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Περίληψη 

Τα πρόσφατα έτη όλο και περισσότεροι οργανισμοί του δημοσίου τομέα 

αποφασίζουν να υιοθετήσουν την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τμήμα 

της οποίας θεωρείται η αξιολόγηση της παραγωγικότητας- αποδοτικότητας των 

δημοσίων υπαλλήλων. Η όλη διαδικασία να αξιολογηθεί το προσωπικό ενός 

οργανισμού χρονοβόρα, περίπλοκη και απαιτητική. Παρόλα αυτά, δεδομένης της 

ορθής εφαρμογής της, η αξιολόγηση μπορεί όχι απλώς να παρακινήσει τους 

εργαζομένους να γίνουν αποδοτικότεροι αλλά και να βελτιώσει σε υψηλό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εσωτερικών διεργασιών που φέρει ένας 

οργανισμός. Αυτό θα έχει με την σειρά του ως αποτέλεσμα ο πελάτης- πολίτης να 

λαμβάνει υψηλότερης ποιότητας τελικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς αυτά θα 

αντανακλούν το βελτιωμένο κλίμα παραγωγής. Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση 

χρονολογείται νομοθετικά προ της δεκαετίας του 1990, ενώ κατά τα τελευταία 10 έτη 

έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες να οργανωθεί ένα λεπτομερές και 

αποτελεσματικό πλαίσιο αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση και κριτική ανάλυση του ζητήματος της 

αξιολόγησης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Το θέμα 

αυτό είναι πολυσυζητημένο, καθώς αφενός ο δημόσιος τομέας στη χώρα φέρει 

πολλαπλά προβλήματα που σχετίζονται με την χαμηλή αποδοτικότητα των 

υπαλλήλων, αφετέρου οι όποιες προσπάθειες να αναπτυχθούν σχετικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις έχουν μόλις πρόσφατα διοργανωθεί. 

Η εργασία αυτή απαρτίζεται από τρεις ενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο, εκπονείται 

βιβλιογραφική επισκόπηση και παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης 

ως τμήμα της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

γίνεται μια παρουσίαση και ανάλυση των διάφορων προβλημάτων που 

χαρακτηρίζουν τον δημόσιο τομέα της χώρας όπως επίσης γίνεται συζήτηση για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής πρακτικών, όπως η αξιολόγηση, που θα τονώσει την 

αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ιστορική 

παρουσίαση των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων περί αξιολόγησης, 

με βασικότερες ίσως τις ρυθμίσεις που έγιναν με την κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και τον πρόσφατο Νόμο 

4369/2016 που πλέον περιλαμβάνει ένα ειδικό πλαίσιο ανάπτυξης της όλης 

διαδικασίας της αξιολόγησης. Τέλος, δίνονται τα βασικά συμπεράσματα από την 

εκπόνηση της όλης μελέτης.  
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Κεφάλαιο 1: Η έννοια και σημασία της αξιολόγησης 

 

1.1 Το ευρύτερο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας- ΔΟΠ αποτελεί μια έννοια πλέον διαδεδομένη και 

συνυφασμένη με την επίτευξη υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας στις 

εσωτερικές διεργασίες ενός οργανισμού. Η όλη φιλοσοφία της ΔΟΠ προέκυψε στην 

πράξη λόγω των πολλαπλών αναγκών που σταδιακά υπήρξαν τόσο σε ιδιωτικούς όσο 

και σε δημόσιους φορείς για την εξασφάλιση ποιοτικών εκροών στην παραγωγική 

διαδικασία. Μάλιστα, η ίδια η έννοια της ποιότητας ενέχει βασικό ρόλο στην 

παραπάνω φιλοσοφία, καθώς το επίκεντρο της τελευταίας είναι η αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών από τον τελικό καταναλωτή που να χαρακτηρίζονται από την μέγιστη 

δυνατή ποιότητα (και άρα ικανοποιούν την χρησιμότητά του με τον βέλτιστο τρόπο) 

(Hendricks & Singhal, 1997; Τσιότρας, 2002). 

Η ΔΟΠ ως σειρά ενεργειών και ολοκληρωμένη διαδικασία περιλαμβάνει πολλές 

λεπτομέρειες και προϋποθέτει την πλήρη δέσμευση ενός οργανισμού στις αρχές που 

την διέπουν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτός αντιλαμβάνεται πλήρως το 

περιεχόμενο της ΔΟΠ, δεσμεύεται στους στόχους της και κυρίως εμπλέκει όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που λειτουργούν εντός του οργανισμού στην επίτευξη των 

τιθέμενων στόχων. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι είναι μείζονος σημασίας ότι 

εργαζόμενοι, διοίκηση, ακόμη και συνεργάτες, θα αποδεχτούν την ΔΟΠ ως τον νέο 

τρόπο υλοποίησης των καθημερινών διεργασιών, με άλλα λόγια η τελευταία θα 

αποτελέσει τμήμα της οργανωσιακής κουλτούρας και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα 

του οργανισμού εφεξής (Flynn et al., 1994; Bennington & Cummane,1997). 

Δεδομένων όλων αυτών, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση κάποιων εκ των πιο 

διαδεδομένων ορισμών που διαχρονικά έχουν αποδοθεί στην ΔΟΠ. Έτσι, οι Cua et al. 

(1996) υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ είναι ένα σύστημα που στοχεύει συνεχώς στη 

βελτίωση και κατόπιν τη διατήρηση ποιοτικών προϊόντων και εσωτερικών 

διεργασιών κάνοντας σωστή χρήση της διοίκησης, του εργατικού δυναμικού, των 
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προμηθευτών αλλά και των ίδιων των πελατών, με στόχο ο οργανισμός να 

ανταποκρίνεται κατάλληλα ή ακόμη και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των 

τελευταίων. Παρεμφερής ορισμός δίνεται από τους Porter και Parker (1993), οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ αποτελεί ένα σύστημα που αποσκοπεί να βελτιώσει την 

ποιότητα στις εσωτερικές διεργασίες ενός οργανισμού, με τελικό στόχο να συμβάλει 

στην βελτίωση της ποιότητας στο τελικά παραγόμενο αγαθό μέσω των εν λόγω 

διεργασιών, ώστε ο καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό επίπεδο 

ικανοποίησης από τη χρήση αυτού. Εκτός αυτών των ορισμών, υπάρχουν 

ακαδημαϊκοί που θεωρούν την ΔΟΠ ως ένα σύστημα κατά βάση διοίκησης (Hellsten 

& Klefsjö, 2000; Τσιότρας, 2002), δηλαδή μια μέθοδο μάνατζμεντ του οργανισμού 

όπου δίνεται έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα να βελτιώσει τις μεθόδους 

παραγωγής, και κυρίως την αποτελεσματικότητα αυτών, ώστε να αυξήσει την 

ποιότητα στο προϊόν. 

Ανεξαρτήτως από το ποιος ορισμός υπερισχύει, γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι 

προαναφερθέντες ορισμοί θεωρούν την ΔΟΠ ως «σύστημα», δηλαδή μια ολιστική 

προσέγγιση που αλλάζει τον τρόπο που ο οργανισμός λειτουργεί. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η δέσμευση όλων των μερών της παραγωγής στις 

αρχές της ΔΟΠ, όπως αυτές θα περιγραφούν παρακάτω, ώστε αυτή να μπορέσει να 

εκτελέσει τον τελικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας που απολαμβάνει ο πελάτης. 

Από τους ορισμούς αυτούς, γίνεται επίσης κατανοητό ότι η ΔΟΠ διέπεται από μια 

φιλοσοφία γενικευμένης βελτίωσης από το πρωταρχικό στάδιο παραγωγής ως τον 

τελικό καταναλωτή: 
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Διάγραμμα 1.1: Η φιλοσοφία της ΔΟΠ σε στάδια  

 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ οι σύγχρονοι 

οργανισμού στρέφονται στην ΔΟΠ προκειμένου να υιοθετήσουν τις αρχές της 

ποιότητας στην καθημερινότητά τους (Hellsten & Klefsjö, 2000; Moustakis, 2014). 

Είναι γεγονός ότι πέραν των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που παραδοσιακά 

ενδιαφέρονται ευλόγως για την εφαρμογή πρακτικών με στόχο την βελτίωση της 

ποιότητας των εκροών τους, και οι δημόσιοι οργανισμού έχουν τα πρόσφατα έτη 

επιδείξει σημαντικό ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της ΔΟΠ (Damanpour & 

Schneider, 2008). Οι λόγοι που οδηγούν στην συναθροιστική αυτή τάση προς την 

ΔΟΠ είναι τα διάφορα πλεονεκτήματα που η ορθή εφαρμογή της δίνει στον 

οργανισμό.  

Καταρχάς, η υιοθέτηση πρακτικών που αφορούν σε βελτίωση των εσωτερικών 

διεργασιών περιλαμβάνει συν τοις άλλοις μεθόδους συρρίκνωσης του κόστους με την 

έννοια της περικοπής δαπανών σε μη αποτελεσματικές διεργασίες. Έτσι, ο 

οργανισμός εντέλει συντηρεί μόνο αποδοτικές λειτουργίες και εξασφαλίζει 

μεγαλύτερο περιθώριο κερδοφορίας (Jaeger & Adair, 2016). Δεύτερον, η βελτίωση 

της ποιότητας στα παρεχόμενα στον πελάτη προϊόντα φέρει ως βέβαιο αποτέλεσμα 

την ολοένα καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του. Όταν αυτό συμβαίνει, σταδιακά 

ο καταναλωτής συνδέει την επωνυμία του οργανισμού με συναισθήματα 
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εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να χτίζει μια σχέση αφοσίωσης προς τα προϊόντα 

αυτού (Al-Dhaafri et al., 2016). Ταυτόχρονα, όταν ο πελάτης είναι ικανοποιημένος 

και μάλιστα αφοσιωμένος στην μάρκα, ο οργανισμός δημιουργεί μια θετική εικόνα 

και καλή εντύπωση στο ευρύ κοινό με συνέπεια την ενίσχυση της φήμης και συνεπώς 

της πελατείας του. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αφενός η επίτευξη μεγαλύτερου 

κύκλου πωλήσεων και άρα κερδών, αφετέρου η τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

αυτού, γεγονός αναγκαίο λόγω των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού που ισχύουν 

σήμερα στις περισσότερες αγορές (Τσιότρας, 2002). 

 Πέραν όλων των παραπάνω, η βιβλιογραφία τονίζει ότι η ΔΟΠ βασίζεται σε 

ορισμένες αρχές- πυλώνες που διέπουν την φιλοσοφία της και εξασφαλίζουν την 

ορθή εφαρμογή της στα πλαίσια της λειτουργίας ενός οργανισμού (Powell, 1995; 

Shortell et al., 1995; Τσιότρας, 2002): 

 Εστίαση στον πελάτη: ο καταναλωτής αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης 

παραγωγικής διαδικασίας, καθότι είναι το ενδιαφερόμενο μέρος στο οποίο 

αυτή αποσκοπεί. Η κατανόηση και ανάλυση των αναγκών, επιθυμιών και 

προσδοκιών λοιπόν του πελάτη θεωρείται βασική μέριμνα του οργανισμού 

που εφαρμόζει ένα σύστημα ΔΟΠ.  

 Ηγεσία: όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δέσμευση αποτελεί βασικό στοιχείο 

κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ. Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στο στάδιο 

αυτό είναι κρίσιμος, καθώς είναι αυτοί που θέτουν τις βάσεις και επιδεικνύουν 

την δική τους προσωπική αφοσίωση και υποστήριξη σε όλες τις αλλαγές που 

επιφέρει η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος. Αν η διοίκηση κατέχει το 

ρόλο του ηγέτη (και όχι ενός συμβατικού απρόσωπου μάνατζερ), είναι 

σίγουρο ότι ο οργανισμός θα ασπαστεί την φιλοσοφία της ΔΟΠ ευκολότερα 

και πιο γρήγορα.  

 Συμμετοχή του προσωπικού: Το ανθρώπινο κεφάλαιο του οργανισμού 

αποτελεί επίσης βασικό μέλος της όλης αλυσίδας παραγωγής. Η πλήρης 

συμμετοχή του προσωπικού κρίνεται συνεπώς απαραίτητη στην εφαρμογή της 

ΔΟΠ σε καθημερινή βάση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα όποια εμπόδια θα 

αναφέρονται αμέσως και με τη βοήθεια όλων θα προσπερνώνται επιτυχώς. 

 Διαδικασία: η ΔΟΠ υποστηρίζει την εκτέλεση όλων των διεργασιών σε μορφή 

διαδικασίας, δηλαδή οργανωμένης προσπάθειας- οργάνωσης με αρχικό στάδιο 
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και τελικό αποτέλεσμα, ώστε να διατηρείται η τάξη σε κάθε στάδιο της 

παραγωγής. 

 Συνεχής βελτίωση: όπως τονίσθηκε παραπάνω, η ΔΟΠ είναι μια ολιστική 

προσέγγιση που αποσκοπεί σε μια βελτιωμένη καθημερινή διαδικασία 

διεργασιών. Ως εκ τούτου, η αδιάκοπτη εστίαση στην ποιότητα και την διαρκή 

βελτίωση αποτελεί αρχή της ΔΟΠ και πρέπει να αποτελεί στόχο του 

οργανισμού. 

 Λήψη αποφάσεων: ο οργανισμός δεν δύναται να βελτιωθεί σε επίπεδο 

διεργασιών και τελικού προϊόντος αν δεν προβαίνει σε σωστές αποφάσεις. Η 

όλη αυτή διαδικασία πρέπει να βασίζεται στη συλλογή και αξιόλογη 

επεξεργασία πληροφοριών με τις κατάλληλες πάντα μεθόδους. 

