και προσωπικού profile του κάθε
υπαλλήλου ατομικά, αναδεικνύοντας πλήρως τις ιδιαίτερες προσωπικές
ικανότητές του
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο <10
προϋπηρεσίας έτη
δημόσιο 10 20 έτη
δημόσιο
πάνω

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολα

0

0

2

27

28

57

,0%

,0%

3,5%

47,4%

49,1%

100,0%

3

1

8

28

35

75

4,0%

1,3%

10,7%

37,3%

46,7%

100,0%

2

3

9

25

29

68

2,9%

4,4%

13,2%

36,8%

42,7%

100,0%

5

4

19

80

92

200

2,5%

2,0%

9,5%

40,0%

46,0%

100,0%

21

Σύνολα

Οι ερωτώμενοι καταδεικνύουν την ανάγκη τους να εργαστούν σε ένα πιο δυναμικό
περιβάλλον όπου η προσωπική τους αξία θα αναγνωρίζεται και θα ανταμείβεται.
Αναδεικνύεται έτσι η αξία της ατομικής προσπάθειας και γενικότερα η συμβολή του
κάθε υπαλλήλου στο έργο της υπηρεσίας διατηρώντας όμως μια εσωτερική συνοχή στο
εσωτερικό της .
Στην ερώτηση 4 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας
συμφωνούν ότι κανείς οργανισμός δεν γίνεται καλύτερος αν δεν ορίζει ο ίδιος τις μεθόδους και
τους κανόνες της εσωτερικής του λειτουργίας και ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη
δυνατή εσωτερική συναίνεση.
Οι υπάλληλοι αναφέρονται στην ιδιαιτερότητα του Υπουργείου Οικονομικών όπου
υπηρετούν, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησής
τους. Γίνεται λόγος για απόκλιση από την παλαιά διαδικασία που ήταν μια τυποποιημένη
αξιολόγηση κριτηρίων σε όλο το δημόσιο. Άρα η κάθε υπηρεσία στα πλαίσια της
διοίκησης στόχων επιλέγει και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσει.

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου καταγράφει τις προσδοκίες των ερωτηθέντων από
τις ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στο υπό εφαρμογή σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων.
Στην πρόταση 1 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι απαιτείται
προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση
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εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση, ενώ παρατηρείται μία τάση
επιφυλακτικότητας (ποσοστό 25% και 22% )για τις ηλικίες από 41-60.

Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την
κάθε θέση εργασίας για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση(Ν 3230/04)
διαφωνώ
απόλυτα
ηλικία

20-30
31-40
41-50
51-60

Σύνολο

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ απόλυτα

Σύνολο

0

0

0

1

0

1

,0%

,0%

0,0%

100,0%

,0%

100,0%

0

3

2

33

14

52

,0%

5,8%

3,8%

63,5%

26,9%

100,0%

3

2

20

39

16

80

3,8%

2,5%

25,0%

48,8%

20,0%

100,0%

0

2

15

30

20

67

,0%

3,0%

22,4%

44,8%

29,9%

100,0%

3

7

31

109

50

200

1,5%

3,5%

15,5%

54,5%

25,0%

100,0%

Επίσης η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι απαιτείται προσδιορισμός επιμέρους
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση εργασίας, για το κάθε τμήμα
και για την κάθε διεύθυνση, ενώ παρατηρούμε μία τάση επιφυλακτικότητας για τους
απόφοιτους ΤΕΙ,ΑΕΙ και κατόχους μεταπτυχιακού της τάξεως 17%, 19% και 18 αντίστοιχα.

Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την
κάθε θέση εργασίας για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση(Ν 3230/04)
διαφωνώ
απόλυτα
Εκπαίδευση απόφοιτος
Λυκείου
απόφοιτος
ΤΕΙ
απόφοιτος
ΑΕΙ
κάτοχος
μεταπτυχιακ
ού
κάτοχος
διδακτορικο
ύ
κάτοχος
δεύτερου
πτυχίου
Σύνολο
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ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ απόλυτα

Σύνολο

1

1

1

13

7

23

4,3%

4,3%

4,3%

56,5%

30,4%

100,0%

0

2

5

19

4

30

,0%

6,7%

16,7%

63,3%

13,3%

100,0%

1

2

14

39

19

75

1,3%

2,7%

18,7%

52,0%

25,3%

100,0%

1

2

11

33

16

63

1,6%

3,2%

17,5%

52,4%

25,4%

100,0%

0

0

0

1

1

2

,0%

,0%

,0%

50,0%

50,0%

100,0%

0

0

1

3

3

7

,0%

,0%

14,3%

42,9%

42,9%

100,0%

3

7

32

108

50

200

1,5%

3,5%

16,0%

54,0%

25,0%

100,0%

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων με πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας (ποσοστό
92,9%)

συμφωνούν

ότι

απαιτείται

προσδιορισμός

επιμέρους

βραχυπρόθεσμων

και

μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε
διεύθυνση, ενώ τα ποσοστά μειώνονται στους υπαλλήλους κάτω των 10 ετών στον ιδιωτικό
τομέα (ποσοστό σχεδόν 75%) καθώς επίσης στους ίδιους παρατηρείται επιφυλακτικότητα.

Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για
την κάθε θέση εργασίας για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση(Ν
3230/04)
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
ιδιωτικό <
προϋπηρεσίας 10 έτη
ιδιωτικό >
10 έτη
0 χρόνια
Σύνολο

Η

πλειοψηφία

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

1

4

21

57

,9%

3,5%

18,6%

50,4%

0

0

2

18

,0%

,0%

7,1%

64,3%

2

3

9

33

3,4%

5,1%

15,3%

55,9%

3

7

32

108

1,5%

3,5%

16,0%

54,0%

όλων των

συμφωνώ απόλυτα

Σύνολο
30

113

26,5% 100,0%
8

28

28,6% 100,0%
12

59

20,3% 100,0%
50

200

25,0% 100,0%

ερωτηθέντων συμφωνούν (ποσοστό 75%) ότι απαιτείται

προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση
εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση, ενώ παρατηρείται επιφυλακτικότητα με
ποσοστά από 14% έως και 22%.
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Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
στόχων για την κάθε θέση εργασίας για το κάθε τμήμα και για την κάθε
διεύθυνση(Ν 3230/04)
διαφωνώ
απόλυτα
Θέση που διευθυντής
κατέχετε
στην
προϊστάμενος
ιεραρχία
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

0

0

3

1

4

,0%

,0%

,0%

75,0%

25,0%

100,0%

1

0

2

4

4

11

9,1%

,0%

18,2%

36,4%

36,4%

100,0%

0

0

4

10

4

18

,0%

,0%

22,2%

55,6%

22,2%

100,0%

0

1

3

14

6

24

,0%

4,2%

12,5%

58,3%

25,0%

100,0%

0

3

8

20

6

37

,0%

8,1%

21,6%

54,1%

16,2%

100,0%

2

3

15

57

29

106

1,9%

2,8%

14,2%

53,8%

27,4%

100,0%

3

7

32

108

50

200

1,5%

3,5%

16,0%

54,0%

25,0%

100,0%

Υπάλληλος Γ

Σύνολο

Επίσης η πλειοψηφία

συμφωνώ

0

Υπάλληλος Β

Υπάλληλος Δ και
κάτω

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

των

ερωτηθέντων με λιγότερα από 10 χρόνια (ποσοστό 87,7%)

