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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Για τους σκοπούς της, 

πραγματοποιήθηκε: (i) ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας, από την 

οποία προέκυψε η σπουδαιότητα της συμβολής του συστήματος αξιολόγησης της 

απόδοσης, στη βελτίωση των εργαζομένων και την αύξηση της αποδοτικότητας των 

οργανισμών, (ii) μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων νόμων, 

προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων και υπουργικών εκθέσεων, που διέπει το ισχύον 

σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων των δημόσιων νοσοκομείων και (ii) μελέτη 

ερευνών που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με τα συστήματα αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων κρατών-μελών της Ε.Ε.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ενίσχυσαν την αποδοχή των ερευνητικών υποθέσεων 

σχετικά με την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ενός αξιόπιστου, ολοκληρωμένου και 

πρακτικά εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στα ελληνικά 

δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον κατέδειξαν το μικρό βαθμό ετοιμότητας των 

ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων καθώς και την ανάγκη προσαρμογής του νέου 

συστήματος στις ιδιαιτερότητες των νοσοκομείων. Τέλος, διατυπώθηκαν προτάσεις 

για βελτίωση του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης και προσαρμογή του στις 

ανάγκες κάθε νοσοκομειακής μονάδας. 
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ABSTRACT 

 

The primary aim of this study was to highlight the need of an integrated and reliable 

performance appraisal system for the employees of the Greek pubic hospitals. For the 

purposes of the study, the author realized: (i) review of the international relevant 

literature, which resulted in the underlying of the importance of an appraisal system’s 

contribution to the improvement of employees’ and organization’s performance, (ii) 

study of the Greek law, regulating the current performance appraisal system of 

employees of the public hospitals and (iii) study of researches focusing on the 

appraisal systems of public employees’ performance that are applied in other E.U. 

members.  

The results of the survey reinforced the acceptance of research cases on the 

imperative need to implement a credible, comprehensive and workable system for 

evaluating workers in Greek public hospitals. Moreover, they showed the small state 

of Greek public hospitals and the need to adapt the new system to the particularities of 

the hospitals. Finally, proposals were made to improve the current assessment system 

and adapt it to the needs of each hospital unit. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα και 

ειδικότερα η αξιολόγηση της απόδοσης στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία αποτελεί 

το θέμα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία. Η εκπόνηση 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη 

διοίκηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και έχει 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του θέματος της 

αξιολόγησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ως προς την εφαρμογή του 

νομικού πλαισίου των συστημάτων αξιολόγησης, που χρησιμοποιούνται για τη 

συναγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων συγκρότησης ενός 

αποτελεσματικού, δίκαιου και πρακτικά εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης. 

Επιπλέον παρέχεται η χρήσιμη πληροφόρηση του πλαισίου της αξιολόγησης, ως ένα 

απαραίτητο «εργαλείο» ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και συνολικά 

του Οργανισμού. 

Υπεύθυνος καθηγητής κατά την εκπόνηση της διπλωματικής  μου εργασίας ήταν ο κ. 

Θωμάς Χατζηγάγιος, στον οποίο οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες για την έμπνευση του 

θέματος της μελέτης αυτής, την ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση κατά τη 

διάρκεια της συγγραφικής προσπάθειας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων 

στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα των εργαζομένων στα ελληνικά Δημόσια 

Νοσοκομεία. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, μέσα από 

τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, θα αποτελέσει το 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  

Η μελέτη έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απαντά στα υπό διερεύνηση ερωτήματα: 

α) ποιο είναι το θέμα που μελετάμε και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην επιλογή του 

συγκεκριμένου θέματος. β) ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης. γ) Με 

ποιον τρόπο γίνεται η αξιοποίηση τoυ και ποιες οι αντιστάσεις εφαρμογής. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικοπολιτικών 

εξελίξεων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, 

υιοθετώντας αρχές ανάπτυξης και μεθόδους βελτίωσης της διοίκησης και διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. Με κέντρισμα την κριτική που δέχεται το γραφειοκρατικό 

μόρφωμα στον τρόπο οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας των δημόσιων 

νοσοκομείων στη χώρα μας, με τις παγιωμένες παθογένειες του δημοσίου 

συστήματος, χωρίς σύγχρονες πολιτικές στελέχωσης, χωρίς κίνητρα απόδοσης του 

παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού, με απουσία συγκεκριμένου πλαισίου 

αξιολόγησης, επιλέχθηκε το συγκεκριμένο προς μελέτη θέμα. Το σύστημα 

αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού των Δημόσιων Νοσοκομείων αποτελεί 

ένα επίκαιρο θέμα και προαπαιτούμενο για τη ποιοτική αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών ιδρυμάτων.  

Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί απαραίτητη  διαδικασία για κάθε 

οργανισμό, κατά  την οποία γίνεται η αποτίμηση της αξίας του εργαζόμενου σε σχέση 

με την απόδοσή του. 
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Ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων θεωρείται διττός: (i) να 

βελτιώσει την απόδοση κάθε υπαλλήλου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του οργανισμού και (ii) να εντοπίσει ευκαιρίες για προσωπική 

και επαγγελματική ανάπτυξη (Papoutsis and Kallergi, 2014). 

 Η επιτυχημένη διοίκηση του προσωπικού προσφέρει στον οργανισμό ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ συγκεκριμένα στην περίπτωση των οργανισμών 

υγείας συνιστά βασική διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου (Ozcan, 2008).   Επομένως 

το στελεχιακό  δυναμικό κάθε οργανισμού, με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και τις 

ικανότητες του δεν είναι δυνατόν να αντιγραφεί, γεγονός που προσδίδει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό, οδηγώντας τον στην εκπλήρωση των 

προκαθορισμένων στόχων του (Dessler, G., (2012)). 

Η σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, δεδομένου ότι αυτό συμβάλλει αφενός στη θεσμική 

ανάπτυξη του οργανισμού, αφετέρου στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. 

 Η επίδραση της απόδοσης των εργαζομένων, ή γενικότερα, η επίδραση της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην απόδοση του οργανισμού έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών (Sels et al., 2006; Guest et al., 2003; Ostroff and 

Bowen, 2000; Becker and Gerhart, 1996). 

 Κάποιοι εξ’αυτών ασχολήθηκαν με τις υποσχέσεις της διαχείρισης της απόδοσης 

(Yang and Holzer, 2006; Ingraham, 2005), άλλοι επικεντρώθηκαν στην προώθηση 

της χρήσιμης πληροφόρησης της απόδοσης ή της αποτελεσματικότητας της  

απόδοσης στη διοίκηση (Yang and Hsieh, 2007; Julnes and Holzer, 2001), ενώ άλλοι 

μελέτησαν τη χρήσιμη πληροφόρηση της απόδοσης στα ηγετικά στελέχη, σχετικά με 

την επίδρασή της στη επίτευξη στόχου και στην  οργανωσιακή κουλτούρα (Moynihan 

et al., 2012; Walker et al., 2011; Bright, 2007).  

Οι προαναφερόμενες μελέτες συνέβαλλαν στην κατανόηση των πρωτοβουλιών 

μέτρησης της απόδοσης. Η πλειοψηφία τους προσέγγισε το εν λόγω ζήτημα από την 

οπτική των ανώτερων ιεραρχικά διοικητικών στελεχών. 
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 Αντίθετα, οι έρευνες που εστίασαν στην οπτική των εργαζομένων, ή αυτών που 

εκτελούν τα βασικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη μέτρηση της απόδοσης, είναι 

περιορισμένες (Roberts, 1994). 

 Τα αποτελέσματα μιας  συγκεκριμένης κατηγορίας μελετών υποδεικνύουν ότι οι 

περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν το σύστημα μέτρησης της 

απόδοσης τους, ως το βασικό εργαλείο επιβολής κανόνων αλλά και ως ένα 

διαχειριστικό βάρος. Συνέπεια της ανωτέρω αντιμετώπισης είναι να επιδεικνύουν 

φόβο στη διαδικασία της αξιολόγησης, λόγω της επικρατούσας αντίληψης ότι η 

ευθύνη βάσει αποτελεσμάτων συνιστά τιμωρία (Behn, 2002). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κριτική αξιολόγηση 

των υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία, 

μέσω της μελέτης του νομικού πλαισίου της αξιολόγησης των εργαζομένων στα 

δημόσια νοσοκομεία και της σύγκρισης του συστήματος αξιολόγησης με αντίστοιχα 

συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε χώρες του εξωτερικού.  

Επιδιωκόμενος γενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάγκη εφαρμογής, 

ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας 

είναι οι εξής: 

 Μελέτη της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης 

σε συνάρτηση με τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την υποκίνηση των 

εργαζομένων. 

 Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης 

των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδος 

 Προτάσεις για πιλοτική εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

ανάγκες των Δημόσιων Νοσοκομειακών Δομών.  

Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ανάλυση γραπτών τεκμηρίων, κατά κύριο λόγο 

πρωτογενών, με τη χρήση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων, υπουργικών 

αποφάσεων, αιτιολογικών εκθέσεων αλλά και δευτερογενών, με τη χρήση Ελληνικής 

και ξένης βιβλιογραφίας. 
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Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωσή της, η παρούσα εργασία θα συμβάλλει στον 

περαιτέρω εμπλουτισμό τόσο της διεθνούς όσο και της Ελληνικής βιβλιογραφίας 

αναφορικά με τα συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων των 

νοσοκομείων. 

Επιπλέον, αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως 

προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης, την επίδραση του στην 

αποδοτικότητα των εργαζομένων και κατά συνέπεια στην απόδοση του συνόλου του 

οργανισμού αλλά και στην ανάπτυξη προτάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στη βελτίωση του. 

Η παρούσα ενότητα της εργασίας εισάγει τον αναγνώστη στο κεντρικό θέμα αυτής, 

μέσω της παρουσίασης των βασικών σχετικών εννοιών της αξιολόγησης της 

απόδοσης, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιχειρείται να αναδειχθεί τι είναι 

γνωστό αναφορικά με το θέμα, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη του 

θεωρητικού  και μεθοδολογικού πλαισίου. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο  θα πραγματοποιηθεί μία λεπτομερής ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα συστήματα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα από την παρουσίαση παλαιότερων μελετών, που πραγματοποιήθηκαν στον 

συγκεκριμένο τομέα και των συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτές. Επιχειρείται 

να αναδειχθεί τι είναι γνωστό αναφορικά με το θέμα, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ανάπτυξη του θεωρητικού  πλαισίου. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσει τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης. Συγκεκριμένα, 

θα περιγραφεί αναλυτικά το νομικό πλαίσιο που διέπει το ισχύον σύστημα 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στα Ελληνικά νοσοκομεία, θα περιγραφούν 

τα προηγούμενα συστήματα αξιολόγησης, ενώ θα παρουσιαστούν αντίστοιχα 

συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε χώρες του εξωτερικού. 

 Στο τέλος της εργασίας θα παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, οι 

περιορισμοί αυτής ενώ θα διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣ 

 

1.1 Η έννοια της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού 

 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες 

ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, καθώς, μέσω της χρήσης των κατάλληλων 

πρακτικών διαχείρισης συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού (Tampieri,(2014)). Η διοίκηση του προσωπικού 

αντιπροσωπεύει μια παραδοσιακή προσέγγιση της διαχείρισης των ανθρώπων στον 

οργανισμό, ενώ  η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μια σύγχρονη 

προσέγγιση της αξιοποίησης και ανάπτυξης των ανθρώπων και των δυνατοτήτων 

τους στον οργανισμό. Η ύπαρξη του υπευθύνου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

θεωρείται απαραίτητη, δεδομένου ότι εξασφαλίζει τη στρατηγική ευθυγράμμιση των 

πολιτικών της οργανικής μονάδας με τις επιχειρησιακές πολιτικές και στρατηγικές 

(Greer, 2001). 

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, η οποία εξυπηρετεί τους 

στρατηγικούς σκοπούς και μελλοντικούς στόχους του οργανισμού και συμβάλει στην 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του οργανισμού. Πιο 

αναλυτικά, αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο το στέλεχος συμβάλει 

στην επίτευξη στόχων του οργανισμού, εναρμονίζοντας τις ενέργειες του 

εργαζόμενου με τα αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με το Dessler (2012), o όρος «αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου 

δυναμικού» αναφέρεται στην «εκτίμηση της τρέχουσας ή παρελθούσας απόδοσης ενός 

εργαζόμενου σε σχέση με τα πρότυπα απόδοσης που έχουν προσυμφωνηθεί για τη θέση 

του».  
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 Ο Οργανωτικός ψυχολόγος Μ. Γαλανάκης υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση της 

απόδοσης έχει υποκινητικό χαρακτήρα συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα των 

εργαζομένων, μέσω της διαπίστωσης της ανάγκης αλλαγής των ικανοτήτων των 

εργαζομένων τους και του προσδιορισμού των αναγκαίων ικανοτήτων για 

αποτελεσματική επίδοση (Γαλανάκης(2012)). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση είναι η ύπαρξη προκαθορισμένων 

κριτηρίων και προτύπων στη βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης θεωρείται ταυτόσημη με τη συμπλήρωση του εντύπου 

αξιολόγησης αν και αξιολόγηση είναι κάτι περισσότερο από τη συμπλήρωση του 

εντύπου. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία εκτιμάται η απόδοση του 

υπαλλήλου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο βαθμός, στον οποίον ο 

αξιολογούμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που του είχαν ανατεθεί από την 

τυπική οργάνωση και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει (Dessler, 2012). 

 Η αξιολόγηση δεν έχει την πρόθεση να κατατάξει τους υπαλλήλους σε κακούς ή 

καλούς. Αντίθετα, ο στόχος της αξιολόγησης της απόδοσης είναι η μεγιστοποίηση της 

συμμετοχής των εργαζομένων στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του 

οργανισμού (Aspridis, 2012). Επιπλέον, η αξιολόγηση παρέχει στοιχεία αναφορικά με 

το επίπεδο των ικανοτήτων των στελεχών, λειτουργώντας ως μέσο διευκόλυνσης 

τόσο του προγραμματισμού όσο και τις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). 

 Οι Mathis and Jackson (2007) εξηγούν ότι η αξιολόγηση των εργαζομένων ή η 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων συνιστά μία διαδικασία ενσωματωμένη 

στην καθημερινή δραστηριότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Συνήθως, μέσω αυτής της διαδικασίας, ο οργανισμός αξιολογεί, βάσει 

προκαθορισμένων προτύπων απόδοσης, το πόσο καλά οι εργαζόμενοι αποδίδουν 

στην εργασία τους και κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους 

υπαλλήλους του (Mathis and Jackson, 2007).  

 



7 
 

Στην πραγματικότητα, ο όρος «διαχείριση της απόδοσης» δε χρησιμοποιούνταν έως 

της δεκαετία του 1970 (Armstrong and Baron, 2005), οπότε και μετατράπηκε σε 

αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής εργασίας στους δημόσιους οργανισμούς. 

Παράλληλα, η απόδοση συνδέθηκε με την καθιέρωση προτύπων και δεικτών και τον 

έλεγχο των οργανωσιακών συστημάτων με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

(Boland and Fowler, 2000). 

 Η διαχείριση της απόδοσης περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων με έναν τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το όραμα και το στυλ διοίκησης του οργανισμού, τη συμμετοχή των 

εργαζομένων, την καθιέρωση κινήτρων και ανταμοιβών, εκπαίδευσης και διαλόγου, 

ομαδικής εργασίας και ενός πλαισίου ανταγωνισμού (Boland and Fowler, 2000). 

Σύμφωνα με το Brown (2005), οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάπτυξη και εφαρμογή 

ενός συστήματος διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (i) την παροχή 

πληροφόρησης αναφορικά με την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, (ii) τη βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας και της  ανάπτυξης των εργαζομένων, (iii) τη βελτίωση των επιπέδων 

υποκίνησης των εργαζομένων, (iv) την ευθυγράμμιση των στόχων των υπαλλήλων με 

τους στόχους του οργανισμού ως σύνολο. 

Όμοια, στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας εντοπίζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου συστήματος διαχείρισης και αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: (i) η 

ευθυγράμμιση του συστήματος διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων με τα υπάρχοντα συστήματα και τις υφιστάμενες στρατηγικές του 

οργανισμού, (ii) η αφοσίωση των διοικητικών στελεχών του οργανισμού, (iii) η 

οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζει το σύστημα 

διαχείρισης και αξιολόγησης της απόδοσης ως έναν τρόπο ανάδειξης και βελτίωσης 

της καλής απόδοσης και όχι ως έναν τρόπο επισήμανσης της κακής απόδοσης, (iv) η 

ανάμειξη των ενδιαφερομένων μερών και (v) ο συνεχής έλεγχος, η ανατροφοδότηση, 

διάδοση και εκμάθηση από τα αποτελέσματα (Fryer et al., 2009; Bourne et al., 2003; 

De Waal, 2003; Wang and Berman, 2000). 
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Αντίστοιχα, στην περίπτωση των νοσοκομειακών μονάδων και λοιπών μονάδων 

υγείας, η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

αποτελεσματική διοίκηση του οργανισμού, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου αλλά και 

παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του (Papoutsis and 

Kallergi, 2014).  

Πιο αναλυτικά, η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζει την ευημερία ενός 

οργανισμού υγείας, αποτελώντας παράλληλα, το βασικότερο συστατικό της 

μακροπρόθεσμης επιτυχίας του.  
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1.2 Το πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων έχει καταστεί μέρος της διαδικασίας διαχείρισης της απόδοσης 

(Stanciu, 2015), με τις νέες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο 

τομέα να δίνουν έμφαση στο σημαντικό ρόλο της μέτρησης της απόδοσης (Budworth 

and Mann, 2011; Levy and Williams, 2004). 