 Αξιολόγηση: ο έλεγχος και η ανατροφοδότηση βάσει των αποτελεσμάτων που 

συγκεντρώθηκαν αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της ΔΟΠ. Δεν 

δύναται να προοδεύσει ένας οργανισμός αν δεν αποσκοπεί να ελέγχει τις 

διεργασίες του και να αξιολογεί τις αποδόσεις του. Συνεπώς, η αξιολόγηση 

είναι αναγκαίο και κρίσιμο στάδιο στην ΔΟΠ. 

 

 

1.2 H αξιολόγηση ως τμήμα της ΔΟΠ 

 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, οι αρχές της ΔΟΠ χαρακτηρίζονται από τη διαρκή 

βελτίωση όλων των διεργασιών, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τον ανθρώπινο παράγοντα 

στη βάση της επιτυχίας του όλου συστήματος. Ο παραγωγικός συντελεστής της 

εργασίας αποτελεί από τις πρωταρχικές ήδη θεωρίες της Μικρο-οικονομικής κρίσιμο 

παράγοντα στην παραγωγική διαδικασία, ενώ οι όποιες μεταβολές αυτού τείνουν να 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα μιας εταιρίας και κατ’ επέκταση της 

οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στις θεωρίες της Μακρο- οικονομικής, η Κεϋνσιανή 

σχολή οικονομολόγων υποστηρίζει ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων οδηγεί σε αύξηση της συνολικής προσφοράς σε μια οικονομία, 

μεταβολή ικανή να βελτιώσει την γενική παραγωγή της τελευταίας. Η συνεισφορά 

του προσωπικού λοιπόν στην παραγωγή αποτελεί αποδεδειγμένο γεγονός και ως εκ 

τούτου φυσικά απασχολεί την Οικονομική Επιστήμη (Παπαδάκης, 2007). 



 

 
 

 

7 

Ειδικότερα, σήμερα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερος κλάδος της Διοίκησης, η Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων, τομέας που ασχολείται – πέραν άλλων ζητημάτων- με την 

προώθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Τα στελέχη του τομέα αυτού 

στην πράξη ασχολούνται με ποικίλα ζητήματα εργασιακής φύσης με εστίαση στον 

προσδιορισμό των αιτιών μη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων κάθε θέσης 

εργασίας, την αντίστοιχη αντιμετώπισή τους και από την άλλη πλευρά ελέγχουν 

διαρκώς ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για όλους τους εργαζομένους για να 

εργαστούν όπως προβλέπεται (Campbell, 2003). 

Η παραπάνω κατάσταση όπως περιγράφηκε ουσιαστικά κάνει σαφές ότι το αρμόδιο 

τμήμα μιας επιχείρησης που ασχολείται με θέματα του προσωπικού προβαίνει σε δύο 

βέβαιες πρακτικές, τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση. Η όλη αυτή διαδικασία εκ 

κατακλείδι αποτελεί την αξιολόγηση των εργαζομένων, δηλαδή την διαρκή ή έστω 

τακτική μελέτη και έρευνα του επιπέδου παραγωγικότητας ενός εργαζομένου (και 

κατ’ επέκταση όλου του προσωπικού) και την διερεύνηση για το αν αυτός εκτελεί 

σωστά ή όχι τα καθήκοντα της θέσης εργασίας που πληρεί. Σε επόμενο στάδιο, το 

τμήμα αυτό ενδέχεται να μπαίνει σε διαδικασία επεξήγησης – ανάλυσης των αιτιών 

που οδηγούν σε μη παραγωγική εκτέλεση αυτών ή αντίθετα σε επιβεβαίωση των 

συνθηκών που οδηγούν έναν εργαζόμενο να είναι άριστος στα καθήκοντά του. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος δεν είναι παραγωγικός, ο οργανισμός 

πρέπει να αναγνωρίσει τους λόγους και πιθανώς να βρει αποτελεσματικές λύσεις 

αντιμετώπισης του γεγονότος αυτού και ιδανικά να εξασφαλίσει την μη εμφάνιση 

αυτού στο μέλλον. Αντίστοιχα, υπό το ίδιο πρίσμα, αν ο εργαζόμενος είναι καλός στη 

δουλειά του, τότε αναμένεται από την διοίκηση να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει το 

έργο του (Daley, 1997; Gliddon, 2004; Golec & Kahya, 2007). 

Για να λάβει χώρα η διαδικασία της αξιολόγησης μέσα στο πλαίσιο πρακτικών της 

ΔΟΠ, απαιτείται πρωτίστως να τεθούν τα κριτήρια- πρότυπα που κάθε θέση εργασίας 

πρέπει να πληρεί. Εν συνεχεία, η αξιολόγηση του εργαζομένου κάθε θέσης μπορεί να 

παρέχει πληροφόρηση για το αν αυτός πρακτικά φέρει επίπεδο παραγωγικότητας 

κάτω του προτύπου, ίσου ή μεγαλύτερου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

αμιγούς αξιολόγησής του (και κατόπιν να οριστούν τα αίτια και οι λύσεις) (Campbell, 

2003; Gliddon, 2004).    
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Ακόμη και υπό το παραπάνω πλαίσιο που η αξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει ως 

τμήμα της ΔΟΠ, υπάρχουν σημεία της όλης διαδικασίας τα οποία ο οργανισμός που 

υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να προσέξει. Η αξιολόγηση, όπως και η ίδια η 

ΔΟΠ, δεν είναι μια τυπική διαδικασία- αντιθέτως είναι δυναμική και εξελισσόμενη 

(Dipboye & de Pontbriand, 1981). Δεδομένου ότι αφορά και σχετίζεται με τον 

ανθρώπινο παράγοντα, θα ήταν ανούσιο ο οργανισμός να εστιάζει στην προώθηση 

και βελτίωση της δυναμικότητας και παραγωγικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, 

αλλά να διατηρεί μια στάσιμη διαδικασία αξιολόγησης που δεν επανασχεδιάζεται 

τακτικά και παραμένει όπως στην αρχή. Η όλη φιλοσοφία της ΔΟΠ τονίζει και 

υποστηρίζει την ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης των εσωτερικών διεργασιών, 

κομμάτι των οποίων αποτελεί η αξιολόγηση (Roberts, 2003).  

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν ο οργανισμός κάνει χρήση ενός συστήματος 

αξιολόγησης για το προσωπικό, οφείλει να ελέγχει την αποτελεσματικότητά του όσο 

ο χρόνος περνά. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι διαχρονικά η έννοια της 

αξιολόγησης προσωπικού οδήγησε σε αμφιβολίες και προκάλεσε σε διάφορες 

περιπτώσεις αρνητική εντύπωση στο προσωπικό οργανισμών διεθνώς, καθώς οι 

τελευταίοι αγνόησαν σημαντικά στάδια (όπως την πρόταση και εφαρμογή λύσεων σε 

περίπτωσης χαμηλής παραγωγικότητας), δεν συνέδεσαν την αξιολόγηση με τους 

στόχους τους και γενικότερα δεν κατάφεραν να πείσουν τους εργαζομένους ότι 

πρόκειται για μια θετική για αυτούς διαδικασία και όχι απλώς τυπική (Boice & 

Kleiner, 1997; Roberts, 2003; Golec & Kahya, 2007).  

Το γεγονός αυτό κατά βάση σχετίζεται με το ότι πολλοί οργανισμού υιοθετούν ένα 

σχετικό σύστημα αξιολόγησης το οποίο συχνά έχει αναπτυχθεί ως γενικός άξονας για 

πολλούς οργανισμούς και κατά την εφαρμογή του δεν μπαίνουν σε διαδικασία 

τροποποίησής του για τα δικά τους δεδομένα. Εκτός αυτού, συχνά τέτοια συστήματα 

παρέχουν απλώς το βήμα της ποσοτικοποίησης δεδομένων και αποτελεσμάτων, κάτι 

που στην πράξη δεν ανταποκρίνεται με την φύση της εργασίας που αναλαμβάνει το 

προσωπικό (Longenecker et al., 1987). Καθότι επίσης πολλές φορές η αξιολόγηση 

επιβάλλεται στο προσωπικό χωρίς να ερμηνεύεται η αξία της και συμβολή στην όλη 

επιτυχία της ΔΟΠ και την εξυπηρέτηση συμφερόντων οργανισμού και εργαζομένων, 

είναι λογικό οι τελευταίοι να θεωρήσουν διαχρονικά ότι πρόκειται για μια ανούσια, 

τυπική διαδικασία κατά την οποία οι ίδιοι κινδυνεύουν να στιγματιστούν με έναν 
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αριθμό- επίπεδο αξιολόγησης και στη συνέχεια να χάσουν διάφορες ευκαιρίες ή ήδη 

δεδομένες συνθήκες στον εργασιακό τους χώρο (Campbell & Lee, 1988). Όπως θα 

αναλυθεί στην επόμενη ενότητα, η αξιολόγηση διαχρονικά έχει απασχολήσει τον 

ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο λόγω κυρίως της αντίφασης αυτής μεταξύ της 

θεωρητικής αξίας της ως διαδικασία και της πρακτικής μη αποδοχής από τους 

εργαζομένους. 

 

1.3 Η σημασία και ο ρόλος της αξιολόγησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

H έννοια της αξιολόγησης βασίζεται στις πρωταρχικές θεωρίες περί προσδιορισμού 

της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Ήδη μεταξύ πολλών 

θεωριών του Μάνατζμεντ, υπάρχει η άποψη ότι ο εργαζόμενος γίνεται περισσότερο 

παραγωγικός αν του αποδοθούν κατάλληλα κάθε φορά κίνητρα προώθησης της 

αποδοτικότητάς του (Ramlall, 2004). Ο Taylor υποστηρίζει ότι τα άτομα εργάζονται 

για να αποκτήσουν μισθό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αποτελεί ικανό κίνητρο 

προς παραγωγική εργασία (Πετρίδου, 2011). Με βάση αυτή τη θεωρία, αργότερα 

αναπτύχθηκαν σταδιακά συστήματα μισθοδοσίας που συνέδεαν το εισόδημα του 

υπαλλήλου με τον βαθμό παραγωγικότητας που τον χαρακτήριζε, γεγονός αρκετά 

δίκαιο και ίσως πρακτικό. Για να εφαρμοστεί όμως ένα τέτοιο σύστημα, ήταν 

αναγκαίο να μετρηθεί ή αλλιώς να ποσοτικοποιηθεί με κάποιο τρόπο ο βαθμός 

παραγωγικότητας που κάθε εργαζόμενος φέρει, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η 

έννοια της αξιολόγησης ως η διαδικασία που εκτιμά το πόσο αποτελεσματικός στο 

ρόλο του είναι ένας εργαζόμενος (Giles & Mossholder, 1990). 

Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση συνδέθηκε διαχρονικά με την τοποθέτηση των 

εργαζομένων σε κλίμακες μισθοδοσίας, γεγονός όχι τόσο θετικό για την διαδικασία 

αυτή καθ’ αυτή, καθότι ο κάθε υπάλληλος συνδέει την αξιολόγηση με την 

ενδεχόμενη αύξηση ή όχι στο μισθό του (κατάσταση αγχωτική και ψυχοφθόρα) (Giles 

& Mossholder, 1990). Πέραν του γεγονότος αυτού, η πάροδος των δεκαετιών έφερε 

πολλαπλά στάδια εξέλιξης και προόδου σε πολλές επιστήμες, τα επιτεύγματα των 

οποίων συνέβαλαν στην αλματώδη εξέλιξη των βιομηχανιών. Σταδιακά, οι 

εργαζόμενοι έπρεπε να καταρτίζονται για να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να 

διατηρούν την θέση εργασίας τους, με συνέπεια τα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας 
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να γίνονται ολοένα πιο απαιτητικά, αγχωτικά και ίσως καταπιεστικά. Πλέον, η 

διαδικασία της αξιολόγησης δεν σχετίζεται μόνο με ζητήματα μισθολογικά, αλλά 

εργασιακά γενικότερα, κρίνοντας την διατήρηση ή όχι μιας θέσης εργασίας από έναν 

υπάλληλο ή αξιολογώντας την δυνατότητά του να ανέλθει ιεραρχικά (Boswell & 

Boudreau, 2000; Whitener, 2001). Μάλιστα, όπως έχει προαναφερθεί, συχνά η 

αξιολόγηση λαμβάνει χώρα με μεθόδους που δεν δύνανται να εξασφαλίσουν την 

σωστή εκτίμηση του επιπέδου παραγωγικότητας του εργαζομένου, με αποτέλεσμα 

αυτός να φέρει έναν ακόμη λόγο να σχηματίσει αρνητική άποψη για την όλη 

διαδικασία (Pearce & Porter, 1986). 

Θεωρητικά, η βιβλιογραφία περιλαμβάνει ποικίλες απόψεις αναφορικά με τους 

λόγους που ένας οργανισμός πρέπει να υιοθετήσει την αξιολόγηση και να την 

ασπαστεί στην κουλτούρα του. Η αξιολόγηση ουσιαστικά αποσκοπεί να βελτιώσει το 

επίπεδο παραγωγικότητας στο εσωτερικό του οργανισμού μέσω εστίασης στην 

προώθηση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα, τάση που επίσης 

χαρακτηρίζει την φιλοσοφία της ΔΟΠ. Έτσι, η αξιολόγηση στοχεύει να θέσει στόχους 

για το προσωπικό και να θέσει στο κάθε μέλος αυτού τα κατάλληλα καθήκοντα για 

την προσωπικότητα και τις ικανότητές του. Η διασύνδεση των κατάλληλων 

εργαζομένων με τις κατάλληλες εργασίες- ευθύνες θα φέρει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα τόσο για τους εταιρικούς, αλλά και τους προσωπικούς στόχους των 

εργαζομένων (Boice & Kleiner, 1997; Τσιότρας, 2002; Πετρίδου, 2011). 