συμφωνούν ότι απαιτείται προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
στόχων για την κάθε θέση εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση ενώ στους
υπαλλήλους στο δημόσιο από 10 χρόνια και πάνω παρατηρείται επιφυλακτικότητα της τάξεως
18%-20%.
Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
για την κάθε θέση εργασίας για το κάθε τμήμα και για την κάθε
διεύθυνση(Ν 3230/04)
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο <10
προϋπηρεσία έτη
ς
δημόσιο 10 20 έτη
δημόσιο
πάνω
Σύνολο

21

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

0

2

5

37

13

57

,0%

3,5%

8,8%

64,9%

22,8%

100,0%

1

3

15

36

20

75

1,3%

4,0%

20,0%

48,0%

26,7%

100,0%

2

2

12

35

17

68

2,9%

2,9%

17,6%

51,5%

25,0%

100,0%

3

7

32

108

50

200

1,5%

3,5%

16,0%

54,0%

25,0%

100,0%

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων πιστεύουν στην αποσαφήνιση του οράματος της κάθε
υπηρεσίας, του σκοπού της και των στόχων της. Όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι,
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μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί τότε καθορίζεται με
σαφήνεια το επιτυχές αποτέλεσμα.
Στις προτάσεις 2 και 3 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα
κατηγορίας συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης προκειμένου να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα (bestpractice) που
εφαρμόζεται σε χώρα της Ε.Ε, καθώς επίσης ότι αυτές δε θα είναι σίγουρα επιτυχείς σε μια
χώρα επειδή είναι πετυχημένες κάπου αλλού, απαιτείται λοιπόν αξιοποίηση πρακτικών.
Η πλειοψηφία των υπαλλήλων γνωρίζουν ότι η δημόσια διοίκηση της κάθε χώρας
διαφέρει ως προς την κουλτούρα αλλά και την δομημένη ιεραρχικά οργάνωση της
πολιτικής εξουσίας. Επομένως οι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται στη χώρα μας
λόγω συγκυριών (μνημόνιο) δεν έχουν τα αποτελέσματα που αναμένονταν ενώ
απαιτείται σταδιακός εκσυγχρονισμός των δομών, της γραφειοκρατίας αλλά και των
ίδιων των υπαλλήλων. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα τύχει θετικής υλοποίησης
εφόσον γίνει αποδεκτή και κατανοητή από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Απαιτείται,
δηλαδή, μέριμνα, που σημαίνει εξασφάλιση ότι το προσωπικό δεν θα είναι
δυσαρεστημένο και θα εργάζεται για τους στόχους της υπηρεσίας με δυναμικότητα.

Στην πρόταση 4 και 5 η συντριπτική

πλειοψηφία

των ερωτηθέντων ανεξάρτητα

κατηγορίας συμφωνούν ότι για να αξιολογηθεί ορθώς ένας εργαζόμενος πρέπει να
καθορισθεί ένας ή περισσότεροι ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι στόχοι και να προσδιοριστεί
ο τρόπος μέτρησης της απόδοσης καθώς απαιτείται διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης
των δημοσίων υπαλλήλων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και κριτηρίων διότι δεν
έχουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες την ίδια διοικητική δομή αλλά ούτε και το ίδιο
αντικείμενο.
Στην πρόταση 6 πάνω από έξι στους δέκα άνδρες - γυναίκες (ποσοστό 61,5% και 63,8%
αντίστοιχα) συμφωνούν ότι πρέπει οι αξιολογητές να είναι περισσότεροι από έναν και να
διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο ενώ ποσοστό 21% και στους δύο
επιφυλάσσονται.
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Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο( π.χ ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔ)
διαφωνώ
απόλυτα
Φύλο

Άνδρας

διαφωνώ

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

2

10

15

23

20

70

2,9%

14,3%

21,3%

32,9%

28,6%

100,0%

4

16

27

47

36

130

3,1%

12,3%

20,8%

36,2%

27,6%

100,0%

6

26

42

70

56

200

3,0%

13,0%

21,0%

35,0%

28,0%

100,0%

γυναίκα
Σύνολο

Επίσης πάνω από επτά στους δέκα ηλικίας 31-40 (ποσοστό 76,9%) συμφωνούν ότι πρέπει
οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με
υπόβαθρο ενώ στις ηλικίες 41-50 και 51-60 οι απόψεις είναι διχασμένες και παρατηρούμε
τάση αύξησης του ποσοστό επιφυλακτικότητας στις ηλικίες από 31-60 με ποσοστά 15,4%
19% και 20% αντίστοιχα.

Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο( π.χ ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔ)
διαφωνώ
απόλυτα
ηλικία

20-30
31-40
41-50
51-60

Σύνολο

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

100,0%

100,0%

0

4

8

21

19

52

,0%

7,7%

15,4%

40,4%

36,5%

100,0%

12

20

15

18

15

80

15,0%

25,0%

18,8%

22,5%

18,7%

100,0%

13

12

13

14

15

67

19,4%

17,9%

19,5%

20,8%

22,4%

100,0%

25

36

36

53

50

200

12,5%

18,0%

18,0%

26,5%

25,0%

100,0%

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στους απόφοιτους Λυκείου, απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ (
ποσοστά της τάξεως 65,2% 53% και 48% αντίστοιχα) διαφωνούν ότι οι αξιολογητές πρέπει
να είναι περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με
υπόβαθρο ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων οι οποίοι είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού κλπ συμφωνούν.

92

Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο( π.χ ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔ)
διαφωνώ
απόλυτα
Εκπαίδευση απόφοιτος
Λυκείου
απόφοιτος ΤΕΙ
απόφοιτος
ΑΕΙ
κάτοχος
μεταπτυχιακού
κάτοχος
διδακτορικού
κάτοχος
δεύτερου
πτυχίου
Σύνολο

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

9

6

1

6

1

23

39,1

26,1%

4,3%

26,1%

4,4%

100,0%

2

14

2

3

9

30

7,0%

46,0%

7,0%

10,0

30,0%

100,0%

13

23

9

20

10

75

17,3%

30,7%

12,0%

26,7%

13,3%

100,0%

2

6

5

24

26

63

3,2%

9,5%

8,0%

38,1%

41,2%

100,0%

0

0

0

2

0

2

,0%

,0%

,0%

100,0%

,0%

100,0%

0

1

3

0

3

7

,0%

14,3%

42,9%

,0%

42,9%

100,0%

26

50

20

55

49

200

13,0%

25,0%

10,0%

27,5%

24,5%

100,0%

Επίσης η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι αξιολογητές πρέπει να είναι
περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο ενώ
σημαντικά είναι τα ποσοστά αυτών που διαφωνούν στις βαθμίδες Προϊστάμενοι τμήματος,
υπάλληλοι με βαθμό Α΄, βαθμό Β΄και βαθμό Γ΄(18,2% 22,2% 33,3% και 21,6%
αντίστοιχα) καθώς επίσης και του ποσοστού επιφυλακτικότητας που εκφράζουν αυτές οι
βαθμίδες της τάξεως από 11%-18%.
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Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο( π.χ ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔ)
διαφωνώ
απόλυτα
Θέση
που διευθυντής
κατέχετε στην
ιεραρχία
προϊστάμενος
τμήματος
υπάλληλος
Βαθμός Α
Υπάλληλος Β
Υπάλληλος Γ
Υπάλληλος Δ
και κάτω
Σύνολο