Σύμφωνα με τον Pulakos (2009), η συμβολή του οργανωσιακού πλαισίου στην 

ανάπτυξη των συστημάτων και διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων οδηγεί στην καθιέρωση κριτηρίων και προτύπων, προσαρμοσμένων στα 

πλαίσια της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων με σκοπό τον καθορισμό 

των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε θέσης (Pulakos, 2009). Επιπλέον, σύγχρονες 

έρευνες που ασχολήθηκαν με το οργανωσιακό πλαίσιο των συστημάτων και 

διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων υπογραμμίζουν το ρόλο 

του κοινωνικού πλαισίου, με έμφαση στην καθημερινή συμπεριφορά και 

αλληλεπίδραση ως παράγοντες ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 

της απόδοσης (Pulakos et al., 2015). Την επίδραση του κοινωνικού πλαισίου στα 

συστήματα και τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού τόνισαν 

και οι Levy et al. (2015). 

Σε επίπεδο οργανωσιακού πλαισίου, οι ερευνητές επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν η οργανωσιακή κουλτούρα, η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων 

και οικονομικοί παράγοντες (Skinner and Searle, 2011) και η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων (Pichler et al., 2015) στο σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης των τελευταίων. 

Επιπλέον  οι ερευνητές Levy and Williams (2004) εντοπίζουν παράγοντες που 

επηρεάζουν το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές στους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται η υποκίνηση των 

εργαζομένων και η συχνότητα της αξιολόγησης, το οργανωσιακό κλίμα και η 

οργανωσιακή κουλτούρα, οι οργανωσιακοί στόχοι, οι στρατηγικές ανθρώπινου 

δυναμικού, οικονομικοί παράγοντες και τεχνολογικές εξελίξεις (Levy and Williams, 

2004).  
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Περαιτέρω γίνεται διάκριση της διαδικασίας της αξιολόγησης σε δομικούς 

παράγοντες και σε παράγοντες διαδικασιών. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος 

αξιολόγησης της απόδοσης, τα πρότυπα και οι διαστάσεις της απόδοσης θεωρούνται 

ως οι σημαντικότεροι δομικοί παράγοντες  της αξιολόγησης, ενώ η υποκίνηση και η 

ευθύνη  συγκαταλέγονται ως κυριότεροι παράγοντες διαδικασιών (Levy and 

Williams, 2004). 

Τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας στο τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού υποδεικνύουν ότι συναφείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, αναφέροντας 

το ρόλο του εργασιακού πλαισίου στη διαδικασία αξιολόγησης και παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάζουν την εν λόγω διαδικασία, μέσω της χρήσης ανατροφοδότησης 

για την ενδυνάμωση της απόδοσης (Tracey, 2014). Από τα παραπάνω γίνεται 

αντιληπτό ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων θα πρέπει να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο οργανωσιακό πλαίσιο 

κάθε επιχείρησης προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και να συμβάλλουν στην 

αύξηση των επιπέδων απόδοσης (Rusu et al., 2016).  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Robbins και Judge η θετική κουλτούρα του οργανισμού 

δίνει έμφαση όχι μόνο στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, αλλά και στην 

ατομική δυναμικότητα και ανάπτυξη του υπαλλήλου.  Με άλλα λόγια η θετική 

οργανωσιακή κουλτούρα  όχι μόνο συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού, αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός ενισχύει τον υπάλληλο προσωπικά και 

επαγγελματικά.  (Robbins, Judge (2011)). 
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1.3 Η διαδικασία αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού 

 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων αποτελεί μία διαδικασία που αποσκοπεί 

στη μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων σε ένα διάστημα χρόνου.  Η διαχείριση 

της απόδοσης των υπαλλήλων αναφέρεται σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

ενδυνάμωση της απόδοσης, από την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση για κάθε 

υπάλληλο έως την εκπαίδευση και την ανταμοιβή (De Nisi and Smith, 2014). Κατά 

συνέπεια, ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τη σαφήνεια και το ρόλο των 

στόχων αξιολόγησης της απόδοσης, τα αποτελέσματα και τις συμπεριφορές 

(Kondrasuk, 2011). 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Kondrasuk (2011) εξηγεί ότι το ιδανικό σύστημα αξιολόγησης της 

απόδοσης επικεντρώνεται ταυτόχρονα στα αποτελέσματα και τις συμπεριφορές των 

υπαλλήλων ώστε να επιτρέψει τη λήψη καλύτερων διαχειριστικών αποφάσεων και να 

βελτιώσει την απόδοση τους (Kondrasuk, 2011).  

Η διαδικασία της αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, την τυπική και την 

άτυπη αξιολόγηση. Η τυπική μορφή της αξιολόγησης εφαρμόζεται στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η άτυπη μορφή 

αξιολόγησης εφαρμόζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου η αξιολόγηση 

γίνεται υπό μορφή συνάντησης  δύο ή περισσοτέρων αξιολογητών με σκοπό να 

συζητήσουν για την απόδοση των υπαλλήλων (Παγκάκης,(2015)). 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Αγγλικό ινστιτούτο διοίκησης και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού (CIPD 2014), τα βασικά συστατικά στοιχεία μίας 

αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης είναι τα εξής: 

 

 Μέτρηση, μέσω της οποίας αξιολογείται η απόδοση βάσει προσυμφωνημένων 

στόχων και η συμπεριφορά και η στάση των υπαλλήλων βάσει των αξιών 

τους. 
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 Ανατροφοδότηση, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τα 

επίπεδα της απόδοσης τους καθώς και για τα σημεία στα οποία χρήζουν 

βελτίωσης. 

 Θετική ενίσχυση, μέσω της οποίας παρέχεται εποικοδομητική κριτική 

αναφορικά με τις βελτιώσεις που απαιτούνται. 

 Ανταλλαγή απόψεων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται μία συζήτηση ως 

προς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και του τρόπου με τον οποίον οι 

υπάλληλοι μπορούν να λάβουν υποστήριξη από τους προϊσταμένους τους 

προκειμένου να επιτύχουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις. 

 Συμφωνία, μέσω της οποίας τα διοικητικά στελέχη και οι υπάλληλοι 

συμφωνούν από κοινού στα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της απόδοσης. 

Στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας επισημαίνεται ότι τα συστήματα 

αξιολόγησης της απόδοσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν βασικούς δείκτες απόδοσης, 

οι οποίοι συνδέονται άμεσα με μία συγκεκριμένη εργασιακή θέση. 

 Επιπλέον, οι δείκτες απόδοσης θα πρέπει να προσφέρουν πληροφόρηση ως προς το 

σύνολο των στρατηγικών διαδικασιών, προκειμένου να επιτευχθεί η στρατηγική 

ευθυγράμμιση με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (Caruth and 

Humphreys, 2008).  

Ο Pulakos (2009) επισημαίνει το ρόλο της καθιέρωσης προτύπων απόδοσης, 

προσαρμοσμένων στο οργανωσιακό πλαίσιο με σκοπό τον ορισμό των διαφορετικών 

απαιτήσεων βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε θέσης και των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπου εφαρμόζεται το σύστημα αξιολόγησης 

(Pulakos, 2009).  

Οι Hutu and Avasilcai (2011) περιγράφουν ότι το πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης 

των υπαλλήλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βασικών κριτηρίων 

απόδοσης: (i) τα διαδικαστικά κριτήρια, (ii) τα κριτήρια αντιπροσώπευσης και  (iii) 

τα κριτήρια προφίλ, συμπεριλαμβανομένων της γνώσης, των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων και των στάσεων. Οι Rusu et al. (2016) αναπτύσσουν περαιτέρω τη εν 

λόγω θεωρία αποδίδοντας τα εξής κριτήρια στις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες 

κριτηρίων: 



13 
 

 Διαδικαστικά κριτήρια: επίτευξη στόχου σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας, 

μόνιμη ανησυχία για την αποφυγή λαθών, σαφείς διαδικασίες συνεργασίας με 

συναδέλφους, συμμόρφωση με πρωτόκολλα, συνέπεια ως προς την 

παρατήρηση των χαρακτηριστικών ποιότητας, συνέπεια ως προς την επίλυση 

εργασιακών προβλημάτων. 

 Κριτήρια αντιπροσώπευσης: προσανατολισμένος σε θετικά αποτελέσματα, 

σοβαρότητα κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, 

προσανατολισμός στην ποιότητα, αποτελεσματική επικοινωνία, ειλικρίνεια 

κατά την επίλυση προβλημάτων, σεβασμός στην προσέγγιση σχέσεων 

διαμέσου της εταιρίας (Hutu and Avasilcai, 2011). 

 Κριτήρια προφίλ: ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ικανότητα 

κατανόησης των εργασιακών καθηκόντων, ικανότητα ανάπτυξης καλών 

εργασιακών σχέσεων, ικανότητα αποτελεσματικής δράσης σε περιπτώσεις 

κρίσεων, ικανότητα επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων, προσοχή κατά 

την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων. 