Αυτό το τελευταίο πόρισμα ενέχει υψηλή σημασία στις σύγχρονες θεωρίες 

Διοίκησης. Η απόδοση ευθυνών ή γενικότερα η επιλογή ενός ατόμου για την 

καλύτερη για αυτόν θέση εργασίας είναι μόνο η αρχή για να λειτουργήσει σωστά η 

όλη παραγωγική διαδικασία εσωτερικά. Αφού αυτό γίνει, ο οργανισμός πρέπει 

τακτικά να παροτρύνει το προσωπικό προς την επιθυμητή κατεύθυνση, να προωθεί 

τον δυναμισμό, την δημιουργικότητα και την καινοτομία και κυρίως, να την 

επιβραβεύει (Whitener, 2001; Gliddon, 2004). Η αναγνώριση και επιβράβευση 

αποτελούν κινητήριους μοχλούς για την παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Οι 

σύγχρονες θεωρίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων υποστηρίζουν ότι ο μισθός 

(οικονομικά κίνητρα) δεν είναι σήμερα αρκετός να κάνει τα άτομα παραγωγικά. Άλλα 

μη οικονομικά κίνητρα, όπως η αναγνώριση και η επίδειξη εκτίμησης, έχουν 
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βαρύτητα στην ψυχολογία και συνεπώς αποδοτικότητα των εργαζομένων (Meyer et 

al., 2004).  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επεξηγηθεί ο ρόλος της αξιολόγησης στην 

παρότρυνση και κινητοποίηση του προσωπικού. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες, όπου η πρώτη οδηγεί αναμφίβολα στην δεύτερη. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση σαν διαδικασία αναφέρεται στην εκτίμηση του επιπέδου 

παραγωγικότητας κάθε εργαζομένου με σκοπό να τον κάνει καλύτερο, δηλαδή να τον 

επιβραβεύσει για τις επιτυχίες του και να του υποδείξει (ποτέ τιμωρήσει) τα 

ενδεχόμενα λάθη ώστε να μην τα επαναλάβει μελλοντικά (Gliddon, 2004). Η 

αναγνώριση του έργου και η προώθηση του εργαζομένου συνδέεται με τον τρόπο 

αυτό με την κινητοποίηση του τελευταίου, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να λάβει 

γνώση του πόσο καλός είναι στη δουλειά του και να εξελιχθεί (Campbell & Lee, 

1988). Έτσι, μπορεί να πετύχει προσωπικές του φιλοδοξίες και να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του μέσω της επίτευξης των στόχων του οργανισμού, όπως ορθά θέτει η 

σχετική θεωρία του Maslow (Πετρίδου, 2011).  

Η ως τώρα ανάλυση υποδεικνύει ότι η πράξη με την θεωρία έχουν σε πολλές 

περιπτώσεις απόκλιση. Η θεωρία υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση είναι τρόπος 

βελτίωσης της αποδοτικότητας κάθε εργαζομένου, ενώ η πράξη έχει κάνει σαφές ότι 

τα συστήματα αξιολόγησης σταματούν στο κομμάτι της απόδοσης βαθμολογίας- 

κριτικάροντας τον υπάλληλο και όχι προωθώντας τον. Με άλλα λόγια, στην πράξη 

παρατηρείται το φαινόμενο όπου το βήμα της επιβράβευσης, αναγνώρισης, 

προώθησης και κινητοποίησης δεν λαμβάνει χώρα ποτέ. Είναι έτσι εύλογο ότι όταν η 

διαδικασία δεν λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένα, ο εργαζόμενος δεν βλέπει ποτέ στην 

πράξη την θετική, ευεργετική πλευρά της αξιολόγησης και την συνδέει με τον 

στιγματισμό του επαγγελματικά (Pearce & Porter, 1986). Επιπρόσθετα, η αδυναμία 

της επιβράβευσης και κινητοποίησης του καθενός προσωπικά δημιουργεί σταδιακά 

συνθήκες αδιαφορίας, μειωμένης παραγωγικότητας και ενδεχομένως ψυχρών 

σχέσεων στα εργατικά περιβάλλοντα αυτών των οργανισμών, με αποτέλεσμα η 

δυναμική της ομάδας να χάνεται και να λαμβάνει χώρα η σταδιακή κατάρρευση 

αυτών (Longenecker et al., 1987). 

Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει ότι τέτοιοι οργανισμοί αποτυγχάνουν να συνδέσουν 

την αξιολόγηση με την εξέλιξη και την πρόοδο. Τέτοια περιστατικά τείνουν να 



 

 
 

 

12 

χαρακτηρίζουν οργανισμούς που ήδη φέρουν προβληματικές συνθήκες λειτουργίας, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αγνοούν τον ανθρώπινο παράγοντα και την δύναμη 

που αυτός έχει να στρέψει τον οργανισμό στην επιτυχία (αν διοικηθεί σωστά). Έτσι, 

συχνά οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα που χαρακτηρίζονται από μειωμένη 

αποτελεσματικότητα στο έργο τους και αδιαφορία του προσωπικού στα καθήκοντά 

τους, είτε αγνοούν παντελώς την σημασία της αξιολόγησης ή την εφαρμόζουν με 

λάθος τρόπο, γεγονός που ξεσηκώνει μόνιμα τις αντιδράσεις των υπαλλήλων (Perry 

& Porter, 1982). 

 

 

 

Κεφάλαιο 2: Ο Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα 

 

2.1 Οι ιδιαιτερότητες και τα βασικά προβλήματα του ελληνικού δημόσιου 

τομέα 

 

Στην Ελλάδα, οι βάσεις ίδρυσης του δημόσιου τομέα χρονολογούνται κατά τη 

διάρκεια του 19
ου

 αιώνα. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι ήδη από τις αρχές της 

οργάνωσης και ανάπτυξης αυτού, οι διάφοροι οργανισμοί στελεχώθηκαν από πολίτες 

επιλεγμένους όχι βάσει προσόντων και λοιπών ποιοτικών κριτηρίων, αλλά βάσει της 

υποστήριξης που αυτοί παρείχαν σε πολιτικούς και συγκεκριμένες πολιτικές 

παρατάξεις (Manolopoulos, 2007). Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται για αρκετές 

δεκαετίες, με συνέπεια ήδη κατά τον 20
ο
 αιώνα ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας να 

θεωρείται ήδη υπερ- πλήρης από δημοσίους υπαλλήλους. Η αδυναμία έτσι 

πρόσληψης καταρτισμένου προσωπικού οδηγεί σταδιακά σε αδυναμία ορθής 

διοίκησης του δημοσίου τομέα και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων και 

διαχείρισης καταστάσεων (Dalamagas, 2000).   

Η όλη αυτή κατάσταση οδήγησε με την πάροδο των ετών σε υψηλές ανάγκες 

χρηματοδότησης του ελλειμματικού δημόσιου τομέα. Προκειμένου να μην επέλθουν 

δυσμενείς συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την ελληνική οικονομία, ο 
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δημόσιος τομέας της χώρας ήδη από τον 20
ο
 αιώνα χαρακτηρίζεται από ανάγκη 

υψηλών επιπέδων δημόσιας δαπάνης, μικρό τμήμα των οποίων καλύπτονταν από την 

φορολογία ενώ το υπόλοιπο από δανεισμό του Κράτους, κατά βάση από ξένες 

οικονομίες (Provopoulos & Zambaras, 1991; Dalamagas, 2000). Κατά την τελευταία 

δεκαετία και ως σήμερα, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Ακόμη και στα σύγχρονα 

χρόνια, η χώρα έχει πολλάκις κατηγορηθεί για τον αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα 

της που, όπως θα αναλυθεί παρακάτω,  ως ένα σημείο οφείλεται σε μη παραγωγικό 

προσωπικό (Ioannou, 2013). Η αδυναμία έτσι ορθής διοργάνωσης του δημόσιου 

τομέα οφείλεται σε πολλαπλά προβλήματα που τείνουν να αιωρούνται περίπου 

περισσότερο από έναν αιώνα. 

Πρωταρχικό πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου τομέα θεωρείται το μεγάλο μέγεθός 

του σε σχέση με το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και φυσικά αναλογικά με τον 

πληθυσμό της χώρας. Για να αξιολογηθεί αυτός ο χαρακτηρισμός κρίνεται σημαντικό 

να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων τα εν λόγω χαρακτηριστικά του 

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα μπορούν να συγκριθούν με αυτά άλλων οικονομιών. 

Έτσι, ως αρχικό κριτήριο τίθεται το τμήμα του ΑΕΠ που ο τομέας αυτός 

καταλαμβάνει (Karyotakis & Moustakis, 2014). Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται 

ότι η δαπάνη της ελληνικής οικονομίας (ως τμήμα του ΑΕΠ) ήταν σε μεγαλύτερο 

σημείο από ότι σε οικονομίες  πολύ-πληθέστερες όπως η Γερμανία, η Ισπανία αλλά 

και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο δημόσιος τομέας στη 

χώρα καταλαμβάνει το 2012 περίπου πάνω από το ήμισυ του ΑΕΠ: 
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Διάγραμμα 2.1: Μέγεθος δημοσίου τομέα σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές 

οικονομίες (2012)  

Πηγή: http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/to -megethos-tou-

dhmosiou-tomea 

 

Ένα άλλο κριτήριο είναι ο αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί, το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στο σύνολο του 

εργατικού δυναμικού κυμαίνεται κοντά στο 8% για την Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο 

διαχρονικά (περίοδος 2008-2015) από το αντίστοιχο του μέσου όρου της ΕΕ και της 

Ευρωζώνης. Είναι όμως εξίσου άξιο λόγου το γεγονός ότι ως το 2013 το εν λόγω 

ποσοστό έφερε θετική πορεία (διαχρονική αύξηση), ενώ έκτοτε τείνει να μειώνεται, 

πιθανώς ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών και της συρρίκνωσης του 

αριθμού των προσλήψεων: 

 

http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/to-megethos-tou-dhmosiou-tomea
http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/to-megethos-tou-dhmosiou-tomea
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Πίνακας 2.1: Ποσοστά απασχόλησης σε Δημόσια Διοίκηση και άμυνα στην 

Ευρώπη 2008-2015 

Πηγή: http://kpolykentro.gr/, 2017 

Ένα άλλο πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου τομέα που τείνει να είναι, όπως 

αναφέρθηκε, αντικείμενο μακροχρόνιων συζητήσεων και παρατηρήσεων, είναι το 

μεγάλο κόστος συντήρησής του. Τόσο το γεγονός της κάλυψης των μισθών των 

http://kpolykentro.gr/
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αντίστοιχων υπαλλήλων όσο και η συντήρησή του ή η κάλυψη των ελλειμμάτων του 

οδηγούν αναπόφευκτα σε σημαντική αύξηση της δημόσιας δαπάνης (Dalamagas, 

2000; Kouretas & Vlamis, 2010). Το διάγραμμα που ακολουθεί ερμηνεύει την τάση 

αυτή, δηλαδή το γεγονός ότι διαχρονικά απαιτούνται δημόσιες δαπάνες σε 

μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για να χρηματοδοτήσουν τον δημόσιο τομέα: 

 

Διάγραμμα 2.2: Δαπάνες κεντρικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 2000 -

2013 (μόνο Ελλάδα και Ευρωζώνη-18) 

Πηγή: Λαδή, Απρίλιος 2015  

 

Γίνεται έτσι πλήρως σαφές ότι αυτό το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με 

το αντίστοιχο της Ευρωζώνης, ενώ από την έρευνα που απέδωσε τα στοιχεία αυτά 

λείπουν οι μετρήσεις για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης- οι οποίοι 

συνηθίζεται να φέρουν αυξημένες δαπάνες. Πέραν αυτών, πρέπει να αναφερθεί 

ειδικότερα ότι στην Ελλάδα διαχρονικά τα έξοδα της Γενικής Κυβέρνησης για 

μισθοδοσία (απασχολούμενων στο δημόσιο πολιτών) είναι υψηλότερα από τα 

αντίστοιχα έξοδα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Διάγραμμα 2.3: Δαπάνη μισθοδοσίας γενικής κυβέρνησης (ΓΚ) και συνόλου 

οικονομίας εκτός γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ  

Πηγή: ΣΕΒ, 19/05/2016    

 

Άλλο ένα πρόβλημα που επίσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

οικονομίας είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα 

των επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας γίνονται κατά βάση στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχουν ανεπτυγμένες καταστάσεις και υποδομές 

απασχόλησης μεγάλου όγκου εργαζομένων (Verney & Papageorgiou, 1992). Ως εκ 

τούτου, η έντονη τάση αστικοποίησης του ελληνικού πληθυσμού φέρει ως 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση, ακόμη και εγκατάλειψη, της επαρχίας με αποτέλεσμα 

την όχι ορθή επάνδρωση των εν λόγω περιοχών με καταρτισμένο προσωπικό στον 

τομέα του δημοσίου. Έτσι, καταγράφεται το πρόβλημα της υπερ- συγκέντρωσης 

δημοσίων υπαλλήλων στις μεγάλες πόλεις, ενώ σημαντικές ελλείψεις χαρακτηρίζουν 

τις λοιπές περιοχές προς δυσμένεια των εκεί πολιτών και την αδυναμία 

αποτελεσματικής τους εξυπηρέτησης (Stegarescu, 2005). 

Επιπρόσθετα, ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων και λοιπών φορέων του 

Δημοσίου χειροτερεύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του τελευταίου. 

Πολλαπλοί λόγοι και αιτίες οδηγούν στην έλλειψη συντονισμού με συνέπεια είτε την 
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μη ολοκλήρωση αποφάσεων ή την εφαρμογή τους μερικώς και συχνά με πολλά 

προβλήματα και παρερμηνείες. Συνηθέστερη αιτία είναι τα πιεστικά 

χρονοδιαγράμματα που χαρακτηρίζουν μια απόφαση και το αντίστοιχο έργο. Το 

αρμόδιο κάθε φορά Υπουργείο πιέζει σε μικρό χρονικό διάστημα να έχει 

ολοκληρωθεί το τελευταίο, συχνά αγνοώντας τις πρακτικές δυσκολίες που η εκτέλεση 

μιας τέτοιας εντολής ενέχει. Επιπλέον, η έλλειψη οικονομικών πόρων συχνά 

προκαλεί εμπόδιο στην ομαλή εκτέλεση των αποφασισμένων πολιτικών, ενώ 

παρόμοια προβλήματα προκαλεί η έλλειψη τεχνογνωσίας, πρόσβασης σε 

πληροφορίες και λοιπά ζητήματα πρακτικής φύσης που καθημερινά βιώνει ο 

ελληνικός δημόσιος τομέας (Sotirakou & Zeppou, 2005; Λαδή, 2015).  