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

1

0

0

2

1

4

25,0%

,0%

,0%

50,0%

25,0%

100,0%

0

2

2

5

2

11

,0%

18,2%

18,2%

45,5%

18,2%

100,0%

0

4

2

6

6

18

,0%

22,2%

11,1%

33,3%

33,3%

100,0%

3

5

2

8

6

24

12,5%

20,8%

8,3%

33,3%

25,0%

100,0%

1

7

6

14

9

37

2,7%

18,9%

16,2%

37,8%

24,3%

100,0%

1

8

20

45

32

106

,9%

7,5%

18,9%

42,5%

30,2%

100,0%

6

26

32

80

56

200

3,0%

13,0%

16,0%

40,0%

28,0%

100,0%

Πάνω από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες με λιγότερα από 10 χρόνια (ποσοστό 84,2%)
συμφωνούν ότι πρέπει οι αξιολογητές να είναι περισσότεροι από έναν και να διενεργείται
από εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο ενώ στις άλλες βαθμίδες η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων (ποσοστά 49,3% και 50% αντίστοιχα) διαφωνούν ότι πρέπει οι αξιολογητές
να είναι περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με
υπόβαθρο ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό 15% των ερωτηθέντων στο δημόσιο πάνω από
10 χρόνια οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί.
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Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο( π.χ ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔ)
διαφωνώ
απόλυτα
χρόνια
δημόσιο
προϋπηρεσίας έτη

<10

δημόσιο 10 20 έτη
δημόσιο
πάνω

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

συμφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

Σύνολο

1

3

5

27

21

57

1,8%

5,3%

8,8%

47,4%

36,8%

100,0%

6

31

6

17

15

75

8,0%

41,3%

8,0%

22,7%

20,0%

100,0%

22

12

10

4

20

68

32,4%

17,6%

14,7%

5,9%

29,4%

100,0%

29

46

21

48

56

200

14,5%

23,0%

10,5%

24,0%

28,0%

100,0%

21

Σύνολο

Γενικότερα όλοι οι υπάλληλοι φαίνονται θετικά διακείμενοι στην πιθανότητα
διενέργειας αξιολόγησης από περισσότερους από έναν αξιολογητές. Όσον αφορά στην
περίπτωση κατά την οποία θα διενεργείται αξιολόγηση από εξωτερικούς παράγοντες
διαφωνούν πλήρως ειδικά σε επίπεδο Προϊσταμένων και υπαλλήλων με πολλά χρόνια
προϋπηρεσία.
Ο αξιολογητής, σύμφωνα με την άποψη των υπαλλήλων, θα πρέπει να γνωρίζει από
πρώτο χέρι την λειτουργία της υπηρεσίας και να προέρχεται από αυτήν γιατί μόνο
τότε θα έχουμε δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση, ενώ οι νεότεροι υπάλληλοι
καθώς και οι υπάλληλοι με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικοί στο να
διενεργείται η αξιολόγηση από εξωτερικούς συνεργάτες .
Στις προτάσεις 7 και 8 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα
κατηγορίας συμφωνούν στην πραγματοποίηση συζήτησης με τον αξιολογούμενο για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και αναζήτησης ιδεών από αυτόν για βελτίωση της
διαδικασίας και ότι απαιτείται εμπιστοσύνη στην πολιτική προκειμένου να πετύχει
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση.
Η συζήτηση μεταξύ υφιστάμενου και Προϊσταμένου αποτελεί, κατά την άποψη όλων
των ερωτηθέντων υπαλλήλων το μέσο για την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων
των εργαζομένων. Αυτό περιγράφεται ως συνέντευξη αξιολόγησης και αφορά στην
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, στη συζήτηση και στην ενεργό συμμετοχή του
υπαλλήλου στο σχεδιασμό των μελλοντικών στόχων.
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Τέλος η πλειοψηφία των υπαλλήλων συμφωνούν ότι για να πετύχει μια οποιαδήποτε
μεταρρύθμιση απαιτείται πολιτική βούληση και εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία,
διαφορετικά, όπως συμβαίνει σήμερα, λόγω της ανομοιογένειας που χαρακτηρίζει την
ελληνική κοινωνία, υπάρχει έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης και άρα δεν είναι
εύκολη η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας η οικονομική
κρίση ως συνάρτηση της πολιτικο-διοικητικής και κοινωνικής κρίσης, θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.
Στην πρόταση 9 η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας
συμφωνούν στην εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, αλλά με μονάδα εφαρμογής
μία μικρή ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων και όχι το δημόσιο υπάλληλο ως άτομο
μεμονωμένο, ενώ είναι σημαντικά τα ποσοστά επιφυλακτικότητας στους κατόχους
μεταπτυχιακού και διδακτορικού της τάξεως του 19% και 50% αντίστοιχα.
Εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ αλλά με μονάδα εφαρμογής μία
μικρή ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων και όχι το δημόσιο υπάλληλο ως
άτομο μεμονωμένο
διαφωνώ
απόλυτα
απόφοιτος Λυκείου
απόφοιτος ΤΕΙ
απόφοιτος ΑΕΙ
κάτοχος μεταπτυχιακού
κάτοχος διδακτορικού
κάτοχος δεύτερου πτυχίου
Σύνολο

διαφωνώ

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

συμφωνώ
απόλυτα

συμφωνώ

Σύνολο

0

1

4

12

6

23

,0%

4,3%

17,4%

52,2%

26,1%

100,0%

0

2

5

16

7

30

,0%

6,7%

16,7%

53,3%

23,3%

100,0%

3

3

17

33

19

75

4,0%

4,0%

22,7%

44,0%

25,3%

100,0%

1

5

12

26

19

63

1,6%

7,9%

19,0%

41,3%

30,2%

100,0%

0

0

1

1

0

2

,0%

,0%

50,0%

50,0%

,0%

100,0%

0

0

3

1

3

7

,0%

,0%

42,9%

14,3%

42,9%

100,0%

4

11

42

89

54

200

2,0%

5,5%

21,0%

44,5%

27,0%

100,0%

Με το φόβο του εσωτερικού (συνάδελφοι) και εξωτερικού (υπάλληλοι εκτός
δημοσίου) ανταγωνισμού και της ανασφάλειας στις τάξεις των υπαλλήλων, που
χαρακτηρίζει το σύστημα θέσης το οποίο προωθείται μέσω της επικράτησης του Νέου
Δημόσιου Μάνατζμεντ στο ελληνικό δημόσιο προκαλώντας προβλήματα στην
εργασιακή συνοχή, οι υπάλληλοι φαίνεται ότι προτιμούν εφαρμογή του σε μια μικρή
ομάδα δημοσίων υπαλλήλων και όχι στο δημόσιο υπάλληλο μεμονωμένα. Έτσι η
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ομάδα ενδεχομένως να αισθάνεται δεμένη χωρίς να την κλονίζουν εσωτερικές
παραθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων της και αυτό θεωρούν θα οδηγήσει στην βελτίωση
της υπηρεσίας.