 

1.4 Αποτελέσματα προηγούμενων μελετών 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

εφαρμογής των στρατηγικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της απόδοσης των 

υπαλλήλων (Lawler and McDermott, 2003). Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό τμήμα 

της διεθνούς βιβλιογραφίας εντοπίζει δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων ως προς 

τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσής τους (Moullakis, 2005; Roberson and 

Stewart, 2006; Mercer, 2002). Χαρακτηριστικά, ο Morgan (2006) παρατήρησε ότι σε 

πολλούς οργανισμούς, η αξιολόγηση της απόδοσης δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των υπαλλήλων ενώ οι Smither and London (2009) κατέληξαν, μέσω της 

έρευνας τους, στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με το 80%-90% των διοικητικών 

στελεχών, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων της εταιρίας 

τους δε συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και του 

οργανισμού. 
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Η αξιολόγηση της απόδοσης θεωρείται η βασικότερη λειτουργία του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων ενός οργανισμού, μέσω της οποίας, οι προϊστάμενοι αναλύουν 

και αξιολογούν την απόδοση των υφισταμένων τους (Keeping and Levy, 2000). 

Επιπλέον, τα αποτελέσματά της βοηθούν τα διοικητικά στελέχη να καθορίσουν το 

μισθό των υπαλλήλων, να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τις προαγωγές, τις 

ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης και παράγοντες που υποκινούν τους 

εργαζομένους (Zapata-Phelan et al., 2009). Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα 

αξιολόγησης της απόδοσης αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ενός μεγάλου αριθμού 

συγγραφέων, όμως, η πλειοψηφία των τελευταίων κατέληξε στο συμπέρασμα 

ύπαρξης συνεχούς απογοήτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ως προς το 

αποτέλεσμα των συστημάτων αξιολόγησης, τα οποία συχνά κρίθηκαν άδικα και 

ανακριβή (De Nisi and Pritchard, 2006; Rao, 2004). 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει εντοπίσει διάφορους δείκτες που επηρεάζουν το 

αποτέλεσμα ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Μεταξύ αυτών, κριτική 

σημασία φέρεται να έχει η πηγή της αξιολόγησης, παράγοντας που υποδηλώνει ότι η 

αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πολλαπλών πηγών, όπως 

προϊστάμενοι, διοικητικά στελέχη, συνάδελφοι ή ακόμη και πελάτες (Wood and 

Marshall, 2008). Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και ο σκοπός της 

αξιολόγησης (Thurston, 2001), ο οποίος μπορεί να ποικίλλει, αναφερόμενος είτε σε 

διοικητικούς στόχους είτε σε στόχους ανάπτυξης.  

Το μέγεθος και η ποιότητα της ανατροφοδότησης είναι ένα ακόμη βασικό 

χαρακτηριστικό ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, με τη συχνή, 

συγκεκριμένη και έγκαιρη ανατροφοδότηση να συμβάλλει στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος αξιολόγησης (Kinicki e al., 2004). 

Τέλος, οι Selvarajan and Cloninger (2009) και οι Wood and Marshall (2008) 

στηρίζονται στην αντιλαμβανόμενη ακρίβεια της αξιολόγησης της απόδοσης για να 

εκτιμήσουν την ικανοποίηση και την υποκίνηση των εργαζομένων σχετικά με αυτήν, 

ενώ οι Roberson and Stewart (2006) υποστηρίζουν ότι όταν οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ως ακριβές, τότε είναι πιο πιθανό 

να το αποδεχθούν. 
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Από την άλλη πλευρά, η αντίληψη των εργαζομένων για τη δικαιοσύνη, επίσης, 

συμβάλλει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης της απόδοσης 

(Youngcourt et al., 2007), με τους Colquitt et al., (2001) να διακρίνουν το βαθμό 

δικαιοσύνης ενός συστήματος αξιολόγησης σε τρεις διαστάσεις: (i) τη διανεμητική 

διάσταση,(ii) τη διάσταση της αλληλεπίδρασης και (iii) τη διαδικαστική διάσταση. Η 

διανεμητική διάσταση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίον τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης διανέμονται με δίκαιο τρόπο (Smither and London, 2009) ή πιο 

συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης από τους υπαλλήλους. 

Αντίθετα, η διαδικαστική διάσταση της δικαιοσύνης αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίον, οι διαδικασίες που εφαρμόζει ένας οργανισμός για την αξιολόγηση είναι 

δίκαιες ως προς την εξαγωγή συμπεράσματος (Zapata-Phelan e al., 2009). 

Τέλος και σε αντίθεση με τα παραπάνω, η έννοια της διάστασης της αλληλεπίδρασης 

αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίον οι υπάλληλοι λαμβάνουν τη βοήθεια των 

συναδέλφων και των προϊσταμένων τους κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης 

(Roberson and Stewart, 2006). 

Ο Thurston (2001) μελέτησε το ζήτημα της αξιολόγησης της απόδοσης και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία ενός συστήματος 

αξιολόγησης εξαρτάται από τις αντιδράσεις και την ανατροφοδότηση των 

υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι είτε 

θετική είτε αρνητική, σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι καθοριστικής σημασίας για την 

αξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης (Thurston, 2001). 

O Rao (2004) εξήγησε ότι η θετική ανατροφοδότηση γίνεται συνήθως πιο εύκολα 

αποδεκτή από τους υπαλλήλους ενώ οι Roberson and Stewart (2006) επεσήμαναν ότι 

όταν η αρνητική ανατροφοδότηση παρέχεται στους υπαλλήλους με αποτελεσματικό 

και πειστικό τρόπο, τότε οι τελευταίοι τη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και 

επικεντρώνονται στην εξάλειψη των αρνητικών πτυχών της απόδοσής τους. 

Ο Nurse (2005), ο οποίος, επίσης, μελέτησε την επίδραση της αξιολόγησης στους 

υπαλλήλους και τους οργανισμούς, κατέληξε ότι τα αποτελέσματα αυτής παρέχουν, 

στα διοικητικά στελέχη πληροφόρηση προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σχετικά με 

τις προαγωγές και την ανάπτυξη των υπαλλήλων. 
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 Από την άλλη πλευρά, ο Rao (2004) τόνισε ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης επιτρέπει τον εντοπισμό των σημείων της απόδοσης που 

χρήζουν βελτίωσης ενώ οι Teratanavat et al. (2006) περιέγραψαν ότι η 

αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης συμβάλλει στον περιορισμό των επιπέδων 

άγχους των υπαλλήλων, συνδέοντας την παρούσα, παρελθούσα και μελλοντική 

απόδοσή τους. 

 

1.5 Ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων 

 

Τα αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες υποδηλώνουν ότι η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

αξιολόγησης είναι επιτακτική για κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, η οποία συνιστά βασικό 

συμπέρασμα πλήθους μελετών, προκύπτει ότι ο βαθμός ετοιμότητας των οργανισμών 

και επιχειρήσεων είναι μικρός ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται αναθεώρηση 

του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί 

πλήρως στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ερευνητικές υποθέσεις που θα εξεταστούν μέσω της 

παρούσας εργασίας διατυπώνονται ως εξής: 

 Η1: Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης 

των εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία είναι επιτακτική. 

 Η2: Ο βαθμός ετοιμότητας των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων 

αναφορικά με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης 

της απόδοσης των εργαζομένων είναι μικρός. 

 Η3: Απαιτείται η εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζομένων, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογικής 

προσέγγισης που θα εφαρμοστεί προκειμένου να απαντηθεί το κεντρικό ερευνητικό 

ερώτημα της παρούσας εργασίας καθώς και των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή 

της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο βασικός επιδιωκόμενος σκοπός της εργασίας 

είναι η μελέτη του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων 

των νοσοκομείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη συμβολή του 

στην ανάπτυξη των εργαζομένων και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού. 

Όσον αφορά στα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας και τη 

συλλογή τους, η μέθοδος που θα εφαρμοστεί από τη συγγραφέα είναι η 

βιβλιογραφική έρευνα, γνωστή και ως δευτερογενής έρευνα. 

 

2.1 Βιβλιογραφική έρευνα 

 

Όπως υποστηρίζουν αρκετοί συγγραφείς, οι υπερβολικά μεγάλες ποσότητες 

δεδομένων που συλλέγονται και αρχειοθετούνται από ερευνητές σε όλον τον κόσμο 

καθιστούν όλο και περισσότερο πρακτική τη χρήση υφιστάμενων δεδομένων κατά 

την έρευνα (Andrews et al., 2012; Smith et al., 2011). 

 Η βιβλιογραφική έρευνα, γνωστή και ως δευτερογενής έρευνα ή δευτερογενής 

ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, ορίζεται από τους Hinds et al. (1997) ως η χρήση 

υφιστάμενων δεδομένων για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που 

διαφοροποιούνται από αυτά που είχαν διατυπωθεί στην πρωτότυπη έρευνα. 
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Σύμφωνα με ένα μεγάλο αριθμό συγγραφέων, οι λόγοι για τους οποίους ένας 

ερευνητής επιλέγει την εφαρμογή δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους εξής: 

 Την αναγνώριση ενδιαφερόντων κοινών με αυτά της πρωτότυπης ανάλυσης 

(Hinds et al., 1997). 

 Τη διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυση ενός αρχικού συνόλου δεδομένων ή τη 

διεξαγωγή περαιτέρω ανάλυσης ενός υποσυνόλου του αρχικού συνόλου 

δεδομένων (Heaton, 1998). 