Ακόμη ένα πρόβλημα, συγγενές με το προηγούμενο, αναφορικά με την 

αναποτελεσματικότητα του Δημοσίου στην Ελλάδα, είναι  η έλλειψη ενός σαφώς 

ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για αποφάσεις αναφορικά με την δημόσια 

διοίκηση. Το πρόβλημα αυτό προκαλείται αλλά και διογκώνεται από την 

αναποτελεσματικότητα της πολιτικής εξουσίας να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές 

σε παλιά, μη αποδοτική πλέον νομοθεσία με αποτέλεσμα η όποια προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού των κανονιστικών πλαισίων να αποτελεί διαδικασία χρονοβόρα που 

προκαλεί αντιδράσεις, τόσο σε άλλες πολιτικές παρατάξεις ή σε εργαζομένους που 

θεωρούν την εκάστοτε αλλαγή μη ουσιώδους σημασίας (Κεραμέως, 12/09/2015). 

Μάλιστα, οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία αλλά την 

πολιτική σκηνή χαρακτηρίζονται από αδυναμία παραμονής στην εξουσία για μεγάλο 

διάστημα ώστε να ολοκληρώσουν αποφάσεις που θα επέφεραν αλλαγές στην 

νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα η δέσμευση της χώρας στα πλαίσια των Μνημονίων 

επιφέρουν συχνές αλλαγές σε ήδη ληφθείσες αποφάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η 

τακτική αλλαγή αυτών που ισχύουν βραχυπρόθεσμα, δηλαδή για διάστημα μη 

επαρκές να επιφέρουν αλλαγές. Εκτός αυτών, η όλη αυτή κατάσταση δημιουργεί 

επιπροσθέτως δυσπιστία των δημοσίων φορέων στην δραστηριότητα και τις 

αποφάσεις Υπουργείων και ασκούντων την εξουσία, γεγονός που τείνει να κάνει 

περισσότερο προβληματική την υιοθέτηση τυχόν αλλαγών που αφορούν σε θέματα 

διοίκησης του δημοσίου τομέα (Ardagna & Caselli, 2014). 

Η αδιαφάνεια των κρατικών μηχανισμών και το υψηλό επίπεδο διαφθοράς που επίσης 

χαρακτηρίζει τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς επηρεάζει επίσης σε μεγάλο 
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βαθμό την αναποτελεσματικότητα αυτών. Όπως συζητήθηκε παραπάνω, η χρήση του 

Δημοσίου ως μηχανισμού τοποθέτησης εργαζομένων με κριτήριο την πολιτική τους 

πεποίθηση ήταν κατά το παρελθόν βασικό στοιχείο των προσλήψεων, ενώ ακόμη και 

σήμερα υπάρχουν περιστατικά διορισμού υπαλλήλων με κριτήριο την υποστήριξη 

ανώτερων ιεραρχικά προσώπων. Στα πλαίσια πάταξης της αδικίας αυτής, η 

αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία που μπορεί να συμβάλει διαχρονικά στην διακοπή 

τέτοιων φαινομένων, καθώς με τον τρόπο αυτό προσλήψεις ατόμων που δεν είναι 

τόσο αποδοτικά στα καθήκοντά τους όσο προβλέπεται θα εντοπίζονται και 

ενδεχομένως να εκδιώκονται αν δεν βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Εκτός 

των προσλήψεων, η αδιαφάνεια φυσικά αφορά και σε ζητήματα παροχής κονδυλίων 

σε δημοσίους φορείς ή ακόμη και την προώθηση των αιτούμενων συγκεκριμένων 

οργανισμών που φέρουν ευμένειας σε σύγκριση με άλλους που δεν διαθέτουν 

γνωριμίες (Liaropoulos et al., 2008; Κάτσιος, 2015). Το ακόλουθο διάγραμμα 

καθιστά σαφές ότι η διαφθορά (όπως αυτή μετράται από τον Δείκτη Αντίληψης της 

Διαφθοράς) στην Ελλάδα φέρει τιμές χαμηλότερης της βάσης (βαθμός 5), με την 

χώρα να έχει τα πρόσφατα έτη κάπως βελτιωμένη εικόνα στον δείκτη σε σχέση με τις 

αρχές της δεκαετίας του 2010, αν και κατά το 2016 η βαθμολογία εκ νέου 

χειροτέρευσε: 

 

 

 Διάγραμμα 2.4: Διαχρονική εξέλιξη δείκτη διαφθοράς CPI για την Ελλάδα, 

1996-2015  

Πηγή: https://tradingeconomics.com/greece/corruption -index  

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η αναποτελεσματικότητα όλου του δημόσιου τομέα 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μη παραγωγικό προσωπικό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

https://tradingeconomics.com/greece/corruption-index
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χαρακτηρίζονται από νωθρότητα, αδυναμία εκπλήρωσης ακόμη και βασικών 

καθηκόντων σε πολλές περιπτώσεις και αντίδραση σε αλλαγές που αφορούν σε 

πιεστικότερες συνθήκες εργασίας. Οι αλλαγές που αφορούν σε εργασιακά καθήκοντα 

επίσης επιφέρουν εκ νέου νωθρότητα ενώ η διαφθορά χαρακτηρίζει και την 

απασχόληση στον δημόσιο τομέα, με υπαλλήλους που αποφεύγουν να τηρούν το 

ωράριο εργασίας και την ολοκλήρωση των ευθυνών τους. Η διερεύνηση όμως της 

κατάστασης αυτής από την σκοπιά των εργαζομένων στο Δημόσιο αποκαλύπτει μια 

κατάσταση εξαιρετικά δυσμενής για αυτούς, καθώς όπως θα αναλυθεί σε επόμενη 

ενότητα, σχεδόν καμία από τις θεωρητικές απόψεις της Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων δεν εφαρμόζεται αποδεδειγμένα και σαφώς οργανωμένα στους ελληνικούς 

δημοσίους οργανισμούς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιβραβεύονται, δεν 

υποκινούνται να είναι παραγωγικοί και γενικότερα δεν αντιμετωπίζονται ως 

αναπόσπαστο τμήμα του οργανισμού. Η έλλειψη επίδειξης του δέοντος σεβασμού 

στο πρόσωπό τους οδηγεί αναπόφευκτα στην επίδειξη δυσπιστίας και μη σεβασμού 

στις κυβερνητικές πολιτικές, τους θεσμούς και τα διοικητικά ανώτερα ιεραρχικά 

στελέχη (Philippidou et al., 2004; Manolopoulos, 2007; Ioannou,2013). 

 

 

2.2 Η ανάγκη εξυγίανσης και εξορθολογισμού 

 

Η προηγούμενη ενότητα κάνει σαφές ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα χρήζει 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και άμεσων αλλαγών, γεγονός με το οποίο συμφωνούν 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνία, πολίτες, εργαζόμενοι, πολιτικοί, ξένοι 

δανειστές και επενδυτές) όπως και η βιβλιογραφία. Μάλιστα, υπάρχουν μελέτες, 

όπως αυτή των Sotirakou & Zeppou (2006), οι οποίες ισχυρίζονται ότι ο ελληνικός 

δημόσιος τομέας είναι άκαμπτος, αναποτελεσματικός, κεντροποιημένος (ενώ η όλη 

πανευρωπαϊκή προσπάθεια αφορά στην αποκεντροποίηση), με υπερ- ανεπτυγμένη 

γραφειοκρατική δομή που οδηγεί σε απώλεια του νοήματος της κάθε διαδικασίας. 

Oι θεωρίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τονίζουν την ανάγκη συνεχούς 

υποκίνησης του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να δέχεται την εκτίμηση των 

συναδέλφων και διοικητών του τμήματος- οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Θα 

πρέπει να λαμβάνει ενημέρωση για τις όποιες αλλαγές πρόκειται να λάβουν χώρα στο 
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εργασιακό του περιβάλλον και να πληροφορείται σχετικά με τους λόγους και τις 

επικείμενες αναμενόμενες θετικές συνέπειες. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζεται η 

συμμετοχή του στις καθημερινές διεργασίες και φυσικά να επιβραβεύεται για το ρόλο 

του. Επιπλέον, θα πρέπει να διοικείται σωστά με κατάλληλο προϊστάμενο- ηγέτη που 

να προωθεί την παραγωγικότητα αυτού και να τον εμπνέει να εργαστεί για το καλό 

του οργανισμού, και συνεπώς των πολιτών (ανάμεσα στους οποίους, και ο ίδιος) 

(Rainey, 1982; Giauque et al., 2013). Όλα αυτά όμως είναι απλώς ιδανικά και 

δυστυχώς δεν φέρουν εφαρμογή στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας (με ελάχιστες 

πάντα εξαιρέσεις). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κράτος παραμένει ίσως ο μεγαλύτερος 

σε μέγεθος εργοδότης στη χώρα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτός δεν 

ασκεί καθόλου καλά τον εν λόγω ρόλο του (Manolopoulos, 2007).    

Η βιβλιογραφία επίσης υποστηρίζει ότι σαφώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 

φέρουν διαφορές στον τρόπο λειτουργίας και συνεπώς στον τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησης των αντίστοιχων οργανισμών, όμως λόγω των διαφορών αυτών, ο 

δημόσιος πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλες πρακτικές. Στην πράξη, υποστηρίζεται 

ότι ο δημόσιος πρέπει να μιμηθεί τις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα για τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και μόνιμη προώθηση της παραγωγικότητας (Metcalfe, 1993; 

Brown, 2004). Έτσι, κάθε πολιτική που αποφασίζεται και υιοθετείται πρέπει να φέρει 

ορισμένες αρχές που να υποστηρίζουν τους προαναφερθέντες στόχους, όπως 

σταθερότητα στις αποφάσεις και επιμονή στην εφαρμογή τους, εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων πέραν της κεντρικής διοίκησης, ικανότητα προσαρμογής σε 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις, υιοθέτηση αλλαγών που να βασίζονται στις 

καινοτομίες, ανάληψη ρίσκου, πρόσληψη μόνο ειδικευμένου για κάθε θέση 

προσωπικού και φυσικά μη ανοχή περιπτώσεων διαφθοράς και αδιαφάνειας (Radnor 

& McGuire, 2004).  

Η άποψη αυτή περί υιοθέτησης των προαναφερόμενων, μεταξύ άλλων, αρχών 

σχετίζεται πλέον με την θεωρία της Νέας Δημόσιας Διοίκησης- New Public 

Management (NPM), όρος που αναφέρεται στην συντονισμένη προσπάθεια μιας 

οικονομίας να απαλλαχτεί από τον τρόπο διοίκησης που κυριαρχεί στο Δημόσιο και 

να τον αντικαταστήσει με νέες, δημιουργικές και καινοτόμες πρακτικές που ωθούν 

την αποδοτικότητα (Ongaro, 2008). Όπως γίνεται σαφές, το ΝΡΜ βρίσκεται σε 

αρμονία τόσο με την ΔΟΠ όσο και την έννοια της αξιολόγησης, γεγονός που 
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υποδηλώνει την σημασία εφαρμογής αυτών στους δημόσιους οργανισμούς. Μάλιστα, 

την τελευταία δεκαετία υπάρχουν έρευνες σχετικά με την υιοθέτηση του ΝΡΜ στο 

ελληνικό Δημόσιο, εκ των οποίων οι περισσότερες τονίζουν ότι η διαδικασία είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρα όπως επίσης υποδεικνύουν ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στις 

πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού (Philippidou et al., 2004; Sotirakou & 

Zeppou, 2006; Chatzoglou et al., 2013).    

Οι αρχές αυτές έχουν βαρύνουσα σημασία για την πρόοδο και εξέλιξη του δημοσίου 

τομέα, και είναι αξιοσημείωτο ότι προωθούν την φιλοσοφία της ΔΟΠ και μέσω αυτής 

την αξιολόγηση. Οι διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών στη χώρα μας 

χαρακτηρίζονται από μη εστίαση στην αποδοτικότητα και αδιαφορία για την 

εφαρμογή πρακτικών που να τονώνουν την αποτελεσματικότητα των τμημάτων 

αυτών (Chatzoglou et al., 2013). Είναι επιπρόσθετα όμως γεγονός ότι στην Ελλάδα 

τις τελευταίες δεκαετίες οι απαιτήσεις των πολιτών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 

αυξήθηκαν και συχνά έγιναν πιεστικότερες. Οι τελευταίες προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του λαού έδωσαν διαχρονικά βαρύτητα σε έργα και 

πολιτικές που εντέλει αγνόησαν τα αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό των 

οργανισμών του Δημοσίου (Radnor & McGuire, 2004). Το δυσμενές εργασιακό 

περιβάλλον σταδιακά έγινε ακόμα χειρότερο λόγω των αυξανόμενων 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αδυναμίας κάλυψης των ζημιών αυτών. Με τη 

σειρά τους οι διοικητές των δημοσίων οργανισμών βρίσκονται διαρκώς σε πίεση 

επίτευξης υψηλών στόχων με ταυτόχρονη έλλειψη σε πόρους. Έτσι, οι εργαζόμενοι 

του Δημοσίου σταδιακά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τάσης παροχής υπηρεσιών με 

ελάχιστους πόρους, υποδομές και προβληματική διοίκηση (Kouretas & Vlamis, 

2010).  