Το πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε δημογραφικά στοιχεία σχετικά με το
φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, την θέση
που κατέχουν στην ιεραρχία και τα χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα, το 65 % των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 35% άντρες, όλοι μόνιμοι
δημόσιοι υπάλληλοι.
Στην ερώτηση 2 που αφορούσε την ηλικία επτά στους

δέκα

υποκείμενους

στην

έρευνα είναι μεταξύ 41-60 ετών, ενώ ένας στους τέσσερις υποκείμενους είναι από
31-40 ετών.
Στην ερώτηση 4 που αφορούσε την εκπαίδευση σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων (ποσοστό της τάξης του 88,5 %)

είναι ανώτατης εκπαίδευσης

και

επιπλέον κάτοχοι δεύτερου πτυχίου ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Στην ερώτηση 5 σχετικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα τρεις στους δέκα
των ερωτώμενων δεν έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, ενώ περίπου έξι στους δέκα
έχουν λιγότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
Στην ερώτηση 6 σχετικά με τη θέση στην ιεραρχία οι υπάλληλοι έως 15 χρόνια στο
δημόσιο αποτελούν πάνω από τους μισούς των ερωτώμενων (ποσοστό 53% ) ενώ οι
υπάλληλοι πάνω από 15 χρόνια προϋπηρεσίας αποτελούν ποσοστό 39,5% .
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τους ερωτώμενους συναδέλφους που
συμμετείχαν στην έρευνα σε 3 (τρεις) κατηγορίες υπαλλήλων, σε σχέση με το επίπεδο
εκπαίδευσης, την ηλικία καθώς και τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχουν στο δημόσιο.
Έτσι οι απόφοιτοι Λυκείου, ηλικίας από 51-60 ετών και με προϋπηρεσία πάνω από 21
χρόνια στο δημόσιο, πιστεύουν ότι σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση
του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δήλωσαν ότι δεν
γνωρίζουν με λεπτομέρειες το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης. Τέλος εμφανίζονται
επιφυλακτικοί όσο αφορά την σύνδεση αξιολόγησης -μισθού και διαφωνούν στο ότι η
κοινωνία μας είναι συντηρητική .
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Στο ενδιάμεσο έχουμε τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με αρκετά
χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί στις
απαντήσεις τους. Συγκεκριμένα εμφανίζονται διχασμένοι για το ότι οι αξιολογητές θα
πρέπει να είναι περισσότεροι από ένας και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες.
Τέλος έχουμε την κατηγορία των υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών και άλλων τίτλων
σπουδών, με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο, ηλικίας από 31 και πάνω οι οποίοι
εμφανίζονται γνώστες του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης καθώς και των
μεταρρυθμίσεων που έρχονται. Πιστεύουν ότι η κοινωνία μας είναι βαθιά συντηρητική και
ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να είναι περισσότεροι από έναν και να διενεργείται από
εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο.

4.3 Σχόλια συνέντευξης
Τα

παραπάνω

αποτελέσματα

της

έρευνας

σχολιάστηκαν

σε

συνέντευξη

που

πραγματοποιήθηκε με την κ. Σταθάκου Προϊσταμένη του τμήματος Β΄ Αξιολόγησης και
Κινητικότητας, της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών η οποία
εξέφρασε απόψεις και προτάσεις ανά ερώτηση-πρόταση ως εξής:
Στην ερώτηση

5,του Β΄ Μέρους που αφορούσε ερωτήσεις για το υφιστάμενο σύστημα

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σχετικά με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας δεν είναι ικανοποιημένοι από την εκ νέου καθιέρωση της
ποσόστωσης των υπαλλήλων που μπορούν να λάβουν συγκεκριμένους βαθμούς, αναφέρει ότι:
«Το σίγουρο είναι ότι βρίσκουν ανορθόδοξο ένα σύστημα αξιολόγησης που θα είναι
ισοπεδωτικό (όπως η καθιέρωση ποσοστώσεων), ασκούμενο από εσωτερικούς
υπηρεσιακούς παράγοντες βάσει και μόνο της θέσης τους στην ιεραρχία, με
απροσδιόριστα, γενικευμένα και ασαφή σημεία αναφοράς, κινούμενο σε θολά τοπία
πολιτικής αστάθειας και επιρροής, αναξιόπιστα τιμωρητικό και επιβαλλόμενο εκ των
άνω μόνο ή από εξωχώριους παράγοντες ως ξένο σώμα».
Στην ερώτηση 1 του Γ΄ μέρους, που αφορούσε την στάση των ερωτώμενων απέναντι στις
μεταρρυθμίσεις και τις προσδοκίες τους για αποτελεσματικότητα, με την πλειοψηφία των
ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι η κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική, δηλαδή
αντιμετωπίζει το καινούργιο με φόβο καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις
ρήξεις αναφέρει:
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«Παρατηρούνται αυξανόμενες τάσης επιφυλακτικότητας σε μεταρρυθμίσεις και
καινοτομικές ιδέες, όσο ανεβαίνει η κλίμακα, των ορίων ηλικίας, των χρόνων υπηρεσίας
και η σημαντικότητα της θέσης ευθύνης ενώ ανάλογες τάσεις ισχύουν όσο κατεβαίνει η
κλίμακα της εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Αναζητείται λοιπόν ένα σύστημα που θα βασίζεται μεν στην λογική best-practice, αλλά
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της χώρας και την ελληνική νοοτροπία, ενώ θα
κινείται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της Διοίκησης μέσω στόχων, με ακρίβεια και
σαφήνεια στην αξιολόγηση μετρήσιμων και απτών αποτελεσμάτων, ανάλογων των
απαιτήσεων καθορισμένων θέσεων εργασίας. Επίσης, παρατηρούνται αυξανόμενες
τάσης επιφυλακτικότητας σε μεταρρυθμίσεις και καινοτομικές ιδέες, όσο ανεβαίνει η
κλίμακα, των ορίων ηλικίας, των χρόνων υπηρεσίας και η σημαντικότητα της θέσης
ευθύνης ενώ ανάλογες τάσεις ισχύουν όσο κατεβαίνει η κλίμακα της εκπαιδευτικής
βαθμίδας».
Στην πρόταση 6 του Δ΄ Μέρους ότι πρέπει δηλαδή οι αξιολογητές να είναι περισσότεροι
από έναν και να διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με υπόβαθρο, σχετικά με την
περίπτωση διαφωνίας των ερωτώμενων σε επίπεδο Προϊσταμένων και υπαλλήλων με
πολλά χρόνια προϋπηρεσία, σχολιάζει ότι:
«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι υψηλά ιστάμενοι επιφυλάσσονται ή και
σθεναρά αμύνονται σε αλλαγές, δεδομένου ότι πρόκειται για υπαλλήλους που κρίνονται
σε θέσεις ευθύνης: στη μέση της υπηρεσιακής τους πορείας και έπειτα, ενώ σήμερα
πλέον, κατέχουν συγκριτικά με του αντίστοιχου παρελθόντος, αναβαθμισμένα τυπικά
προσόντα. Επιπροσθέτως υποστηρίζουν το ισχύον σύστημα που τους ανέδειξε και τυχόν
ανατροπή του ενδέχεται να σημαίνει ανακαθορισμό της θέσης τους, των προνομίων
αυτής και πιθανή επιπλέον προσπάθεια για επικράτησή τους και εξέλιξη, έχοντας πλέον
δίπλα τους μια ακόμη πιο αναβαθμισμένη, σε τυπικά προσόντα, γενιά υπαλλήλων».
Στις προτάσεις 7 και 8 του Δ Μέρους όπου η συντριπτική