 Την εφαρμογή μίας νέας εννοιολογικής αντίληψης ως προς τα πρωτότυπα 

ερευνητικά ζητήματα (Heaton, 1998). 

 Την περιγραφή σύγχρονων ή ιστορικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών 

μεμονωμένων ατόμων, κοινωνιών, ομάδων ή οργανισμών (Corti and 

Thompson, 1995). 

 Την παροχή υλικού διδασκαλίας και μεθοδολογικής ανάπτυξης (Corti and 

Thompson, 1995). 

Αναφορικά με τη διαδικασία της βιβλιογραφικής ανάλυσης, η διαδικασία θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, λεπτομερή αναφορά σε μεθοδολογικούς και 

ηθικούς συλλογισμούς και επεξήγηση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται ως προς 

ελλιπή δεδομένα, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας των ερμηνευτικών 

διαδικασιών παραγωγής γνώσης. 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εξετάσει το βαθμό στον οποίο το παρόν σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία 

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα αξιολόγησης. Εξετάζεται 

η καταλληλότητα του παρόντος συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, που θα 

συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσης των υπαλλήλων και γενικότερα της 

βελτίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
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Για τους σκοπούς της μελέτης, θα συλλεχθούν δεδομένα από εξωτερικές πηγές, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη μέθοδος συνδέεται άμεσα με το 

ερευνητικό ερώτημα. Η συλλογή δεδομένων θα γίνει μέσα από  άρθρα σχετικά με την 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Τα γραπτά τεκμήρια, όπως νόμοι, 

προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις θα προσφέρουν τη 

γνώση του νομικού πλαισίου της αξιολόγησης παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 

ανάλυση  του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των δημοσιών υπαλλήλων στα 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.  

Ακολουθεί η αξιολόγηση της στρατηγικής μεθοδολογίας  και η διατύπωση 

προτάσεων ως προς τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης ώστε να 

προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων.  

Υπό αυτή την ερμηνεία η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό 

σχεδιασμού ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

διερευνώντας τα αντικειμενικά κριτήρια για την επιτυχή υλοποίηση του.  
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2.2 Αξιοπιστία 

 

Σύμφωνα με τους Easterby-Smith et al. (2008), η αξιοπιστία αναφέρεται στο  βαθμό 

στον οποίον οι τεχνικές συλλογής δεδομένων ή οι διαδικασίες ανάλυσης προσφέρουν 

συνεπή αποτελέσματα. Όσον αφορά στη συνολική ποιότητα της έρευνας , οι Shenton 

(2004) και Lincoln and Guba (1985) προτείνουν την εφαρμογή, κατά τη διαδικασία 

της έρευνας, των εξής κριτηρίων: 

 

 Εσωτερική εγκυρότητα, η οποία αναφέρεται στην προσπάθεια που 

καταβάλλεται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πηγών των δεδομένων. 

 

 Εξωτερική εγκυρότητα, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη ανάλυσης της 

θεωρίας με τρόπο που εξυπηρετεί και άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις 

που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. 

 Αξιοπιστία, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη προσεκτικής καταγραφής, με 

επεξηγηματικό τρόπο που επιτρέπει την επανάληψη της έρευνας, κάθε 

δεδομένου που σχετίζεται με αυτήν. 

 

 Αντικειμενικότητα, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη σύνδεσης των 

δεδομένων και της ανάλυσής τους με τη θεωρία προκειμένου να διατηρηθεί 

ένα υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας της έρευνας. 

 

 

 

 

 

  



21 
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. 

3.1 Νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης στην Ελλάδα 

3.1.1 Νομοθεσία αξιολόγησης διοικητικών υπαλλήλων  επαγγελματιών υγείας 

και ιατρών, στα δημόσια νοσοκομεία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται οι βασικότερες νομοθετικές προβλέψεις 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία 

προκειμένου να διερευνηθούν τα νομοθετικά κείμενα, από το 1992 μέχρι τα πιο 

πρόσφατα (Ν.4369/2016), καταγράφοντας τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων. Θα εξεταστεί η νομοθεσία που διέπει το σύστημα αξιολόγησης 

των διοικητικών υπαλλήλων, του ιατρικού προσωπικού, των επαγγελματιών υγείας 

και λοιπών εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.  

Πέραν των νομοθετικών κειμένων που ρυθμίζουν την αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων, θα μελετηθούν νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν τη διοίκηση µέσω 

στόχων (Ν.3230/2004) καθώς και νομοθετικές προβλέψεις επιλογής προϊσταμένων, 

με σκοπό την οργανική τους σύνδεση με το σύστημα αξιολόγησης.  

3.1.2 Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα 

 

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα καθορίζεται 

από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με νόμο 

3528/07  με σχετικές τροποποιήσεις του νόμου 3839/10.   

Ο νόμος 3528 της 9/9 Φεβρ. 2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) κύρωσε τον Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και 

καταρτίστηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.3242/2004. 
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 Σύμφωνα με τη γενικές διατάξεις του αρ.1, σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι: «η 

καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την 

υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα  με τις αρχές 

της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη 

διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους».  

Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ορίζεται στο αρ.81, ότι: «τα 

ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάση συστήματος αξιολόγησης, το 

οποίο διέπεται από την αρχή της αμεροληψίας, την επαγγελματική ικανότητα του 

υπαλλήλου και την αποδοτικότητά του». Επιπροσθέτως, στην παρ. 2 του ανωτέρω 

άρθρου ορίζεται ότι: «Τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο χρόνος, η 

συχνότητα, ο τύπος καθώς και τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των εργαζομένων 

καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης 

και αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της ΑΔΕΔΥ, η οποία διατυπώνεται σε προθεσμία 

τριάντα ημερών». 

3.1.3 Π.Δ. 318/1992: Η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 

 

Με τις διατάξεις του N.1943/1991, εκδόθηκε το Π.Δ.318/1992 (ΦΕΚ.161
 
Α΄/25-09-

1992) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων 

υπηρεσιών-πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης- και των Ν.Π.Δ.Δ». Με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, 

καθορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, τα έντυπα, η διαδικασία, οι αξιολογητές 

καθώς τα δικαιώματα των αξιολογούμενων. 

Σύμφωνα με το Π.Δ.318/1992, το οποίο περιλαμβάνει 25 άρθρα, τα κριτήρια 

αξιολόγησης αφορούν στην γνώση του αντικειμένου, στο ενδιαφέρον και στη 

δημιουργικότητα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στην συμπεριφορά, στην 

αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα του αξιολογούμενου, πλην της 

διοικητικής ικανότητας. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 1, η αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών-

πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και των Ν.Π.Δ.Δ, γίνεται με εκθέσεις αξιολόγησης και αποβλέπει στην αντικειμενική 

και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των 

υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά που 

ασκούν. 

Τα έντυπα των εκθέσεων αξιολόγησης διακρίνονται σε τρία υποδείγματα, ένα για 

τους προϊσταμένους Τμημάτων, ένα για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής 

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

Εκπαίδευσης (ΔΕ) και ένα για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 

Κάθε έντυπο περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης, που κατατάσσονται σε πέντε 

ομάδες για τους προϊσταμένους, τέσσερις για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, 

ΤΕ και ΔΕ και τρεις για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.Η βαθμολόγηση των 

αξιολογούμενων γίνεται από δύο αξιολογητές. Ο πρώτος είναι ο άμεσα προϊστάμενος 

του αξιολογούμενου, ενώ ο δεύτερος είναι έμμεσος προϊστάμενος. Στην πράξη, η 

αξιολόγηση γίνεται από τον άμεσα προϊστάμενο και από τον αμέσως ανώτερό του 

στην υπηρεσία του αξιολογούμενου. Οι βαθμοί κυμαίνονται σε κλίμακα από 1 έως 

10. Με 9 ή 10 αξιολογούνται οι υπάλληλοι που είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν 

αποτελεσματικά και αποδοτικά, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή τη 

διόρθωση ανωτέρου τους. Όταν ο πρώτος αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή 

περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 και πάνω ή 4 και κάτω απαιτείται η 

παράθεση ειδικής αιτιολογίας, η οποία, τελικά, εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή 

Αξιολόγησης (ν.1943/1991). 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εάν κατά την κρίση του πρώτου αξιολογητή απαιτείται 

συνέντευξη, για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου, τότε καλεί τον 

αξιολογούμενο για συνέντευξη, ενώ συνέντευξη μπορεί να ζητήσει και ο 

αξιολογούμενος. Και στις δυο περιπτώσεις, η συνέντευξη προηγείται της σύνταξης 

αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11, ο αξιολογούμενος προβαίνει σε αξιολόγηση των 

προσόντων του με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10. Μέσω της αυτοαξιολόγησης, 

ο αξιολογητής εκτιμά την εικόνα που έχει ο αξιολογούμενος για τον εαυτό του. 
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Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι υποχρεωτικές τόσο για τον προϊστάμενο όσο και για 

τους υφισταμένους και πρέπει να γίνονται το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Οι 

εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους 

όλων των κατηγοριών πλην της κατηγορίας ΥΕ, για τους οποίους συντάσσονται κάθε 

2 χρόνια.  