Το αποκορύφωμα ίσως της ανησυχίας για το μέγεθος της αναποτελεσματικότητας του 

δημοσίου τομέα ήλθε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η χώρα επίσημα 

εισήλθε σε τροχιά ύφεσης και η διαπίστωση των μεγάλων δημοσιονομικών 

προβλημάτων έκαναν σαφή την αδυναμία λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών 

όπως θα έπρεπε (Featherstone, 2011). Κατά την τελευταία 7ετία, η χώρα 

αντιμετωπίζει την απειλή- κίνδυνο εξόδου από την Ευρωζώνη, με μοναδική ελπίδα 

την ανάκαμψη της οικονομίας (με την λήψη των απαραίτητων μέτρων). Στόχος 

πολλαπλών σχετικών μεταρρυθμίσεων αφορούν στην εξυγίανση του δημόσιου τομέα, 
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μέσω υιοθέτησης πολιτικών που να εστιάζουν στην σταδιακή αποφυγή των ίδιων, 

στάσιμων συνθηκών κατά την λειτουργία των δημοσίων οργανισμών. Συγκεκριμένα, 

η πάταξη της διαφθοράς και η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ιδιαίτερης 

μεταχείρισης φυσικών ή νομικών προσώπων ανάλογα με τις γνωριμίες τους θεωρείται 

βασικό σημείο του όλου εγχειρήματος (Christodoulakis, 2010; Ladi, 2014).  

Τέλος, βάσει της ως τώρα ανάλυσης, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση κάποιων 

ενδεικτικών προτάσεων προκειμένου ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναλύθηκαν: 

 Έμφαση στην απελευθέρωση των αγορών ώστε ο δημόσιος τομέας να γίνει 

πιο επιρρεπής στον ανταγωνισμό και να αναγκαστεί πρακτικά να γίνει 

αποτελεσματικότερος, 

 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον βέλτιστο βαθμό ώστε να μειωθεί 

σημαντικά ο όγκος των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αναλαμβάνουν οι 

δημόσιοι υπάλληλοι και υποχρεούνται έτσι να περιορίσουν παραγωγικότερα 

καθήκοντα, 

 Υποχρεωτική παρακίνηση του προσωπικού: έμπρακτα, και όχι απλώς 

θεωρητικά, αποτελέσματα και πρακτικές κατόπιν αξιολόγησης, 

 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που καινοτομούν και διάδοση αυτών σε 

λοιπούς οργανισμούς του Δημοσίου, 

 Προώθηση της απόκτησης γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω προσλήψεων 

ατόμων σε παρεμφερή επιστημονικά πεδία με τη θέση εργασίας που 

καλούνται να καλύψουν, 

 Ανάπτυξη συστημάτων πάταξης της διαφθοράς, παραδειγματισμός από άλλα 

κράτη που έχουν καλύτερες αξιολογήσεις στο ζήτημα της διαφάνειας. 
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Κεφάλαιο 3: Ιστορική αναδρομή στην αξιολόγηση στην Ελλάδα 
 

3.1 Προ της δεκαετίας του 1990 

 

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά ο θεσμός της αξιολόγησης  των οργάνων του Κράτους  

καθιερώθηκε  με το διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου 1833 (ΦΕΚ  37/4-12-1833), το οποίο 

περιελάμβανε το βιβλίο ποιότητας των δημοσίων υπηρετών, όπου αναγράφονται τα στοιχεία  

βάσει των οποίων αξιολογούνταν τα όργανα του Κράτους (Παπαχατζής, 1976). Αργότερα με 

τον ν.1811/1951 (16-5-51 φ. 141) κυρώνεται ο πρώτος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας «Πέρι 

Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων» , σκοπός  του κώδικα είναι 

η καθιέρωση  ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων  για το προσωπικό  των Διοικητικών 

Υπηρεσιών βάσει της ισότητας και της δικαιοσύνης .   

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η αξιολόγηση λαμβάνει περισσότερο ενδιαφέρον και 

εξέλιξη, καθώς συγκεκριμένα το 1983 ψηφίστηκε ο νόμος 1400 (24-10-1983 τ.Α΄φ.156) 

«Τροποποίηση  και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» με τον οποίο  καθιερώνεται  

σύστημα αξιολόγησης  των υπαλλήλων του Κράτους. Το 1984 εκδόθηκε το Προεδρικό 

Διάταγμα αριθ. 581/1984 (20-12-84 τεύχος Α΄ αριθ. φύλλου 207) «Αξιολόγηση  ουσιαστικών 

προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., πλην των 

εκπαιδευτικών»  το οποίο εισάγει  νέο σύστημα αξιολόγησης. Αργότερα, το 1986, ψηφίζεται 

ο ν. 1586/86 (1-4-86 τ.Α΄ αριθ.φ. 37) με τον οποίο ορίζεται η βαθμολογική διάρθρωση των 

θέσεων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. , των Ο.Τ.Α.  μεταξύ άλλων διατάξεων.  

 

3.2 Δεκαετία του 1990 

 

3.2.1 Νόμος 1943/1991 

 

Με την πάροδο των ετών, το εν λόγω σύστημα θεωρήθηκε παλαιωμένο και 

αντικαταστάθηκε με νέο σύμφωνα με τον ν.1943/1991 «Εκσυγχρονισμός  της 

οργάνωσης  και λειτουργίας  της δημόσιας διοίκησης , αναβάθμιση του προσωπικού 

της και άλλες συναφείς διατάξεις», όπου στο Κεφάλαιο Ε΄ (Αξιολόγηση προσωπικού, 

άρθρο 54- αξιολόγηση υπαλλήλων), επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 128 του 
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υπαλληλικού κώδικα  (π.δ. 611/1977) και πλέον φέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε 

σχέση με το παρελθόν.  

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από 1.1.1992 ισχύει σύστημα αξιολόγησης αναφορικά με 

την κατοχή ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 

(εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Το νέο σύστημα θέτει 

ως επίκεντρο την «αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής 

ικανότητας και καταλληλότητας  των υπαλλήλων  σε σχέση  με το αντικείμενο 

εργασίας τους και τα καθήκοντα  που ασκούν». Ειδικότερα, το νέο σύστημα 

αναφέρει ότι για κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν σαφή 

προκαθορισμένα χαρακτηριστικά και συνεπώς σχετικά κριτήρια πλήρωσης της 

θέσης, τα οποία προκύπτουν «σε συνάρτηση  με τους καθορισμένους στόχους και 

δείκτες που επιτρέπουν την εκτίμηση της απόδοσης των υπαλλήλων εντός 

ορισμένης χρονικής περιόδου με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των 

υπηρεσιών» (Ν.1943/91 -τεύχος Α΄  αριθ.φ.50 στις 11-4-1991). 

 

Πέραν αυτών, ο ίδιος νόμος ορίζει το ανώτατο και κατώτατο  ποσοστό  υπαλλήλων   

που μπορούν  να αξιολογούνται  σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες  του 

συστήματος αξιολόγησης. Έτσι, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι δύνανται να αξιολογούνται 

από τρεις περιπτώσεις αξιολογητών: 

 τον άμεσο προϊστάμενο τους, 

 τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, καθώς και  

 από τον επιθεωρητή, δεδομένου ότι αυτός ανήκει σε κλάδο διαφορετικό από 

τον κλάδο στον οποίο ανήκει ο αξιολογούμενος υπάλληλος. 

 

Αναφορικά με την ίδια την διαδικασία της αξιολόγησης, ο ίδιος νόμος ορίζει ότι κάθε 

προϊστάμενος Δ/νσης συντάσσει ειδική κατάσταση στην οποία κατατάσσει κατά 

κλάδο και βαθμό, τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται με  

τη σειρά που τους αξιολογεί. Μάλιστα, ο αξιολογητής θα πρέπει να προτάσσει  τον 

υπάλληλο  που αξιολογεί  ως υπερέχοντα. Πέραν των υπαλλήλων, αναφορικά με τα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, ο γενικός διευθυντής φέρει το ρόλο του αξιολογητή και 
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συντάσσει όμοια κατάσταση για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων που υπάγονται 

σε αυτόν. Όπως επιπρόσθετα ορίζει το προεδρικό διάταγμα 611/77, «η κατάταξη  των 

υπαλλήλων αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο  για τις κρίσεις  των υπαλλήλων από το 

Υπηρεσιακό συμβούλιο.» 

Παράλληλα, σε τυχόν περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία για μη αντικειμενική 

αξιολόγηση των υπαλλήλων από τον αξιολογητή, ο οικείος Υπουργός ή το Διοικητικό  

συμβούλιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οποιοσδήποτε ιεραρχικός 

προϊστάμενος  του αξιολογητή  μπορεί να διατάσσει  σχετική έρευνα. Αν η αμφιβολία 

αποδειχθεί αληθής, κινείται  υποχρεωτικά σε βάρος του αξιολογητή η πειθαρχική 

διαδικασία  βάσει των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (π.δ. 611/77 ). 

 

3.2.2 Προεδρικό Διάταγμα 318/1992 

 

Το 1992, ένα έτος αργότερα, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα  318/1992  

«Αξιολόγηση  των ουσιαστικών  προσόντων  του προσωπικού των δημοσίων 

υπηρεσιών- πλην των εκπαιδευτικών  λειτουργών  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης – και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 161 , τεύχος Α΄ 

25-9-1992 Π.Δ. 318). Στο διάταγμα αυτό, το άρθρο 4 περιλαμβάνει το Έντυπο 

Αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων. Αυτό περιλαμβάνει συν 

τοις άλλοις δέκα έξι κριτήρια τα οποία κατατάσσονται σε πέντε ομάδες 

ενδιαφέροντος, οι οποίες με τη σειρά τους αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια (Παρ. 5, 

Άρθρο 4, Προεδρικό Διάταγμα  318/1992): 

 Γνώση του αντικειμένου:  

 Επαγγελματική  επάρκεια 

 Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων  και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση  

των καθηκόντων. 

 Σφαιρική γνώση  του αντικειμένου του φορέα  

 Διοικητικές ικανότητες: 

 Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει  τις 

εργασίας  της μονάδας του. 
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 Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους 

υπαλλήλους και αναπτύσσει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες. 

 Ικανότητα αντικειμενικής  αξιολόγησης. 

 Ικανότητα δημιουργίας  πνεύματος ομάδας. 

 Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και αντιμετώπισης 

προβλημάτων ( και σε έκτακτα περιστατικά). 

 Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα:  

 Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία. 

 Πρωτοβουλία- καινοτομίες, εκπόνηση  σχετικών  με την υπηρεσία μελετών, 

άρθρων ή προτάσεων  και βράβευση τέτοιων εργασιών.  

 Ανάληψη ευθυνών. 

 Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά: 

 Συμπεριφορά προς πολίτες, εξυπηρέτηση του κοινού (μόνο υπάλληλοι  που 

έρχονται  σε επικοινωνία με κοινό). 

 Επικοινωνία  και συνεργασία  με συναδέλφους  και άλλες υπηρεσίες. 

 Αποτελεσματικότητα: 

 Ικανότητα θέσης και επίτευξης  στόχων. 

 Ποιότητα και ποσότητα εργασίας. 

 Εξοικονόμηση πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, 

υλικών μέσων). 

 

Άλλο σημαντικό σημείο του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος είναι το Άρθρο 5  

που αφορά στο Έντυπο αξιολόγησης  των υπαλλήλων Κατηγοριών Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας 

Εκαπίδευσης (ΔΕ). Ειδικότερα, για τις προαναφερθείσες κατηγορίες τα κριτήρια 

αξιολόγησης είναι δέκα και κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες ενδιαφέροντος, όπως 

ειδικότερα  ορίζεται  στην παρ.5 του άρθρου 4 του παρόντος Πρ/κου Διατάγματος  με 

εξαίρεση την ομάδα κριτηρίων  με τίτλο «Διοικητικές ικανότητες». Συγκεκριμένα, 

αυτή αφορά στην εκτίμηση της ποιότητας αλλά και ποσότητας εργασίας, όπως και 

«στην ικανότητα ο υπάλληλος να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις 

εργασίες του.» 
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Παράλληλα, το Άρθρο 8 περιλαμβάνει κλίμακα  βαθμολόγησης κριτηρίων και την 

παροχή σχετικής αιτιολογίας. Για λόγους σωστής περιγραφής της κλίμακας αυτής, 

κρίνεται σκόπιμη η απευθείας παράθεση του άρθρου αυτού: 

1. «Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον πρώτο 

αξιολογητή  με ένα ακέραιο ή δεκαδικό με προσέγγιση δεκάτου βαθμού, που 

κατά  την αντικειμενική κρίση αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον 

αξιολογούμενο. Η κλίμακα  των βαθμών ορίζεται από το 1 ως το 10 , με 

ανώτερο βαθμό  των αριθμό 10  και κατώτατο τον αριθμό 1. 

2. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες  κριτηρίων της 

παρ.5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κριτήριο χωριστά. 

3. Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται  όσοι υπάλληλοι  είναι πάντοτε έτοιμοι  

να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό  

ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου του. 

4. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι  

μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και 

περιστασιακά  μόνο χρειάζονται  ελάχιστη βοήθεια. 

5. Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν 

σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά κατά κανόνα  

χρειάζονται βοήθεια. 

6. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται  οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν 

κάτω του συνηθισμένου μέτρου. 

7. Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι υπάλληλοι για 

την υπηρεσία. 

8. Εφόσον ο πρώτος αξιολογητής και ο Επιθεωρητής βαθμολογεί ένα ή 

περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με το βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, 

απαιτείται  η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής 

για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

9. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να τεκμηριώνεται  

με συγκεκριμένα  πραγματικά  στοιχεία ή γεγονότα.» 
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Σε συνέχεια του άρθρου 8, το Άρθρο 10 περιλαμβάνει την εκπόνηση Συνέντευξης σε 

περιπτώσεις που κρίνεται αυτό αναγκαίο. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις αυτές 

περιγράφονται ως εξής:  

 

1. «Εφόσον κατά την κρίση του πρώτου αξιολογητή, απαιτείται για την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου να πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

μαζί του, ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του 

τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς 

και τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου και καλύτερης 

αξιοποίησης  και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. 