πλειοψηφία

των

ερωτηθέντων ανεξάρτητα κατηγορίας συμφωνούν στην πραγματοποίηση συζήτησης με τον
αξιολογούμενο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αναζήτηση ιδεών από αυτόν για
βελτίωση της διαδικασίας και ότι απαιτείται εμπιστοσύνη στην πολιτική προκειμένου να
πετύχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αναφέρει σχετικά:
«Κρίνεται σημαντική η συμμετοχή του αξιολογούμενου ώστε να επιτυγχάνεται η
ανάδειξη εκπαιδευτικών ελλείψεων και άλλων αδυναμιών, με σκοπό την αυτοβελτίωση
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και εξέλιξη του υπαλλήλου και όχι την εμμονή σε έναν ρόλο αντικειμένου για κριτική
αξιολόγηση και μάλιστα από έναν πολύ μικρό αριθμό ενδεχομένως υποκειμενικών
αξιολογητών».
Στην πρόταση 9 του Δ΄ Μέρους, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
ανεξάρτητα κατηγορίας συμφωνούν στην εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, αλλά
με μονάδα εφαρμογής μία μικρή ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων και όχι το δημόσιο
υπάλληλο ως άτομο μεμονωμένο με ποσοστά επιφυλακτικότητας στους κατόχους
μεταπτυχιακού και διδακτορικού, σχολιάζει:
«……θα χρειαστεί προσοχή στον συγκερασμό των δύο γενεών υπαλλήλων που
βρίσκονται στην αιχμή της συγκρουσιακής τους συνύπαρξης λόγω διάστασης τυπικών
προσόντων, καινοτομικής νοοτροπίας και απαξιωτικής κουλτούρας στους δημόσιους
φορείς εκ μέρους της ευρύτερης κοινωνίας και δη της νεότερης γενιάς, αν λάβουμε
υπόψη το μεγάλο κύμα φυγής παλαιών δημοσίων υπαλλήλων και τις τάσεις για
πρόσληψη νέων υπαλλήλων, μέσω κυρίως ΑΣΕΠ πλέον, που κατέχουν αρκετά υψηλά
τυπικά προσόντα.
Το γεγονός αυτό επιβαρύνεται και από την άνιση μισθολογική μεταχείριση των
νεοδιόριστων σε σχέση με τους αρχαιότερους υπαλλήλους».
Τελειώνοντας συμφωνεί ότι χρειάζεται ένα αξιοκρατικό, δίκαιο και ανακαινισμένο
σύστημα αξιολόγησης που θα βασίζεται σε ενθάρρυνση, υποκίνηση, εκπαιδευτική
επιμόρφωση και εξειδίκευση καθώς και μισθολογική διαφοροποίηση των υπαλλήλων
και όχι σε τιμωρητικές πρακτικές ελλείψεων και αδυναμιών.
Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για δυναμική συμμετοχή των υπαλλήλων στους
εσωτερικούς μηχανισμούς διεργασίας των δομών του κάθε Οργανισμού ώστε να
επικρατήσει συνοχή και συναίνεση στην πορεία του και την αποστολή του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5.1 Εισαγωγή
Η ύπαρξη και συντήρηση μιας δημόσιας διοίκησης καθοδηγούμενης από πνεύμα
νομικισμού και εξισωτισμού, με κύρια χαρακτηριστικά την χαμηλή αποτελεσματικότητα
και απαρχαιωμένες δομές και λειτουργίες, χαρακτήριζε τη χώρα μας σε κάποιες εποχές
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έντονης

οικονομικής

ανάπτυξης

(δεκαετίες

΄50-΄60)

και

σταθερού

εξωτερικού

περιβάλλοντος. Σήμερα όμως η πολυτέλεια της διοίκησης να λειτουργεί με χαμηλή
αποτελεσματικότητα, σπαταλώντας έτσι δυσεύρετους πόρους, έχει εκλείψει καθιστώντας
πιο επιτακτική από ποτέ την υιοθέτηση μέτρων που θα αναδείξουν την ελληνική δημόσια
διοίκηση σε κινητήριο μοχλό για έξοδο από την κρίση. Μεταξύ των τομέων που απαιτούν
διοικητικό εκσυγχρονισμό, πάντα στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, είναι και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(αξιολόγηση και αξιοποίηση).
Η διοίκηση της απόδοσης (Performance Management) στην ουσία αναδεικνύει τα βασικά
κριτήρια απόδοσης ενός οργανισμού, τη μέτρηση αυτών κατά την παραγωγική του
λειτουργία και τέλος τη συσχέτιση των προϋπολογισθέντων/προτύπων κριτηρίων με τα
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, μεγάλη προσοχή πρέπει να
δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου μέτρησης της αποδοτικότητας μια και η
αποδοτικότητα δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί. Σύμφωνα µε τον Dixit (2002), η μέτρηση
της απόδοσης των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα είναι περισσότερο πολύπλοκη από τον
ιδιωτικό τομέα για τους ακόλουθους λόγους:


Είναι δυσχερής ο σαφής προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ή του

προϊόντος των δημόσιων οργανισμών.


Το αποτέλεσμα της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων δεν μπορεί να

κοστολογηθεί.


Στον ίδιο οργανισμό παρέχονται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας

διαφορετικά μέσα, διαφορετικούς πόρους και απευθύνονται σε διαφορετικούς αποδέκτες.


Θεωρείται δύσκολη η συλλογή πληροφοριών για την λειτουργία των δημόσιων

υπηρεσιών.
Η μέτρηση της αποδοτικότητας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο της διοίκησης
της απόδοσης, κατά το οποίο πρέπει να διακριβωθεί το που είμαστε σε σχέση με το που
θέλουμε να πάμε. Απαραίτητη είναι, επομένως, η σύνδεση της διοίκησης της απόδοσης με
τη βελτίωση της επίδοσης,
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συνδυάζοντάς την με συστήματα αξιολόγησης60 που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της
ΕΕ, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τι αξιολογούμε;

Εναλλακτικές Επιλογές
Αποτελέσματα / στόχους
Απόδοση
Συμπεριφορά
Ικανότητες
Δεξιότητες

Ποιος αξιολογείται;

Ο κάθε υπάλληλος
Ομάδα
Θέση ευθύνης
Άμεσα προϊστάμενος
Ειδική Επιτροπή
Αυτοαξιολόγηση
συνάδερφοι, πολίτες ( 360 μοίρες)
Performance appraisal =αξιολόγηση επίδοσης
Target agreement=συμφωνημένοι στόχοι
Balanced scorecard=εξισορροπημένη αξιολόγηση
Συνέντευξη με τον υπάλληλο
Περιγραφή θέσης

Ποιος αξιολογεί;

Εργαλεία αξιολόγησης

60

Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL), Performance Assessment in the Public Services of the EU
Member States, Study for the 48th meeting of the Directors-General of the Public Service of the Member States of the European Union,
Maastricht, June 2007.
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κριτήρια

Κλίμακα βαθμολογίας

Συχνότητα αξιολόγησης

επικοινωνιακές δεξιότητες,
συνεργασία, καινοτομία
Απαιτήσεις που συνδέονται με τη θέση
αποτελεσματικότητα, γνώση , εξειδίκευση,
εργασιακή συμπεριφορά, ηγετικότητα, προσωπικότητα
Απαιτήσεις για αποτελέσματα
Βαθμοί
Ποσοστώσεις
καμία
Ετήσια
εξαμηνιαία
Κάθε 2 χρόνια
Συχνότερα από ετήσια