Σύμφωνα με το άρθρο 12, κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να θέσει εγγράφως 

στόχους για την μονάδα, στην οποία προΐσταται, μετά από συμφωνία με τους 

εμπλεκόμενους, με τελικό σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

οργανικής μονάδας. Κάθε προϊστάμενος διεύθυνσης εισηγείται τη στοχοθεσία της 

οργανικής μονάδας στον οικείο Γενικό Διευθυντική. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθεί ότι πρώτη φορά γίνεται πρόβλεψη για στοχοθεσία. 

 Η βαθμολογία του αξιολογητή στο κριτήριο «ικανότητα θέσης και επίτευξη στόχων» 

καθορίζεται από την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων. Ο προϊστάμενος βαθμολογείται 

με 9 ή 10, μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι. Οι οριστικοποιημένοι στόχοι 

αναγράφονται σε ειδικό έντυπο με στοιχείο Ε. Το έντυπο της στοχοθεσίας 

περιλαμβάνει: τους στόχους κατά σειρά προτεραιότητας, το Χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής τους, τον βαθμό επίτευξής των στόχων, την αιτιολογία για τις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες υπάρχουν αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων και την 

ημερομηνία και υπογραφές των οικείων προϊσταμένων. 

Το άρθρο 19 αναφέρεται την αμεροληψία της αξιολόγησης. Ο αξιολογητής κρίνει τον 

αξιολογούμενο με αντικειμενικά κριτήρια με ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης. 

 

Η τελευταία σελίδα των ειδικών εντύπων αξιολόγησης γνωστοποιείται υπηρεσιακά 

στον υπάλληλο, προκειμένου να λάβει γνώση της αξιολόγησής του. Μετά την 

πρωτοκόλληση καθίστανται δημόσια έγγραφα, των οποίων η μεταβολή 

απαγορεύεται. Η τροποποίησή τους επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπηρεσιακού 

συμβουλίου και ένστασης του αξιολογούμενου. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

αρ.12, η άριστη βαθμολογία 9-10 στο κριτήριο «ικανότητα θέσης και επίτευξη 

στόχων», δίνεται μόνο στην περίπτωση που οι στόχοι συμφωνούν με κείμενες 

διατάξεις του παρόντος και ανάλογα με το βαθμό επίτευξής τους. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 19, «δικαίωμα ένστασης δικαιούται να ασκήσει ο 

αξιολογούμενος στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τις οποίες αποφαίνεται υπηρεσιακό 

συμβούλιο»: (i) ένσταση διόρθωσης της βαθμολογίας όταν η διαφορά βαθμολογίας 

στις ομάδες κριτηρίων μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου αξιολογητή είναι 

μεγαλύτερη από 2 βαθμούς, με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας στις ομάδες 

κριτηρίων, (ii) όταν η βαθμολογία του ενός, εκ των δύο, αξιολογητή είναι κατώτερη 

κατά τρείς (3) βαθμούς στις ομάδες κριτηρίων, (iii) ένσταση μεροληψίας του ενός ή 

και των δύο αξιολογητών, με αίτημα τη διαγραφή της έκθεσης, αν η βαθμολογία είναι 

6 ή κάτω από 6, σε δύο τουλάχιστον ομάδες κριτηρίων, (iv) αν η βαθμολογία είναι 4 

και κάτω σε ανακριβείς περιπτώσεις. Οι ενστάσεις γίνονται εντός δέκα εργάσιμων 

ημερών από τη γνωστοποίηση της αίτησης (παρ.1 του άρ.21) ή από την συμπλήρωση 

3μήνου από τη μέρα που του γνωστοποιήθηκε. 

Συμπερασματικά δεν υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης της απόδοσης του 

υπαλλήλου με την υπηρεσιακή του εξέλιξη.  Ακόμη αδυναμία της πραγματικής 

αποτύπωσης της απόδοσης του υπαλλήλου, αφού παρατηρήθηκε εξισωτισμός της 

βαθμολογίας. Τέλος σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι η καθιέρωση 

στοχοθεσίας με αντικειμενικά κριτήρια και προκαθορισμένους στόχους. 

 

Σύμφωνα με το κείμενο γνώμης του Δ.Ε.Ε. (Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας) για 

την αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων (Ιούλιος 2014), στην 

εφαρμογή του Π.Δ.318/1992 εντοπίζονται σημαντικά  προβλήματα (www.dee.gr). 

 Η ομοιομορφία των τυπικών κριτήριων αξιολόγησης που έχει ως συνέπεια την 

εξισωτική βαθμολογία.  Η έλλειψη σαφών κριτηρίων, γεγονός που εμποδίζει τη 

συγκριτική αξιολόγηση  των υπαλλήλων. Η έλλειψη κινήτρων οδήγησε στην διαιώνιση 

της μονιμότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Οι αξιολογούμενοι εμφανίζουν 

αντίσταση σε βαθμολογίες κατώτερες του άριστα. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο 

βαθμός από τους αξιολογητές χωρίς παρακίνηση των κρινόμενων. Εξάλλου η 

αξιολόγηση της απόδοσης δεν συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του υπαλλήλου  και 

με το σύστημα σταδιοδρομίας. 

 

http://www.dee.gr/
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Επιπλέον η ύπαρξη δύο αξιολογητών του άμεσα προϊστάμενου και τελικού 

αξιολογητή περιορίζει την αυθαιρεσία ενώ ενίσχυσε τη μυστικότητα του συστήματος 

αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται ο ρόλος του άμεσα προϊστάμενου 

απέναντι στους υφισταμένους, αφού δεν είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν τη 

βαθμολογία τους. Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελούσε μέρος του έργου του 

προϊστάμενου στην υπηρεσία. 

Η αποτελεσματική άσκηση του έργου του προϊστάμενου δημιουργούσε προβλήματα 

ισορροπιών με συνέπεια την διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Το 

παρόν προεδρικό διάταγμα δεν συνετέλεσε στην ανάδειξη ικανών στελεχών στη 

δημόσια διοίκηση. 
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3.1.4 Ν.4250/2014: αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – 

τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α’161) 

 

Με το Ν.4250/14 γίνεται μία προσπάθεια υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στη δημόσια 

διοίκηση εισάγοντας ένα νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού στα πλαίσια 

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα ο εν λόγω νόμος αναφέρεται  

στην εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης με βάση την ποσόστωση. Πρόκειται για ένα 

σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Παρουσίαση του Ν.4250/2014 

Συγκεκριμένα   σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού, «εισάγεται η έννοια της 

συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων μέσω του εργαλείου της ποσόστωσης και 

προσδιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά 

κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα 

σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι 

στρεβλώσεις και η απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης όπως εφαρμόζεται ως 

σήμερα». 

Το άρθρο 20 αντικαθιστά το άρθρο 7 του Π.Δ.318/1992 ορίζοντας ότι τα ανώτατα 

ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να βαθμολογούνται με την κλίμακα βαθμών του 

άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής: 

1. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό έως και 25 % των 

υπαλλήλων. 

2. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και 60% των 

υπαλλήλων. 

3. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων. 

Το άρθρο 21 τροποποιεί την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του Π.Δ.318/1992 ώστε να 

απαιτείται πλέον η ειδική αιτιολόγηση «με παράθεση πραγματικών στοιχείων και όχι 

αξιολογικών χαρακτηρισμών», στην περίπτωση που κάποιος αξιολογηθεί με 9-10 και 

1-6. Η αιτιολόγηση γίνεται με παράθεση πραγματικών στοιχείων. 
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Το άρθρο 22  προσθέτει ουσιαστικά την παράγραφο 5 στο άρθρο 10 του 

Π.Δ.318/1992, βάσει της οποίας: «5. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με 

μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον 

αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του 

αξιολογούμενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης 

μέτρων βελτίωσης, ο αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί 

τον αξιολογούμενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόμενων μέτρων 

βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των 

ικανοτήτων του». 

Το άρθρο 23 προσθέτει την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ318/1992, «η οποία 

αναφέρεται στην έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων 

αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και στην υλοποίηση των προτεινόμενων από τον 

αξιολογητή μέτρων βελτίωσης της απόδοσης τους». 

Το άρθρο 24 αντικαθιστά το άρθρο 14 του Π.Δ318/1992. Σύμφωνα με αυτό, «την 

αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής 

μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και 

τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου». 

Το άρθρο 25, αναφερόμενο στο χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης, 

αντικαθιστά το άρθρο 18 του Π.Δ318/1992 ως εξής: «Οι εκθέσεις αξιολόγησης 

συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου 

τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων 

των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το 

αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι 

υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο 

15ημερο του Φεβρουαρίου».  
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Το άρθρο 26 αντικαθιστά το άρθρο 19 του Π.Δ318/1992 για το δικαίωμα ένστασης: 

«ο αξιολογούμενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του 

Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης 

είναι 6 και κάτω. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα 

στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους 

ισχυρισμούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των 

επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών».  

Το άρθρο 27 αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ.318/1992 όπου 

περιγράφεται η διαδικασία της γνωστοποίησης που γίνεται με τη φροντίδα της 

αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης. 