2. Την πραγματοποίηση συνέντευξης μπορεί να ζητήσει και ο αξιολογούμενος, 

οπότε η συνέντευξη είναι υποχρεωτική  για τον πρώτο αξιολογητή. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η συνέντευξη πραγματοποιείται πριν από τη σύνταξη της 

έκθεσης αξιολόγησης. 

4. Η ημερομηνία της συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του 

αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου, όταν αυτό 

υποβάλλεται.» 

 

Είναι άξιο λόγου ότι το Προεδρικό αυτό Διάταγμα του 1992 περιλαμβάνει μια 

σημαντικότατη διαδικασία, αυτήν της Αυτοαξιολόγησης (άρθρο 11). Βάσει αυτού, 

κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων  

βαθμολογώντας τις με κλίμακα βαθμών από 1 ως 10, στην στήλη «Αυτοαξιολόγηση» 

του Πίνακα Αξιολόγησης. Η προσωπική του βαθμολογία διευκολύνει τον αξιολογητή 

να προσδιορίσει και να αντιληφθεί την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για 

τον εαυτό του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την βαθμολόγηση που ο 

αξιολογητής θα δώσει. Η αυτοαξιολόγηση μπορεί επίσης να στρέψει τον πρώτο 

αξιολογητή να σε διοργάνωση συνέντευξης με τον αξιολογούμενο, τυχόν λόγω 

αποκλίσεων από την δική του βαθμολόγηση και αυτή του ίδιου του αξιολογούμενου. 

Στη συνέχεια του Διατάγματος αυτού, το Άρθρο 12 ορίζει τον καθορισμό Στόχων 

κάθε οργανικής μονάδας «για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτής». Στο παρόν 

άρθρο, ορίζεται ότι κάθε προϊστάμενος θέτει εγγράφως στόχους για την μονάδα της 

οποίας προΐσταται οι οποίοι συνδέονται  με τις αρμοδιότητες αυτής. Πλέον αυτού, το 
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άρθρο περιλαμβάνει σαφής οδηγίες για την δημοσίευση και έγκριση των στόχων, της 

οριστικοποίησης αυτών και τα καθήκοντα του προϊσταμένου για την διαδικασία αυτή.  

Το άρθρο 14 ορίζει την επιλογή των Αξιολογητών ως εξής:  

1. «Την αξιολόγηση ενεργούν αυτοτελώς δύο το πολύ προϊστάμενοι ανάλογα με 

την θέση του αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή 

του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή ο άμεσος προϊστάμενος του και ο αμέσως 

ανώτερος προϊστάμενος όταν υπάρχει. 

2. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι τακτικοί πολιτικοί  υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που 

κατέχουν θέση η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, 

καθώς και οι μετακλητοί, με θητεία ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση, βάσει ειδικών διατάξεων.» 

 

Επιπλέον, στο άρθρο 18 περιγράφονται λεπτομέρειες αναφορικά με το χρόνο 

σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης. 

3.2.3 Νόμος 2085/92  

 

Κατά το ίδιο έτος, ψηφίστηκε ο ν.2085/92 ο οποίος περιλάμβανε άρθρα αναφορικά με 

τον τρόπο παροχής προαγωγών στους Δημόσιου Υπαλλήλους. Συγκεκριμένα το 

άρθρο 2 ορίζει ότι αυτοί δύνανται να προαχθούν, ανεξαρτήτως κατηγορίας 

εκπαίδευσης, βάσει τριών κριτηρίων (ΦΕΚ 170 τ.Α΄20/10/1992): 

1. «Ως προακτέοι κατά απόλυτη εκλογή»:  χαρακτηρίζονται  οι υπάλληλοι που 

έχουν σε άριστο επίπεδο  τα ουσιαστικά  προσόντα  που αναφέρονται  στο 

χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, την αφοσίωση στο καθήκον, τη διοικητική 

ικανότητα, τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, 

δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι πάντα έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν απόλυτα με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό θέμα 

και ανταποκρίνονται απόλυτα, κατά συνεκτίμηση και των στοιχείων κρίσης 

του επόμενου άρθρου, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των 

καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 

2. «Ως προακτέοι κατά εκλογή»: χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε 

πολύ καλό επίπεδο τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 
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3. «Ως προακτέοι κατά αρχαιότητα»: χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε 

καλό επίπεδο τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

 

Οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τα εν λόγω χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει το 

παρόν άρθρο κρίνονται μη προακτέοι. 

Στη συνέχεια το άρθρο 3, ορίζει ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου  να 

κρίνει τους υποψηφίους προαγωγής, λαμβάνει υπόψη: 

 

1. «κατά κύριο λόγο, τη γενική βαθμολογία των εκθέσεων ουσιαστικών 

προσόντων, που συντάχθηκαν κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και λοιπά 

στοιχεία του προσωπικού μητρώου του, μεταξύ  των οποίων και την αρχαιότητα 

στο βαθμό, που προσδιορίζουν την ικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων 

του ανωτέρου βαθμού, και που εκτιμώνται ελευθέρως, 

2. τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, 

3. το χρόνο υπηρεσίας  στις παραμεθόριες, νησιωτικές και προβληματικές 

περιοχές, 

4. πιστοποιητικό επιτυχούς αποφοίτησης από εκπαιδευτικά προγράμματα 

υπαλλήλων  του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, 

5. μεταπτυχιακούς τίτλους ή πιστοποιητικά σπουδών και διδακτορικά διπλώματα 

που συνδέονται με τα αντικείμενα της υπηρεσίας, 

6. την άριστη γνώση ξένων γλωσσών, 

7. την επιτυχή αποφοίτηση από πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 

36 του ν.1943/91, 

8. κάθε άλλο κατά την κρίση  του χρήσιμο στοιχείο ή έγγραφο.» 

 

 

3.2.4 Νόμος 2683/1999 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και συγκεκριμένα το 1999, ψηφίστηκε ο ν. 

2683/1999 σχετικά και πάλι με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ειδικότερα, το Άρθρο 80 ορίζει ότι προκειμένου να κριθούν τα ουσιαστικά προσόντα 
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του υπαλλήλου ώστε αυτός να αξιολογηθεί, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της 

αποδοτικότητάς του (ΦΕΚ 19/9-2-1999). Επιπλέον, το άρθρο 83 ορίζει ότι: 

1. «Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των 

ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού 

μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην 

υπηρεσία, η πρωτοβουλία του, η άσκηση καθηκόντων ως προϊσταμένου, η 

ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων  για αυξημένη απόδοση . 

2. Προτιμώνται οι υποψήφιοι οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα προσωπικά τους 

μητρώα, με βάση συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία, επέδειξαν υψηλότερη 

έναντι των λοιπών υποψηφίων πρωτοβουλία, διοικητική ικανότητα και 

δραστηριότητα στην υπηρεσία. 

3. Επί ισοδυναμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από την 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Οι πρόσθετοι τίτλοι σπουδών, σε 

συνδυασμό με την απόδοση του υπαλλήλου στην υπηρεσία, συνεκτιμώνται από 

το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.» 

 

Πέραν αυτών, το Άρθρο 85 ορίζει την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και 

αυτοτελών γραφείων. Συγκεκριμένα αναφέρονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 

οδηγίες: 

 «Για την επιλογή των προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, ο 

αριθμός των κρινόμενων υπαλλήλων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του 

αριθμού των κενών  θέσεων για τι οποίες γίνεται η κρίση. Εφόσον δεν 

συμπληρώνεται ο αριθμός  αυτός των υπαλλήλων με τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, ο πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται συμπληρώνεται με 

υπαλλήλους που έχουν λιγότερα χρόνια στο βαθμό Α΄. Όταν στον κλάδο από τον 

οποίο προέρχεται ο προϊστάμενος υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, αυτός 

κρίνεται  αυτοτελώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

 Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή 

αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας πριν από την λήξη της τριετίας, το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. 

Η επιλογή για τις θέσεις του κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα 
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σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Αν το χρονικό 

διάστημα που απομένει  για τη συμπλήρωση της τριετίας είναι μικρότερο από έξι 

μήνες, δεν επιλέγεται προϊστάμενος αλλά εφαρμόζεται το άρθρο 97.  

 Όσοι επιλέγονται  τοποθετούνται   σε οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου, 

με απόφαση του οικείου οργάνου και εξακολουθούν να  ασκούν τα καθήκοντα 

τους και μετά την λήξη της θητείας τους ως της τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. 

 Όπου  από τις οικείες  οργανικές διατάξεις  επιτρέπεται η τοποθέτηση  

προϊσταμένου  κατηγορίας που έπεται  κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το 

προβάδισμα των κατηγοριών. 

 Υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί δύο φορές ως προϊστάμενοι τμήματος, αυτοτελούς 

γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και έχουν ασκήσει  

καθήκοντα για δύο τριετίες εξακολουθούν να  ασκούν  καθήκοντα προϊσταμένου  

αντίστοιχης οργανικής μονάδας χωρίς νέα κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

εκτός εάν με αιτιολογημένη απόφαση του το τελευταίο κρίνει διαφορετικά, μετά 

από πρόταση της υπηρεσίας.» 

 

3.3 Δεκαετία 2000 

 

3.3.1.Νόμος 3230/2004  

Με τον νόμο αυτό καθιερώνεται σύστημα διοίκησης  με στόχους , μέτρηση της 

αποδοτικότητας  , με το οποίο επιδιώκεται  η πιο αποτελεσματική λειτουργία των Δημόσιων 

Υπηρεσιών  και η ανταπόκριση των υπαλλήλων  στις ανάγκες και πρότυπα της εποχής.. 

Καθιερώνεται το σύστημα « Διοίκηση μέσω στόχων » ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω 

.Για τον λόγο αυτό  προσδιορίζονται  σαφείς επιδιώξεις- επιδόσεις  στα ανώτερα ιεραρχικά 

επίπεδα του κάθε φορέα και στην συνέχεια  διαχέονται υπό την μορφή εξειδικευμένων 

δράσεων  στο κατώτερο ιεραρχικά επίπεδο. Οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι κάθε 

επιπέδου δεσμεύονται  σε ετήσια βάση  για την υλοποίηση των στόχων και αποτελεσμάτων. 

Καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης , 

σκοπός της μέτρησης είναι  η αξιολόγηση  των υπηρεσιών της Διοίκησης . « Για τις ανάγκες 

του νόμου αυτού αποδοτικότητα  θεωρείται  η μεγιστοποίηση  των αποτελεσμάτων  από τις 

δράσεις της Διοίκησης  με δεδομένους πόρους  και αποτελεσματικότητα  η  επίτευξη 

συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων.»  
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3.3.2 Νόμος 3528/2007  

 

Ο συγκεκριμένος νόμος αφορά στην κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικότερα, το Άρθρο 

81 αφορά στην αξιολόγηση, όπου αναφέρεται ότι τα ουσιαστικά προσόντα των 

υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις 

αρχές της αμεροληψίας, την ικανότητας και της αποδοτικότητας του υπαλλήλου. Με 

προεδρικό διάταγμα (Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης) καθορίζονται  οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, 

βάσει  ποιών κριτηρίων, ο χρόνος, η συχνότητα, η όλη διαδικασία και τα όργανα 

αξιολόγησης καθώς και τα δικαιώματα – εγγυήσεις  υπέρ των υπαλλήλων (9-2-2007/ 

τεύχος Α΄ αρ.φύλλου  26).   

 

Επιπλέον, τα Άρθρα 84 έως 87 αναφέρονται στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων, τα οποία στην πορεία αντικαταστάθηκαν με τον Ν.3839/2010 (τ.Α΄ 

Φ.51/29-3-2010).  

3.3.2 Νόμος 3839/2010 

 

Ο παρόν νόμος ψηφίστηκε για την αντικατάσταση των άρθρων 84-87 του 

Ν.3528/2007 που παρουσιάστηκε παραπάνω. Έτσι, μεταξύ άλλων, αυτός ορίζει ότι:  

1. «Ως προϊστάμενοι  Γενικής Δ/νσης επιλέγονται  υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ   

με βαθμός Α΄ εφόσον, 

Α. έχουν διατελέσει  προϊστάμενοι  Γενικής Δ/νσης ή  

Β. έχουν διατελέσει  προϊστάμενοι  Δ/νσης ή Υποδιεύθυνσης  για τρία 

τουλάχιστον χρόνια 

Γ. έχουν 18  τουλάχιστον χρόνια  έτη υπηρεσίας και είναι ή έχουν διατελέσει 

προϊστάμενοι  Δ/νσης. 

2. Ως προϊστάμενοι Δ/νσης ή αντίστοιχου  ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών 

μονάδων  επιλέγονται  υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α  , οι οποίοι 

έχουν ασκήσει καθήκοντα  προϊσταμένου Δ/νσης  ή Υποδιεύθυνσης  ή 
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Προϊσταμένου τμήματος .Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι  με τις προϋποθέσεις 

αυτές  επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. 

3. Ως προϊστάμενοι τμήματος κα αυτοτελούς γραφείου  ή αντίστοιχου επιπέδου  

οργανικής μονάδας  επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα 

προϊσταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄ .Αν δεν υπάρχουν ή δεν 

επαρκούν  υπάλληλοι  με βαθμό Β΄ , οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο 

χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι  με τις 

ως άνω προϋποθέσεις  για την κάλυψη  των θέσεων  επιλέγονται υπάλληλοι με 

λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄. 

4. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη 

αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία , ο προϊστάμενος  της 

αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας  από τους υπαλλήλους  που υπάγονται  

σε αυτόν  και έχουν τις προϋποθέσεις  που προβλέπονται  στην παράγραφο 3 , 

χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.» 

                                                             

 Στη συνέχεια, ο ίδιος νόμος ορίζει τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

1. «Η επιλογή  των προϊσταμένων Γενικής Δ/νσης γίνεται από το Ειδικό 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων βάσει των κριτηρίων που αξιολογούνται ως 

εξής:   

Α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα (βαθμός  βασικού τίτλου σπουδών, 

μεταπτυχιακός τίτλος κλπ). 

Β. Εργασιακή –Διοικητική Εμπειρία (χρόνος προϋπηρεσίας κλπ) 

Γ. Ικανότητες –Δεξιότητες  (υπηρεσιακές αξιολόγηση, ειδικές δραστηριότητες, 

ηθική αμοιβή, συνέντευξη, γραπτή εξέταση).  

2. Η επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας  γίνεται 

από το Σ.Ε.Π. με βάση κριτήρια τα οποία αξιολογούνται ως τα παραπάνω 

(Επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία και 

Ικανότητες – Δεξιότητες ). Όσο αφορά το περιεχόμενο της συνέντευξης 

αποτελείται από θεματικές ενότητες όπως: 

Α. Οι δραστηριότητες του υποψηφίου σύμφωνα με το βιογραφικό του, 
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Β. Η γνώση του αντικειμένου τόσο του φορέα όσο και της δημόσιας διοίκησης 

γενικότερα, 

Γ. Οι διοικητικές ικανότητες  του υποψηφίου (προγραμματισμός, συντονισμός, 

ανάληψη πρωτοβουλιών, λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, διαχείριση 

κρίσεων). 

Η κάθε ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά και ο τελικός βαθμός προκύπτει από 

τον μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μια ενότητας. 

3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου 

επιπέδου οργανική μονάδα πραγματοποιείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

άρθρου 159  βάσει κριτηρίων τα οποία αξιολογούνται όπως και στην παραπάνω 

κατηγορίες.» 

Στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με το Άρθρο 86, η 

κατάταξη πραγματοποιείται βάσει της βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου, που έλαβε 

σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 85 και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας. Ωστόσο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή  

των Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν την ακαταλληλότητα του υποψηφίου ως προς την άσκηση  

των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, τότε μπορούν με πλήρως 

αιτιολογημένη ομόφωνη απόφαση να τον αποκλείσουν ανεξαρτήτως από την σειρά 

που είχε στην κατάταξη. Ομοίως μπορούν να ενεργήσουν και τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών κρίνουν για την 

καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου για την θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας. 

 

3.4 Δεκαετία 2010 

 

3.4.1 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών  Δημόσιας Διοίκησης – Νόμος 4369/2016 

 

Το 2016 ψηφίστηκε ο ν.4369 αναφορικά με την βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων, 

τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων υπό το πρίσμα 

εξασφάλισης της διαφάνειας – αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 

Διοίκησης (ΦΕΚ 33/22 Φεβρουαρίου 2016). 
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Στο Άρθρο 1, αναφέρεται ότι σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η «σύσταση Εθνικού 

Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται  

υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων  αυξημένης ευθύνης. Το μητρώο αυτό 

τηρείται ηλεκτρονικά  από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ ) και 

είναι αναρτημένο  στην επίσημη ιστοσελίδα του». Στη συνέχεια, το Άρθρο 2 δίνει 

σαφής οδηγίες για τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να αιτηθούν 

την εγγραφή τους στο προαναφερθέν Μητρώο, και αντίστοιχα ορίζει τις κατηγορίες 

υπαλλήλων που δεν δύνανται να αιτηθούν.  

Το Άρθρο 3 αναφέρει ότι η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 

σχετικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ενώ ο 

τελευταίος ορίζεται υπεύθυνη αρχή για την ορθή χρήση, τήρηση, διαγραφή μελών και 

την επικαιροποίηση του Μητρώου σε τριμηνιαία βάση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Άρθρα που αφορούν την διαδικασία της 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 14 ορίζει ότι στα εν λόγω συστήματα 

αξιολόγησης υπάγονται «οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση 

εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.): 

α .Του Δημοσίου, 

β. Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ ) α΄και β΄βαθμού, 

γ. των νομικών προσώπων  δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) συμπεριλαμβανομένου του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), 

δ. Το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 

Επιτροπής  Λογιστικής Τυποποίησης  και Ελέγχων, 

ε. Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, 

Στ. Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας  του 

Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος  

γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.» 
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Το ίδιο Άρθρο αναφέρει ρητά ότι «η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων 

υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα  στη λειτουργία  της 

διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και 

συνολικά της απόδοσης  έργου της δημόσιας υπηρεσίας». Το εδάφιο αυτό φέρει 

μεγάλης σημασίας για την επισκόπηση της αξιολόγησης ως θεσμός στον δημόσιο 

τομέα της Ελλάδας. Ειδικότερα, εδώ γίνεται σαφές ότι ο νομοθέτης υποστηρίζει ότι η 

συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκηση και ειδικότερα στη στοχοθεσία (ως 

τμήμα του στρατηγικού προγραμματισμού) είναι βασικό ζήτημα για την βιωσιμότητα 

και επιτυχία των δημοσίων οργανισμών, κάτι που οι σχετικές θεωρίες της Διοίκησης 

υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίες αναφορικά πάντα με τις ιδιωτικές εταιρίες. 

Επιπλέον, το εδάφιο συμφωνεί με τις θεωρίες περί υποκίνησης προσωπικού, 

αναφέροντας ότι η αξιολόγηση συμβάλει στην προάσπιση ατομικών και συλλογικών 

συμφερόντων για τους εργαζομένους και τους οργανισμούς στους οποίους 

εργάζονται. Η αναγνώριση της σημασίας της συμμετοχής στη διοίκηση και του ρόλου 

της αξιολόγησης στους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύ 

θετικό βήμα για την σωστή εφαρμογή αυτής στη χώρα. 

Στη συνέχεια, το Άρθρο 15 ορίζει το ρόλο του αξιολογητή αναλαμβάνει κάποιος που 

βρίσκεται σε δύο επίπεδα υψηλότερα στην ιεραρχία από τους αξιολογούμενους κάθε 

φορά, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι ή προϊστάμενοι. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

δίνονται σχετικά παραδείγματα ως προς του δύο αξιολογητές σύμφωνα με την σειρά 

της οργανικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας που υπηρετούν: 

Αξιολογούμενος Α΄ Αξιολογητής  Β΄Αξιολογητής  

Προϊστάμενοι Γενικής 

Δ/νσης 

Γενικός ή Ειδικός 

Γραμματέας 

Υπουργός ή Αναπληρωτής 

Υπουργός ή Υφυπουργός 

Ανώτερο μονοπρόσωπο 

διοικητικό όργανο 

Ανώτατο μονοπρόσωπο 

διοικητικό όργανο 

,εφόσον υπάρχει 

Προϊστάμενος Δ/νσης   Προϊστάμενος Γενικής 

Δ/νσης 

 

- 

Το Ανώτατο 

μονοπρόσωπο διοικητικό 

Ανώτατο μονοπρόσωπο 

διοικητικό όργανο , 
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όργανο , εφόσον ελλειπεί 

θέση προϊσταμένου 

Γενικής Δ/νσης 

εφόσον υπάρχει 

Προϊστάμενος  αυτοτελών  

οργανικών  μονάδων 

επιπέδου Δ/νσης  ή 

Τμήματος  , οι οποίες 

υπάγονται απευθείας σε 

Υπουργό , Αναπληρωτή 

υπουργό ή υφυπουργό 

Οικείος Υπουργός , 

Αναπληρωτής Υπουργός ή 

Υφυπουργός  

- 

Αποσπασμένος  

υπάλληλος  ,εφόσον  

υπάγεται στις διατάξεις 

του ν.4369/2016 (μέρος Β) 

Άμεσα ιεραρχικά 

προϊστάμενος  στην 

υπηρεσία απόσπασης 

Έμμεσα ιεραρχικά 

προϊστάμενος στην 

υπηρεσία απόσπασης 

Προϊστάμενοι 

Διευθύνσεων  , αυτοτελών 

τμημάτων  ή αυτοτελών 

γραφείων  καθώς και 

υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. 

α΄και β΄βαθμού , οι οποίοι 

υπάγονται  απευθείας  σε 

Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη 

αντίστοιχα  

Δήμαρχος ( για Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού ) 

 

Περιφερειάρχης (για 

Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού ) 

 

Υπάλληλοι τοποθετημένοι  

σε τμήμα  

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Δ/νσης 

Υπάλληλοι  

τοποθετημένοι σε 

Διεύθυνση  

Προϊστάμενος Δ/νσης  Προϊστάμενος Γενικής 

Δ/νσης  

 

Πίνακας 3.1: Περιπτώσεις αξιολογούμενων και αντίστοιχων αξιολογητών  

Πηγή: Έγγραφο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513 Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  
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Το Άρθρο 16 αναφέρεται και περιγράφει λεπτομερώς ζητήματα περί της Έκθεσης 

αξιολόγησης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η έκθεση αξιολόγησης οφείλει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 «Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες 

επιμόρφωσης  κατά το έτος  στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση. 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα 

    ( Διεύθυνση – τμήμα ) στην οποία ανήκει  ο αξιολογούμενος κατά την περίοδο  

    που αξιολογείται. 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο , κατά 

την περίοδο που αξιολογείται. 

 Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 19. 

 Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων 

παραγράφων του ίδιου άρθρου.» 

 

Παρακάτω, το Άρθρο 17 περιγράφει αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης των 

υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, καθώς και τα επιμέρους κριτήρια στα οποία 

αυτά αναλύονται: 

«Α . Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα:  

α. Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των 

γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου. 

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. 
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στ. Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών 

προς τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και 

προγραμματισμός του έργου. 

 

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά: 

ζ. Επικοινωνία και άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη 

υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους. 

η. Η συμπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών 

τους. 

 

Γ. Αποτελεσματικότητα: 

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.» 

Πέραν των παραπάνω κριτηρίων και υπο- κριτηρίων, το παρόν Άρθρο παρέχει 

λεπτομέρειες για το πώς πρέπει πρακτικά να λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση σας 

διαδικασία: 

1. «Στο  η΄ κριτήριο 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. 

2. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης 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 ως το 100. 

3. Με τους βαθμούς  από 90 εως 100 βαθμολογούνται  οι άριστοι υπάλληλοι , οι 

οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου  

υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε σημαντικό 

όφελος  για την υπηρεσία. Για την βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται 
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ειδική αιτιολογία της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με  

καταγραφή πραγματικών στοιχείων και δεδομένων που στοιχειοθετούν και 

εξετάζεται  υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 2, η 

οποία είτε οριστικοποιεί  τη βαθμολογία είτε τη διορθώνει με παράθεση 

πλήρους αιτιολογίας. 

4. Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι 

οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, 

να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο 

ενδεχομένως  να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους. 

5. Με την βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι που 

επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά δεν 

ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια. 

6. Με τους βαθμούς 50
 
έως 59 βαθμολογούνται οι μερικώς επαρκείς υπάλληλοι, οι 

οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται  

υποβοήθηση στο έργο τους. 

7. Με τους βαθμούς 40 έως 49  βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι  

κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους. 

8. Με τους βαθμούς  25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι. 

9. Με τους βαθμούς 0 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για την 

συγκεκριμένη υπηρεσία υπάλληλοι. 

10. Βαθμολογία κάτω του βαθμού 60  πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά 

και να θεμελιώνεται  σε πραγματικά περιστατικά και αντικείμενα στοιχεία και 

δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή 

πειθαρχικών ποινών , δυσμενών παρατηρήσεων  των προϊσταμένων του ή 

άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη 

ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν παρόμοια 

υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα  

να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στο 

άρθρο 21, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21. 

11. α) Το κριτήριο ι΄ 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 
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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 την 

στοχοθεσία του. Η αυτοαξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθμολογίας 

κάθε υπαλλήλου, αλλά εντοπίζει προβλήματα κα επιτεύγματα του τμήματος και 

λαμβάνεται  υπόψη από τον αξιολογητή για τη  διαμόρφωση της αιτιολογίας της 

βαθμολογίας του. 

β) Κατά την 1
η
 εφαρμογή του παρόντος, το εν λόγω κριτήριο  δεν βαθμολογείται  

, αν δεν προηγηθεί διαδικασία στοχοθεσίας , σύμφωνα με τον νόμο αυτόν. 

12. Μετά την οριστικοποίηση  των εκθέσεων  αξιολόγησης , η αρμόδια Διεύθυνση  

Προσωπικού –Διοικητικού  γνωστοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον 

αξιολογούμενο. 

13. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται  

Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών  

Αξιολόγησης  υπό την Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η 

Διεύθυνση  Παρακολούθησης  και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών 

Αξιολόγησης παρακολουθεί και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και 

χρονοσειρές δεδομένων και 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 εκδίδονται σε ετήσια βάση οδηγίες για τη βαθμολόγηση στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης. 

14. Με απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 

οποία  εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.» 

 

Στη συνέχεια, το Άρθρο 18 προβαίνει σε μια επιπρόσθετη δράση, την αξιολόγηση  

των προϊσταμένων από του υφιστάμενους, προβλέποντας την υλοποίηση της 

διαδικασίας ανώνυμα, μέσω ερωτηματολογίου. Αυτό θα αναπτύσσεται από την οικεία 
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Δ/νση  Προσωπικού Διοικητικού, διερευνώντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τον 

αξιολογούμενο προϊστάμενο: 

1. Ικανότητα  διοίκησης  και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, 

2. Ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, υπηρεσιακές  

σχέσεις και συμπεριφορά, 

3. Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, 

4. Ανάληψη ευθύνης, 

5. Δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων  και νέων τεχνολογιών. 