Στην περίπτωση της χώρας μας η διοίκηση της απόδοσης πρέπει να λάβει υπόψη τις
παθογένειες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία προτείνει
την αξιολόγηση των προσώπων και όχι των οργανωτικών δομών, την ύπαρξη ενός
θεσμικού λαβύρινθου σχετικά με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τέλος το
σεβασμό των πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών και κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων.
Θυμίζουμε τις συστάσεις του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2014) σχετικά με τον τρόπο
διαφύλαξης της κοινωνικής, οικονομικής και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
περιόδους κρίσης.
Η διαδικασία αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς όπως αναφέρουν οι Osborne e tal (1993
: 147) «εάν δε μετράς τα αποτελέσματα, δε μπορείς να διαχωρίσεις την επιτυχία από την
αποτυχία». Τα βήματα εφαρμογής των αρχών της διοίκησης της απόδοσης είναι:


Καθορισμός με συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, των μελλοντικών

επιδιώξεων του οργανισμού, διαμόρφωση του επιχειρησιακού οράματος και τέλος τον
καθορισμό των στρατηγικών στόχων,


Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων καθώς

και των προσδοκώμενων εκροών που προϋπολογίζει να αποκομίσει ο φορέας από την
παραγωγική του λειτουργία.


Ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο κάθε μέλος του οργανισμού, ώστε να

συνεισφέρει στην επίτευξη της απαιτούμενης απόδοσης και γενικότερα αναδιαμόρφωση
του οργανωτικού σχεδιασμού της κάθε υπηρεσίας.
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Αποδοχή της νέας οργανωσιακής κουλτούρας με μέτρηση των παραγόμενων

αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με τα προσυμφωνημένα από όλους τους συμμετέχοντες,
ώστε να αποφευχθεί η οριζόντια και ισοπεδωτική σύγκριση των εργαζομένων έτσι η ίδια η
ομάδα θα απομακρύνει τους αδιάφορους δημοσίους υπαλλήλους.


εντοπισμός των σημείων που απαιτούν βελτίωση,



Επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης των εργαζομένων προκειμένου η

εφαρμογή τους να προσεγγίσει περισσότερο το επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας και
τέλος να εξασφαλίσει την ανατροφοδότηση του συστήματος.
Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης της απόδοσης, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη
αποστολή, όραμα και στρατηγικές του κάθε οργανισμού, εξασφαλίζει την αύξηση της
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της οικονομικότητας, της παραγωγικότητας
ακόμα και της ποιότητας των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση επιτυχούς προγραμματισμού και
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Τέλος, ενισχύει τη διαμόρφωσης μιας
πιο επιχειρησιακής κουλτούρας με εστίαση στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την
καλλιέργεια κλίματος αξιοκρατίας και αναγνώρισης στο εσωτερικό περιβάλλον της
οργάνωσης επιβραβεύοντας την ατομική προσπάθεια και ικανότητα: «αποδίδοντας τα του
Καίσαρα τω Καίσαρι»61.
Έτσι, λοιπόν, τα ανωτέρω πλεονεκτήματα της διοίκησης της απόδοσης, έχουν τη δυναμική
να αναδιαρθρώσουν και να εξελίξουν μια δημόσια υπηρεσία. Οι προϊστάμενοι των
διευθύνσεων θα έχουν την ευχέρεια να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις με υψηλό
βαθμό στοχοθεσίας διότι ένα από τα κριτήρια, για την παραπέρα εξέλιξη τους, θα είναι το
έργο τους. Σίγουρα όμως η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διοικητικής τεχνικής
είναι συνδεδεμένη με την παράλληλη εφαρμογή πλήθους μεταρρυθμίσεων, όπως είναι η
διοίκηση μέσω στόχων, η οργανωσιακή συμπεριφορά, η στατιστική, το benchmarking
(συγκριτική βαθμολόγηση επιδόσεων), το Project Management και άλλα.
Σύμφωνα με τον Ν. Μιχαλόπουλο(2007) «η διαδικασία της μέτρησης της απόδοσης,
καταδεικνύει τη σημασία άσκησης της διοίκησης των δημόσιων οργανώσεων και του
σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών βάσει έγκυρων δεδομένων και τεκμηριωμένων
στοιχείων». Τονίζεται ότι η μέτρηση της απόδοσης, αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο του
Performance Management το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λογίζεται ως
61

Προέρχεται από τη φράση "Απόδοτεουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ". Τη φράση αυτή την χρησιμοποιούμε όταν
θέλουμε να δείξουμε οτι πρέπει να υπακούμε στο κράτος ή να δίνουμε στον καθένα ότι του οφείλουμεhttp://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/04/blog-post_7603.html(προσπελάστηκε 14/11/2016)
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αυτοσκοπός. Η χρησιμότητα των μετρήσεων εντοπίζεται στην παροχή των αναγκαίων
στοιχείων τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία τους, μετατρέπονται σε πληροφορίες
προς αξιοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση των οργανισμών της δημόσιας
διοίκησης.
Αναμφισβήτητα η μετάβαση της κρατικής διοίκησης από ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό
σύμπλεγμα δημοσίων υπηρεσιών με κύριο χαρακτηριστικό την εμμονή στην τήρηση των
διαδικασιών, σε ένα κράτος στρατηγείο το οποίο θα έχει ως κύριο σκοπό την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα. Παρόλα αυτά η αδυναμία
εφαρμογής των αρχών της διοίκησης της απόδοσης στους δημόσιους οργανισμούς,
εξακολουθεί να υπάρχει σε πλήθος ανεπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων χωρών, οδηγώντας
σε επικίνδυνες στρεβλώσεις. Οι χαμηλές αποδόσεις, που σημειώνουν πολλοί δημόσιοι
οργανισμοί, οδηγούν στη δημιουργία αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, κοινωνικής
απαξίωσης, διαφθοράς, πολιτικής εκμετάλλευσης και άλλα πολλά. Το πρόβλημα
διογκώνεται καθώς οι λύσεις που προτείνονται, δεν εντοπίζουν και δεν διορθώνουν τα
αίτια των μειωμένων αποδόσεων. Αντίθετα, επιλέγονται λύσεις όπως είναι η
ιδιωτικοποίηση, η ελλιπής διαχείριση μέσω προσωρινών λύσεων ή απλά η διαιώνιση της
κατάστασης δια της πλήρους απραξίας. Επομένως η απόδοση, αποτελεί καθοριστικό
στοιχείο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και ως εκ τούτου πρέπει να
διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την βελτίωσής της.
Από τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μέτρηση και η διοίκηση της
απόδοσης είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα και κατ’
επέκταση η αξιολόγηση του προσωπικού, είναι θεμιτή και χρήσιμη για τη βελτίωση της
συνολικής αποδοτικότητας των οργανισμών.
Από την κριτική που αναλύσαμε παραπάνω στον Ν. 4250/2014, προκύπτει ότι η
αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στην υφιστάμενη μορφή της, έχει επιφέρει
σημαντικές διοικητικές στρεβλώσεις αλλοιώνοντας τον κεντρικό στόχο της μεταρρύθμισης
που δεν είναι άλλος από την βελτίωση της διοικητικής αποδοτικότητας του δημόσιου
τομέα, δια της αύξησης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
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5.2 Προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Με βάση τη βιβλιογραφία αλλά κυρίως τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας έρευνας,
τονίζουμε την ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική
δημόσια διοίκηση
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προκειμένου αυτή να επηρεάσει τον τρόπο αξιολόγησης των

υπαλλήλων της και προτείνουμε:


Tην αξιοποίηση διεθνών πρακτικών και την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που

υπήρξαν αποτελεσματικές σε άλλα ευρωπαϊκά διοικητικά συστήματα εφόσον, όμως,
στηρίζονται σε ένα μεθοδολογικό εκλεκτισμό και με την κατάλληλη προετοιμασία και
προσαρμογή. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν καλές πρακτικές που να μπορούν να
εφαρμοστούν παντού και πάντα. Η αποδοτικότητα της αντιγραφής καλών πρακτικών από
τη μια χώρα στην άλλη προφανώς αυξάνεται μεταξύ χωρών που έχουν κοινά σημεία. Άρα,
καλές πρακτικές μπορεί να υπάρχουν σε επίπεδο ιδέας όχι όμως σε επίπεδο εφαρμογής.