Στα άρθρα 28 και 29που αντικαθιστούν τα άρθρα 24 και του Π.Δ.318/1992, 

περιγράφεται η διαδικασία της ένστασης Το άρθρο 29 αντικατέστησε το άρθρο 23 

του Π.Δ.318/1992. Το άρθρο 30 αντικατέστησε το άρθρο 24 του Π.Δ.318/1992. Το 

άρθρο 30 αντικαθιστά το άρθρο 24 του Π.Δ.318/1992, όπου περιγράφεται ο τρόπος 

συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Στο άρθρο 31 καθορίζονται  

Τροποποιήσεις – Καταργήσεις και τέλος με το άρθρο 32 προσδιορίζονται οι 

μεταβατικές διατάξεις. 

 

3.1.4.1 Αποτίμηση 

 

Με το Ν.4250/14, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της θεσμοθέτησης της συγκριτικής αξιολόγησης του 

προσωπικού. Στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, εισάγεται η έννοια της 

συγκριτικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του εργαλείου της 

υποχρεωτικής ποσόστωσης.  
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Με το νέο σύστημα αξιολόγησης, οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

τους άριστους, τους καλούς και τους κακούς. Το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης 

εγκυμονεί τον κίνδυνο διαστρέβλωσης της εγκυρότητας της αξιολόγησης 

αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα της πραγματικής αξιολόγησης των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. 

Ακόμη  αδυναμία του συστήματος αποτελεί η απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για τη 

σύνδεσή της απόδοσης με τη μισθολογική  εξέλιξη του υπαλλήλου. Επιπλέον ο 

αξιολογητής είναι ένας και έχει τον τελικό λόγο. Ο αξιολογητής είναι ο προϊστάμενος 

της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος. 

 Ο Ν.4250/14, αν και στοχεύει στον περιορισμό της καταχρηστικής άριστης 

βαθμολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, παρουσιάζει, όμως, αδυναμίες καθώς 

προκάλεσε αντιδράσεις και δεν εφαρμόστηκε ουδέποτε. 

 

3.1.5 Ν.3230/2004 (ΦΕΚ): Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 

μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις 

 

Η καθιέρωση του συστήματος Διοίκησης με Στόχους, η μέτρηση της αποδοτικότητας 

και άλλες διατάξεις εισήχθησαν στην  Δημόσια Διοίκηση με το Ν.3230/2004 

(ΦΕΚ44), με τον οποίον επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

Δημόσιων Υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες 

ανάγκες και τα νέα πρότυπα. 

Η παρ.1 του άρθρου 1 ορίζει τη Διοίκηση μέσω Στόχων ως τη «διαδικασία 

προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε 

φορέα και τη διάχυση των γενικότερων επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων 

δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο». 
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3.1.5.1 Αποσαφήνιση βασικών εννοιών 

 

Στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3230/2004 διευκρινίζονται οι έννοιες της  

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα 

ορίζεται ως «η ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώσει τους στόχους που 

έχουν προγραμματιστεί» ενώ η αποδοτικότητα ορίζεται ως «η ικανότητα να 

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

κόστος». Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα μετρώνται με γενικούς και 

ειδικούς δείκτες μέτρησης.  

Σύμφωνα με το αρ.5, ο γενικός δείκτης ορίζεται ως «ο χρόνος ανταπόκρισης στα 

αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών». Οι γενικοί δείκτες είναι οι δείκτες που κάθε υπηρεσία θα 

εφαρμόσει και αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε φορέα. 

Μέσω της μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, οι δημόσιες 

υπηρεσίες αξιολογούνται με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων και την άσκηση διοίκησης προς όφελος των πολιτών. 

 

 

3.1.5.2 Πεδίο εφαρμογής 

 

Πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου αποτελούν όλες οι υπηρεσίες δημοσίου, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ α΄ και β´ βαθμού(αρ.2, παρ.1, Ν.3230/2004). Επιπλέον, οι 

διατάξεις σχετικά με τους δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας εφαρμόζονται στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., ενώ μετά 

από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής τους και στους Ο.Τ.Α. α´ και β΄ βαθμού (αρ.2, 

παρ.2, Ν.3230/2004).   
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3.1.5.3 Διαδικασία καθορισμού στόχων 

 

Στο αρ.3, του ν.3230/2004 προσδιορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον 

καθορισμό των στόχων, η όποια ξεκινά από τα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε 

φορέα και κατευθύνεται προς τα κατώτερα επίπεδα. 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3,«σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο καθορίζονται και 

αποτυπώνονται οι στόχοι σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης μετά από συνεργασία και 

συμφωνία μεταξύ προϊσταμένου υφισταμένου. Ο κάθε στόχος είναι χρονικά 

προσδιορισμένος και αναλυμένος σε συγκεκριμένες ενέργειες προς υλοποίηση. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η στοχοθεσία οι υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε 

σχετικές ενέργειες. Η συμφωνία για τον προσδιορισμό των στόχων περιλαμβάνει τον 

τύπο απόφασης. Η απόφαση στοχοθεσίας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό του 

φορέα, έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για τους επιδιωκόμενους στόχους και το χρόνο 

υλοποίησης». 

Στην παρ.4 του άρθρου 3 «καθορίζονται, με προεδρικό διάταγμα, τα κριτήρια, ο 

χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης της απόδοσης 

των υπαλλήλων έναντι των προκαθορισμένων στόχων». 

Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο 3 του Ν.3230/2004 περιγράφεται η διαδικασία 

καθορισμού ετήσιων στόχων, η οποία έχει καθολικό χαρακτήρα (Στογγάρη και 

Τσέκος, 2015). «Ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα κατανέμει τους 

στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος στις οικείες υπηρεσίες με την προϋπόθεση 

ότι έχει προηγηθεί ο συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός του φορέα». Ο νομοθέτης δίνει 

αξία στην ιεραρχική δομή των δημόσιων οργανισμών και στην ευθυγράμμιση των 

γενικών και ειδικών στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Εν συνεχεία, «οι 

προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν διευθύνσεις, 

ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους διεύθυνσης και 

ζητούν από αυτούς να προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε διεύθυνσης» (αρ. 

3, παρ1β, Ν.3230/2004). 

«Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων, 

εξειδικεύουν και επιμερίζουν τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα» (αρ.3, παρ.1γ, 

Ν.3230/2004).  
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«Οι προϊστάμενοι των τμημάτων καθορίζουν τους ατομικούς στόχους για κάθε 

υπάλληλο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες της μονάδας που υπηρετεί λαμβάνοντας υπόψη 

τις δεξιότητες, τις γνώσεις και  τις εμπειρίες του» (αρ.3, παρ.1δ, Ν.3230/2004). «Στις 

διατάξεις του ίδιου άρθρου αποτυπώνεται ο συμμετοχικός χαρακτήρας της όλης 

διαδικασίας αφού κατόπιν συνεργασίας προϊσταμένου και υφισταμένων καθορίζεται και 

αποτυπώνεται συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Για την υλοποίηση της στοχοθεσίας, οι 

υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες. Η υλοποίηση κάθε στόχου 

είναι χρονικά προσδιορισμένη» (αρ.3, παρ.2, Ν.3230/2004). Η κοινοποίηση της 

απόφασης στοχοθεσίας γίνεται προς όλο το προσωπικό, προς ενημέρωση των 

επιδιωκόμενων στόχων και το χρόνο υλοποίησης.  

 

3.1.5.4 Παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων 

 

Στο αρ.4, του Ν.3230/2004 ο νομοθέτης αναφέρεται στην παρακολούθηση της 

υλοποίησης των στόχων. «Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν είναι μεγαλύτερα του 

τριμήνου, ελέγχεται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων η πορεία 

υλοποίησης των στόχων. Εάν παρατηρηθεί σοβαρή απόκλιση μεταξύ επιθυμητών και 

πραγματικών αποτελεσμάτων, μπορεί να αποσαφηνίζεται ο επανακαθορισμός των 

στόχων ή η τροποποίηση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους». 

Με την αριθμό ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με θέμα: 

«Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους (ν. 3230/2004) - Μεθοδολογία 

Στοχοθεσίας» γίνεται αντιληπτό ότι στη φάση καθορισμού των στόχων ακολουθείται 

προσέγγιση "από την κορυφή προς τη βάση". Η διαδικασία καθορισμού των στόχων 

ξεκινά από το ανώτερο διοικητικό επίπεδο και  ακολουθεί η στοχοθεσία στο 

ιεραρχικά κατώτερο. Κατά την υλοποίηση των στόχων ακολουθείται η αντίστροφη 

πορεία, δηλαδή "από τη βάση προς την κορυφή". Πρώτα εκπληρώνονται οι επιμέρους 

στόχοι και σταδιακά οι στόχοι αυτοί συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στρατηγικών 

σκοπών . 
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Οι στόχοι πρέπει να είναι: (i) συγκεκριμένοι (specific), δηλαδή διατυπωμένοι με 

σαφήνεια και ακρίβεια, (ii) μετρήσιμοι (measurable), ποιοτικά και ποσοτικά, (iii) 

συμφωνημένοι (agreed), ώστε να αναδεικνύεται η δράση της συναινετικής 

συμπεριφοράς, (iv) ρεαλιστικοί (realistic), ώστε να υπάρχει δυνατότητα επίτευξης της 

προγραμματισμένης στοχοθεσίας, (v) χρονικά περιορισμένοι (timed), δηλαδή να 

υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης χρονοδιαγράμματος σειράς ενεργειών επίτευξης 

της στοχοθεσίας  (http://www.minadmin.gov.gr). 