 

Η κλίμακα αξιολόγησης- κατάταξης του αξιολογούμενου προϊστάμενου από το 

προσωπικό της μονάδας του έχει ως εξής:  

 «90-100 : άριστος 

 75-89 : πολύ επαρκής 

 60-74: επαρκής 

 50-59 : μερικώς επαρκής 

 40-49 : μέτριος 

 25-39 : ανεπαρκής 

 0-24 : ακατάλληλος»  

Επιπρόσθετα, το ίδιο άρθρο ορίζει τα ακόλουθα: 

«Κάθε κριτήριο  βαθμολογείται ξεχωριστά. Η βαθμολογία της ετήσιας αξιολόγησης των 

προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους συνοδεύει τον ατομικό τους φάκελο  

αξιολόγησης και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του. Ο προϊστάμενος τμήματος 

αξιολογείται από τους υφισταμένους εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις. Ο 

Προϊστάμενος Δ/νσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους των τμημάτων εφόσον 

αυτοί δεν είναι τουλάχιστον τρεις, από το σύνολο των υπαλλήλων της Δ/νσης.»  

Ο ίδιος νόμος περιλαμβάνει επίσης την δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ αξιολογητή 

α’ και αξιολογούμενου, σε περίπτωση που ο τελευταίος βρεθεί με χαμηλή 

αξιολόγηση της παραγωγικότητάς του που χρήζει βελτίωσης. Έτσι, η συνέντευξη, 

όπως ορίζει το Άρθρο 19, αφορά στην συζήτηση των τρόπων και πρακτικών που ο 

αξιολογούμενος πρέπει να υιοθετήσει για «βελτίωση της απόδοσης του και καλύτερης 

αξιοποίησης  και ανάπτυξης  των ικανοτήτων  του προς όφελος  τόσου του ιδίου όσο 
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και για τη λειτουργία και την απόδοση  της μονάδας που ανήκει και υπηρετεί». Στο 

σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι οι πρακτικές αυτές που προτείνονται από τον 

αξιολογητή α’ έχουν υποχρεωτικό, δεσμευτικό χαρακτήρα για τον αξιολογούμενο, 

καθώς στην επόμενη αξιολόγηση αυτού, πρακτικά θα εκτιμηθεί κατά πόσο αυτός 

έπραξε τα προτεινόμενα και αν όντως υπήρξε η αναμενόμενη βελτίωση. 

Αναφορικά με αυτά τα μέτρα- προτάσεις, το παρόν άρθρο ορίζει ότι τα τελευταία 

«συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην έκθεση αξιολόγησης από τον αξιολογητή σε 

περίπτωση αξιολόγησης  υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του εξήντα. Ο 

αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις ή 

αντιρρήσεις μέσα σε 2 ημέρες από την ημέρα πραγματοποίησης της συνέντευξης.» 

Τέλος, ο νόμος αυτός επιτρέπει σαφώς την δυνατότητα ένστασης, όπως ορίζει το 

Άρθρο 20: 

«Οι ενστάσεις  των αξιολογούμενων  ασκούνται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του άρθρου 21 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά εργασίμων ημερών 

από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο και υποβάλλονται στην οικεία 

Διεύθυνση Διοικητικού  στις περιπτώσεις: 

1. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης  είναι μικρότερος του 7, 

2. αν η βαθμολογία του υπαλλήλου σε κάποιο κριτήριο είναι από το 0 έως το 59 

και λείπουν υποστηρικτικά στοιχεία δυσμενούς βαθμολογίας. 

 Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και βάσιμο της ένστασης, 

οριστικοποιεί ή διορθώνει την έκθεση  και τέλος αποφαίνεται εντός δύο μηνών  από την 

παραπομπή του ερωτήματος» 

Αναφορικά με την προαναφερθείσα Επιτροπή, το Άρθρο 21 ορίζει ότι αυτή έχει διετή 

θητεία και ο ρόλος της έγκειται στις ακόλουθες ενέργειες:  

 «η εξέταση ενστάσεων αξιολογούμενων, όπου ο μέσος όρος βαθμολογίας τους 

είναι μικρότερος του 75, 

 η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται υποχρεωτικά για 

βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου από 90-100, 

 η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται υποχρεωτικά για 

βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου κάτω του 60 μετά από ένσταση του 

αξιολογούμενου, 
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 βαθμολόγηση της έκθεσης αξιολόγησης στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση 

μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών και αυτή 

υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες.» 

Συμπεράσματα 
 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πρεσβεύει ότι ένας οργανισμός μπορεί να βελτιωθεί 

στον ρόλο του αν βελτιώσει την ποιότητα των διεργασιών του. Αν όντως αυτό 

λαμβάνει χώρα συστηματικά, τότε ο οργανισμός θα είναι σε θέση να παρέχει εξίσου 

υψηλής ποιότητας εκροές προς όφελος του ιδίου αλλά και των πελατών του. Μεταξύ 

άλλων παραγόντων, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προσωπικού θεωρείται 

κρίσιμο στάδιο της ΔΟΠ. Μάλιστα, αυτή θεωρείται σήμερα μια ζωτικής σημασίας 

διαδικασία για τους προβληματικούς δημοσίους οργανισμούς. Οι τελευταίοι φέρουν 

ποικίλα προβλήματα, τόσο στη χώρα μας όσο και σε λοιπές οικονομίες, ενώ συχνά 

αναφέρεται ότι η απόγνωση και αδιαφορία των εργαζομένων είναι βασικός λόγος της 

αναποτελεσματικότητας των οργανισμών αυτών. Βάσει αυτών των πληροφοριών και 

διαπιστώσεων, διαχρονικά οι ακαδημαϊκοί αλλά και διοικητές σε δημόσιους 

οργανισμούς υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση έχει νόημα και σημασία για τον 

δημόσιο τομέα αν οδηγεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι σχετίζονται 

με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό των 

οργανισμών αυτών. 

Έτσι, η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων θεωρείται ίσως ο 

κρισιμότερος στόχος της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Το προσωπικό αυτών των 

οργανισμών δηλώνει συχνά παραμελημένο, με έλλειψη σεβασμού και εκτίμησης στο 

έργο κάθε υπαλλήλου και μη αναγνώρισης της προσπάθειας που συχνά καταβάλλεται 

να ξεπεραστούν εμπόδια τεχνικής και οικονομικής φύσης για να εξυπηρετηθεί το 

ευρύ κοινό. Ακόμη και αν οι εργαζόμενοι δείχνουν ζήλο και υπευθυνότητα, η 

μακροχρόνια αδιαφορία των ασκούντων την εξουσία και η χειροτέρευση των 

συνθηκών εργασίας σαφώς θα οδηγήσουν κάποτε σε ένδειξη απόγνωσης και έλλειψη 

κινήτρων παραγωγικότητας. Τα άτομα αυτά οφείλουν να υποκινηθούν με τρόπους 

σωστούς και αποδεδειγμένους, είτε οικονομικούς ή μη οικονομικούς, που μάλιστα 

συχνά φέρουν καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη μέθοδο. Για να υποκινηθούν 
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όμως, θα πρέπει αρχικά να αξιολογηθούν, δηλαδή να εκτιμηθεί το επίπεδο απόδοσης 

τους με το προκαθορισμένο ιδανικό- πρότυπο επίπεδο και κατόπιν να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει ανάγκη (και σε τι βαθμό) παρακίνησης. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στους δημόσιους οργανισμούς είναι η κατοχή θέσεων 

από άτομα που δεν φέρουν τα αντίστοιχα προσόντα ή θα ήταν παραγωγικότερα αν 

τοποθετούνταν σε άλλη θέση. Με άλλα λόγια, ο περιορισμός της λανθασμένης 

δέσμευσης ανθρωπίνων πόρων μπορεί να συμβάλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση 

των εσωτερικών διεργασιών των δημοσίων οργανισμών. Η αξιολόγηση μπορεί στο 

σημείο αυτό να βοηθήσει τα στελέχη των οργανισμών αυτών να εντοπίσουν 

προβλήματα μη σωστής αντιστοιχίας δεξιοτήτων και γνώσεων, ή και εμπειριών, με 

θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η συζήτηση με τον εργαζόμενο που βρέθηκε μη 

παραγωγικός στην θέση εργασίας που πληροί μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη 

αν ο ίδιος δηλώσει ότι θα ήταν σαφώς παραγωγικότερος σε άλλη θέση. Η 

αναδιοργάνωση έτσι των θέσεων κατόπιν αξιολόγησης μπορεί σταδιακά να οδηγήσει 

σε πιο ικανοποιημένους υπαλλήλους και συνεπώς σε καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες. 

Ένα άλλο βασικό βήμα της ίδιας της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι η 

επιβράβευση, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Καθώς είθισται η τελευταία να εκλαμβάνεται 

ως κάτι αρνητικό για τους υπαλλήλους, είναι βασικό να εφαρμοστεί σωστά ώστε οι 

αδυναμίες και προβληματικές εφαρμογές της αξιολόγησης να εκλείψουν και να 

αποτελέσει τμήμα της κουλτούρας του οργανισμού. Συχνά, ακόμη και στην Ελλάδα, 

η αξιολόγηση γίνεται με τη μορφή επίκρισης του ρόλου και της απόδοσης των 

εργαζομένων, ενώ οι θετικές συνέπειες που δύνανται να προκύψουν συχνά δεν 

φαίνονται. Κρίνεται έτσι κρίσιμη η εφαρμογή της διαδικασίας επιβράβευσης, στα 

πλαίσια πάντα της παρακίνησης του προσωπικού, ώστε συν τοις άλλοις, να 

αποδεχτούν την αξιολόγηση  ως διαδικασία που εντέλει θα τους κάνει καλύτερους 

στη δουλειά τους. 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση αναφορικά με την εφαρμογή της στους δημοσίους 

οργανισμούς οφείλει να αναπτύσσεται σωστά εξαρχής. Κάθε δημόσιος οργανισμός 

πρέπει αυτόνομα να αποφασίζει πως επιθυμεί να εφαρμόσει την διαδικασία, ανάλογα 

με τη φύση των δραστηριοτήτων, το ωράριο, τις εργασιακές σχέσεις και την όλη 

κουλτούρα που διέπει τον οργανισμό. Έτσι, αρχικά προτείνεται η επιλογή του 

κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης του οποίου η εφαρμογή να αποφέρει τις 
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επιθυμητές πληροφορίες. Δεύτερον, αφού το σύστημα επιλεχθεί, η διοίκηση θα 

πρέπει να προσδιορίσει τα ατομικά ή συλλογικά χαρακτηριστικά που κάθε θέση (ή 

ομάδα θέσεων) εργασίας πρέπει να φέρει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται το 

πρότυπο κάθε θέσης και η αξιολόγηση του εκάστοτε εργαζομένου διευκολύνεται. 

Τρίτον, η αξιολόγηση θα πρέπει να μετατραπεί σε φυσική διαδικασία, δηλαδή να 

αποφασιστεί πώς αυτή θα λαμβάνει χώρα- με έντυπη μορφή, με συνέντευξη, μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κ.α. Τέταρτον, κρίνεται επίσης απαραίτητο τόσο οι 

αξιολογητές όσο και οι αξιολογούμενοι να λάβουν ενημέρωση ή και εκπαίδευση 

σχετικά με την αξιολόγηση. Όπως έχει προαναφερθεί, τυπικό πρόβλημα κατά την 

εφαρμογή της αξιολόγησης είναι η άγνοια των δύο πλευρών για τους λόγους που 

αυτή λαμβάνει χώρα και για τα αποτελέσματα που θα αποδώσει. Έτσι, η ενημέρωση 

και των δύο μερών θα εξαλείψει το εμπόδιο αυτό. Τέλος, αφού η αξιολόγηση λάβει 

χώρα, θα πρέπει να εφαρμοστεί ανάλογο πρόγραμμα επιβράβευσης των 

συμμετεχόντων, να τους προταθούν τρόποι βελτίωσης των καθηκόντων τους και 

πιθανώς να γίνουν προτάσεις για την περεταίρω βελτίωση της όλης διαδικασίας.  

Το παρόν νομοθετικό πλαίσιο περί αξιολόγησης στη χώρα έχει πλέον περιλάβει όλες 

τις παραπάνω προτάσεις και διαπιστώσεις. Για πρώτη ίσως φορά για τα ελληνικά 

δεδομένα, μετά το 2000 γίνεται μια πιο οργανωμένη προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η 

όλη διαδικασία και να προβλεφθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ακόμη και τότε, οι 

δημόσιοι υπάλληλοι τείνουν να θεωρούν ότι η διαδικασία δεν εφαρμόζεται όπως θα 

έπρεπε, με αποτέλεσμα τα διάφορα προβλήματα του Δημοσίου αναφορικά με την 

χαμηλή παραγωγικότητα του προσωπικού των δημοσίων οργανισμών να μην έχουν 

ακόμη εκλείψει. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, το 2016 ψηφίστηκε ο νέος Νόμος 

4369/2016, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πολύ πιο ειδικό πλαίσιο περί αξιολόγησης, 

θέτοντας συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης, χρονικές περιόδους τέλεσης της 

διαδικασίας, καθορισμό στόχων και άλλων τεχνικών λεπτομερειών που ως τότε είτε 

έλειπαν από προηγούμενους νόμους ή αναφέρονταν χωρίς λεπτομέρειες. Η ψήφιση 

και εφαρμογή του εν λόγω Νόμου θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στον δημόσιο 

τομέα, όπου ο εργαζόμενος αξιολογείται συστηματικά και επιβραβεύεται για το ρόλο 

του. Έτσι, σταδιακά η αξιολόγηση θα μπορεί να αποδώσει τα επιθυμητά οφέλη για 

τον ως σήμερα προβληματικό δημόσιο τομέα της Ελλάδας. 
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