Απαιτείται προσδιορισμός των επιμέρους στρατηγικών βραχυπρόθεσμων και

μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε
διεύθυνση υλοποιώντας ουσιαστικά τις επιμέρους διατάξεις του Ν.3230/2004 ο οποίος
στην ουσία δεν εφαρμόσθηκε. Έτσι η κάθε υπηρεσία, στα πλαίσια της διοίκησης στόχων,
επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσει, θα αποφασίζει δηλαδή η ίδια για τα
κριτήρια επιλογής της, κάτι που συνιστά απόκλιση από την παλαιά διαδικασία που ήταν
μια τυποποιημένη αξιολόγηση κριτηρίων.


Απαιτείται ένας τρόπος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με χρήση

διαφορετικών μεθόδων και κριτηρίων, όπως των τακτικών γραπτών εξετάσεων σε θέματα
σχετικά με το αντικείμενο εργασίας, την έγγραφη αξιολόγηση του άμεσα ιεραρχικού
προϊσταμένου καθώς και του αρχαιότερου συναδέλφου με τον οποίο έχουν ομοειδή
καθήκοντα ή άμεση συνεργασία. Έτσι οι ίδιες οι υπηρεσίες θα έχουν την τελική άποψη για
την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους.


Όσον αφορά στη διενέργεια συνέντευξης ως μέσο αξιολόγησης, αυτή ενέχει τον

κίνδυνο να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα, για το λόγο ότι παρατηρούνται φαινόμενα
μεροληψίας. Για να μειωθούν τέτοια φαινόμενα με το νέο νόμο προβλέπεται διενέργεια
συνεντεύξεων από πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.
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Βλ.Κείμενο γνώμης του Δ.Ε.Ε για την αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων(Ιούλιος 2014)προσπελάστηκε 20/8/2016.
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Κομβικό σημείο αποτελεί η ανάγκη πραγματοποίησης της αξιολόγησης των

υπαλλήλων και από εξωτερικούς-εξειδικευμένους παράγοντες (διαμεσολαβητές), διότι
θεωρούμε ότι μόνο τότε θα πετύχουμε δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση, πάντα, όμως,
με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα έχουν συλλέξει και αξιοποιήσει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία.


Προτείνεται η κατάργηση της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης των

υπαλλήλων δια της ποσόστωσης, σε ένα διοικητικό σύστημα όπως είναι το ελληνικό σε
αντιπαραβολή με το γαλλικό. Έτσι προτείνεται η εφαρμογή της σε επίπεδο ομοειδών
τμημάτων ή διευθύνσεων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο ανταγωνισμός, ωθώντας τις
επιδόσεις των υπηρεσιών σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε
προϊστάμενος θα έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει κάθε καινοτόμα ιδέα όπως το
benchmarking κ.ά.
Με την συγκριτική ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα
προϋπολογισθέντα μεγέθη αποτελεσμάτων, μπορεί να ακολουθήσει πριμοδότηση των
επιτυχημένων τμημάτων ή διευθύνσεων με bonus αποδοτικότητας ή μισθολογικές
προαγωγές, συγχρόνως με μια ανάλυση και έλεγχο των αιτιών που οδήγησαν σε αποτυχία
των λιγότερο αποδοτικών τμημάτων ή διευθύνσεων, παρέχοντάς τους συμβουλευτική
υποστήριξη, αλλά και επιβολή ακόμα και κυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό και επειδή η
διεκδίκηση bonus-αποδοτικότητας θα εξαρτάται από την επίδοση της ομάδας, θα
οδηγηθούμε σε πολύπλευρα επίπεδα ωφέλειας, όπως είναι :


η προαγωγή της ομαδικότητας (υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι κρίσεις θα

γίνονται σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης),


ο κάθε εργαζόμενος-δημόσιος υπάλληλος θα βιώνει την μεταρρύθμιση σαν δικό

του δημιούργημα, σαν ένα σύγχρονο όραμα της κοινωνίας και θα επικεντρώνεται στο
τελικό αποτέλεσμα, ατομικό ή ομαδικό, προωθώντας τις κατάλληλες συνθήκες
συνεργασίας με την ενίσχυση της επικοινωνίας, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την
επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, και, τέλος,


τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση ηγετικών

στελεχών ως αντικατάσταση των παραδοσιακών γραφειοκρατών.
Για να αποδώσουν οι νέες αυτές μεταρρυθμίσεις, πέρα από τη γραφειοκρατική εφαρμογή
τους, απαιτείται και η συναίνεση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος.

Οποιαδήποτε

μεταρρύθμιση θα τύχει θετικής υλοποίησης εφόσον γίνει αποδεκτή και κατανοητή από
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τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εξασφάλιση δηλαδή ότι το προσωπικό δεν θα είναι
δυσαρεστημένο και θα εργάζεται δυναμικά για τους στόχους της υπηρεσίας, μέσω της
αναβάθμισης της τμηματικής απόδοσης σε βάρος της ατομικής, σύνδεση της αξιολόγησης
με τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών και σύνδεση της αξιολόγησης με την βελτίωση της
απόδοσης και όχι την τιμωρία63.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το νέο δημόσιο μάνατζμεντ φέρνει ανασφάλεια στις τάξεις
των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του ανταγωνισμού. Άρα το τελειότερο, που δεν άλλο από
την εργασιακή συνοχή, θα ήταν αν η αμοιβή, η εξέλιξη και η διατήρηση της θέσης
αποτελούσαν συνάρτηση της αποδοτικότητας, χωρίς όμως να τίθεται ο ένας υπάλληλος
απέναντι στον διπλανό του (ίσως θα τον βάζει απέναντι σε μια άλλη ομάδα υπαλλήλων
κάποιου άλλου Υπουργείου).

Ραμματά Μ, το Nέο δημόσιο μάνατζμεντ με αναφορά στον Αριστοτέλη, περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση, Τετραμηνιαία Επιθεώρηση
Διοικητικής Επιστήμης, τεύχος 32, Ιαν-Μάρτ.2005
63
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
«Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων σε Ελλάδα και
Ε.Ε».

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιλέξτε το βαθμό 1 αν διαφωνείτε απόλυτα
Επιλέξτε το βαθμό 2 αν διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 3 αν ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 4 αν συμφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 5 αν συμφωνείτε απόλυτα
1

2

3

4

5

1.Η αξιολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για την
ανάπτυξη των στελεχών ενός οργανισμού όσο και του ίδιου του
φορέα.
2.Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητική φύση αλλά
ενθαρρυντική και εποικοδομητική.
3.Αποτελεί πλατφόρμα για την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών
των υπαλλήλων
4.Αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Ν4250/14)
Καθόλου
1 Γνωρίζετε με λεπτομέρειες το υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης
που διενεργείται στην υπηρεσία σας;
2 Οι υπάλληλοι αξιολογούνται με βάση την αξιοποίηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των
θέσεων που κατέχουν.
3 Παρέχει αυτό αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση ώστε να
αποφασίζει για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων;
4 Το σύστημα υλοποιείται από συγκεκριμένους εμπλεκόμενους
(αξιολογούμενος, άμεσος & έμμεσος αξιολογητής), με ξεκάθαρους
ρόλους και αρμοδιότητες, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και
λογοδοσία.
5 Είστε ικανοποιημένος από την εκ νέου καθιέρωση της
ποσόστωσης των υπαλλήλων που μπορούν να λάβουν
συγκεκριμένους βαθμούς;
6 Σκοπός του συστήματος είναι η περαιτέρω συρρίκνωση του
δημοσιοϋπαλληλικού σώματος δια της σταδιακής απομάκρυνσης
των «κακών» δημοσίων υπαλλήλων.
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Σε μικρό Σε μεγάλο Απόλυτα
βαθμό
βαθμό

Μέρος Γ
ΠΟΣΟ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το παρακάτω τμήμα του ερωτηματολογίου καταγράφει τις απόψεις σας για τις
μεταρρυθμίσεις καθώς και τον βαθμό υιοθέτησής τους. Πείτε μας την άποψή σας για
τις ακόλουθες προτάσεις.






Επιλέξτε το βαθμό 1 αν διαφωνείτε απόλυτα
Επιλέξτε το βαθμό 2 αν διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 3 αν ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 4 αν συμφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 5 αν συμφωνείτε απόλυτα

Γ1. Στάση απέναντι στις μεταρρυθμίσεις.
1

2

3

4

5

1 Η κοινωνία μας είναι βαθύτατα συντηρητική, δηλαδή αντιμετωπίζει το καινούργιο με
φόβο, καχυποψία και απεχθάνεται τις καινοτομίες και τις ρήξεις.
2 Η Στη δημόσια διοίκηση η σύνδεση της αμοιβής με την αποδοτικότητα, γίνεται
αντιληπτή ως ανισότητα και έτσι δεν γίνεται εύκολα δεκτή η μεταρρύθμιση (σύνδρομο
αδικίας).
3 Η μετάβαση της κρατικής διοίκησης από ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύμπλεγμα
δημοσίων οργανισμών σε ένα κράτος στρατηγείο το οποίο θα έχει σαν γνώμονα την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δια της αποτελεσματικότερης δυνατής διοίκησης,
αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα.
4 Οι μεταρρυθμίσεις και η επιτυχία τους είναι ένα πολύ πιο σύνθετο πράγμα απ’ ότι
κανείς θα φανταζόταν λέγοντας πως είναι απλώς ένας διαγωνισμός ιδεών. Είναι
ζήτημα χρημάτων, ζήτημα ανθρώπων και ζήτημα δομών (πολυπαραγοντικό σχήμα).

Γ2. Προσδοκίες-Αποτελεσματικότητα
1
1

Τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ενείχαν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας.

2

Αξιολόγηση όλης της πυραμίδας του ανθρώπινου δυναμικού με κριτήρια αντικειμενικά,
διαφανή και αξιοκρατικά.

3

Πλήρης σκιαγράφηση του διοικητικού και προσωπικού profile του κάθε υπαλλήλου
ατομικά, αναδεικνύοντας πλήρως τις ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητές του.

4

Μετασχηματισμός δομών-κανείς οργανισμός δεν γίνεται καλύτερος, αν δεν ορίζει ο ίδιος
τις μεθόδους και τους κανόνες της εσωτερικής του λειτουργίας και ανάπτυξης
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εσωτερική συναίνεση.
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2

3

4

5

ΜΕΡΟΣ Δ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το παρακάτω τμήμα του ερωτηματολογίου καταγράφει τις προσδοκίες σας από τις
ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις στο υπό εφαρμογή σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων. Πείτε μας την άποψή σας για τις ακόλουθες προτάσεις.






Επιλέξτε το βαθμό 1 αν διαφωνείτε απόλυτα
Επιλέξτε το βαθμό 2 αν διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 3 αν ούτε συμφωνείτε ούτε διαφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 4 αν συμφωνείτε
Επιλέξτε το βαθμό 5 αν συμφωνείτε απόλυτα
Διαφωνώ
απόλυτα

1 Προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση εργασίας,
για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση
(Ν3230/04)
2 Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης προκειμένου να
εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα (bestpractice) που
εφαρμόζεται σε χώρα της Ε.Ε.
3 Οι μεταρρυθμίσεις δε θα είναι σίγουρα επιτυχείς σε μία
χώρα επειδή είναι πετυχημένες κάπου αλλού,
απαιτείται λοιπόν αξιοποίηση πρακτικών.
4 Για να αξιολογηθεί ορθώς ένας εργαζόμενος πρέπει να
καθορισθεί ένας ή περισσότεροι ρεαλιστικοί και
εφαρμόσιμοι στόχοι και να προσδιορισθεί ο τρόπος
μέτρησης της απόδοσης.
5 Διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και
κριτηρίων διότι δεν έχουν, την ίδια διοικητική δομή αλλά
ούτε και το ίδιο αντικείμενο (θέση εργασίας/βαθμός
ευθύνης).
6 Οι αξιολογητές περισσότεροι από έναν και να
διενεργείται από εξωτερικούς παράγοντες με
υπόβαθρο (π.χ ΕΚΔΔΑ,ΕΣΔΔ).
7 Πραγματοποίηση συζήτησης με τον αξιολογούμενο για
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αναζήτηση ιδεών
από αυτόν για βελτίωση της διαδικασίας.
8 Απαιτείται εμπιστοσύνη στην πολιτική προκειμένου να
πετύχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση.
9 Εφαρμογή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ αλλά με
μονάδα εφαρμογής μία μικρή ομάδα των δημοσίων
υπαλλήλων και όχι το δημόσιο υπάλληλο ως άτομο
μεμονωμένο.
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διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Μέρος Ε.
Προσωπικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ε1.Φύλο : Άνδρας Γυναίκα
Ε2.Ηλικία : 20-30 31-40 41-50 51-60
Ε.3 Οικογενειακή κατάσταση:



Έγγαμος/η
Άγαμος/η

Ε4. Εκπαίδευση
Παρακαλώ δηλώστε το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει







Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης
Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου
Κάτοχος Δεύτερου Πτυχίου

Ε5. Χρόνια Προϋπηρεσίας:



Στον ιδιωτικό τομέα έτη……….
Στον δημόσιο τομέα έτη…………….

Ε6. Σημειώστε τη θέση που κατέχετε στην ιεραρχία:





Γενικός Δ/ντής
Δ/ντής
Προϊστάμενος τμήματος
Υπάλληλος Σημειώστε το βαθμό σας (Α,Β,Γ κλπ)………..

Ε7. Σχέση εργασίας:
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Μόνιμος
Αορίστου χρόνου
Ορισμένου χρόνου
Άλλο προσδιορίστε………………………………….