 Το άρθρο 5 του Ν.3230/2004 αναφέρεται στους δείκτες μέτρησης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι 

«αποτελούν μηχανισμό ενίσχυσης της διορθωτικής ικανότητας της δημόσιας 

οργάνωσης, ενώ συνδέονται άμεσα με τη Διοίκηση μέσω Στόχων, συμβάλλοντας στην 

παρακολούθηση του στρατηγικού προγράμματος» (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323 5-4-2006 

εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

 Με σχετική εγκύκλιο για τον ορθολογικό σχεδιασμό των δεικτών, παρατίθεται 

κατάλογος κριτηρίων για τον έλεγχο και τον σχεδιασμό των δεικτών μέτρησης καθώς 

και κατάλογος ενδεικτικών σφαλμάτων και τρόπου αντιμετώπιση τους. Οι δείκτες 

σχεδιάζονται για ευκολότερες μετρήσιμες διαδικασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο σαφής και ακριβής καθορισμός των δεικτών, με ακριβή και σαφή περιγραφή. 

Απαιτείται άμεση και ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ των δεικτών μέτρησης και της 

αποστολής της δημόσιας διοίκησης. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η εύκολη και 

άμεση κατανόηση του περιεχομένου των δεικτών από μετόχους της δημόσιας 

διοίκησης καθώς και η αποφυγή τυχόν επικάλυψης κάποιου δείκτη από άλλους 

δείκτες. Για την αποφυγή σφαλμάτων, η Δημόσια Οργάνωση πρέπει να 

επικεντρώνεται στους κύριους στόχους, καθορίζοντας τόσο τους βραχυπρόθεσμους 

όσο και τους μακροπρόθεσμους., ενώ είναι απαραίτητη είναι και η εξισορρόπηση και 

εξειδίκευση σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 

Σύμφωνα με το άρ.6, του ως άνω νόμου, με προεδρικό διάταγμα συστήνονται 

μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας, ενώ προβλέπεται η αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων με βράβευση δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν διακριθεί με το 

ΚΠΑ. 

 

 

http://www.minadmin.gov.gr/
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3.1.6 Ν.4369/2016: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 

και επιλογής προϊσταμένων 

 

Με τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του ν.4369/2016 συνιστάται το Εθνικού Μητρώου 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης  για την κάλυψη διοικητικών θέσεων 

αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και« επιτυγχάνεται 

για πρώτη φορά, η πλήρης εξάλειψη του πελατειακού και κομματικού φαινομένου 

μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας  ιεραρχίας της δημόσιας 

διοίκησης».  

Σκοπός των εν λόγω ρυθμίσεων με βάση την αιτιολογική έκθεση είναι η εφαρμογή 

ενός σύγχρονου καινοτόμου συστήματος για την επιλογή επιτελικών στελεχών για 

θέσεις αυξημένης ευθύνης, που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, 

στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του διοικητικού έργου. 

Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συμπαγές 

σύστημα αξιολόγησης δομών και προσώπων, προάγοντας τη διαφάνεια, την 

αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα και εναρμονίζοντας τη νομιμότητα του 

δημόσιου συμφέροντος.  

Το μεταρρυθμιστικό αυτό διάβημα αποσκοπεί στη θέσπιση αντικειμενικών και 

αξιοκρατικών μεθόδων επιλογής ικανών στελεχών, απαραίτητο συστατικό για την 

εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι βασικοί πυλώνες του προτεινόμενου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος είναι: (i) το 

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, (ii) το Σύστημα 

Αξιολόγησης, (iii) η βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και (iv) το Σύστημα Επιλογής 

Προϊσταμένων (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22835). 

Το εν λόγω σχέδιο νόμου συνιστά ένα διοικητικό μοντέλο δεκτικό και ανοιχτό με όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή υποψηφίων. Είναι Προσβάσιμο και χρηστικό, με 

σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχής, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, 

αναδεικνύοντας τους ικανούς υποψηφίους σε θέσεις ευθύνης, δημοκρατικό και 

συμμετοχικό, προασπίζοντας τα δικαιώματα των υποψηφίων. 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22835
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 Επιπλέον, προάγει την αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας και προασπίζει 

συνταγματικούς κανόνες ίσης μεταχείρισης κατοχυρώνοντας την αξία του ανθρώπου. 

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα, σε 

συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία τους, στελεχώνουν θέσεις ευθύνης με 

κοινωνικά δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη της 

κομματικής ταυτότητας.  

Για την αποτελεσματική στελέχωση των κρίσιμων θέσεων ευθύνης, οι υποψήφιοι 

πρέπει να πληρούν συνδυαστικά τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα. Αυτά 

περιλαμβάνουν την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, την 

αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την κατοχή Α΄ βαθμού με 

το νέο βαθμολόγιο και βαθμολογία με το νέο σύστημα αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο 

του 75 ανά αξιολογική περίοδο για δύο συνεχείς περιόδους  [Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 

/33)–ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική 

λογοδοσία και συμμετοχή]. 

Το άρθρο 9 του Ν.4369/2016, αναφερόμενο στις υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε 

θέσεις ευθύνης, ορίζει ότι: 

1. «Όσοι επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο 

θέσεις, παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται 

από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, τη διαρκή 

επιμόρφωση τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση 

των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού». 

2. «Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή ή Προέδρου ή Διευθύνοντος 

Συμβούλου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, 

υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος δράσης 

μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως εκπροσώπου του Ελληνικού 

Δημοσίου, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι 

του φορέα και αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κατά την 

αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, Διοικητή ή 

Προέδρου Νομικού Προσώπου ή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο αποχωρήσας 
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παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, με ενσωματωμένο 

πλήρη οικονομικό και κοινωνικό απολογισμό. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων 

καταγράφεται στο ατομικό του Μητρώο και λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικές 

αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του». 

Το σύνολο της γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού 

Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), κατά τη διαδικασία επιλογής των 

υποψηφίων, καθώς και η τήρηση των πρακτικών στη διαδικασία της δομημένης 

συνέντευξης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π (www.taxheaven.gr). Εν 

κατακλείδι, το μητρώο αποτελεί μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, 

μετασχηματίζοντας τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με την αξιοκρατική 

στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και διευρύνοντας την αξιοπιστία της 

Διοίκησης στην κοινωνία και τους πολίτες. 

3.1.7 Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’/33) – Μέρος Β’ Σύστημα Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση, στοχοθεσία, κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή 

 

Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του Ν.4369/2016(Α΄33), εισάγεται ένα νέο σύστημα 

αξιολόγησης των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 

νόμου, όπως αυτό ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 14. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου «το εν λόγω σύστημα 

αξιολόγησης αποτελεί ένα ενιαίο, συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό σύστημα 

αξιολόγησης προσωπικού του δημοσίου Τομέα». 

Στο νέο σύστημα αξιολόγησης εισάγεται για πρώτη φορά ένα νέο στοιχείο αυτό της 

αξιολόγησης του προϊσταμένου από τους υφισταμένους (αρ.18 Ν.4369/2016).  

Από την νομολογία ορίζεται η διαδικασία εφαρμογής στοχοθεσίας. Με τη στοχοθεσία 

επιδιώκεται η διαμόρφωση πλαισίου Στρατηγικής Διοίκησης, εκπληρώνοντας το 

όραμα, την αποστολή και τους στόχους της Υπηρεσίας(∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 

εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ).  Σημαντική είναι η συμβολή «της συμμετοχής και της 

συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων κάθε δομής (αιτιολογική 

έκθεση)».  

http://www.taxheaven.gr/
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (ν.4369/2016), «με τη συμμετοχή των υπαλλήλων 

στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της στοχοθεσίας της υπηρεσίας, ενισχύεται η 

διαφάνεια, η νομιμότητα και η καλή διακυβέρνηση, παράλληλα ενδυναμώνεται η 

αξιοκρατία της Δημόσιας Διοίκησης» (αρ.πρωτ. 12972 10-5-2016). 

Με τη «λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο» εισάγεται ο κοινωνικός έλεγχος της 

Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα καθιερώνεται ανά δίμηνο η ακρόαση κοινωνιών 

φορέων και πολιτών με σκοπό την καταγραφή και την επίλυση προβλημάτων 

εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης. 

Παρουσίαση κυριότερων άρθρων του ν.4369/2016  

Το άρθρο 16 ορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων της έκθεσης 

αξιολόγησης, ενώ στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης 

συντάσσονται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Ο προϊστάμενος 

συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, που 

υπηρέτησαν στο τμήμα που προΐσταται κατά το προηγούμενο έτος για πέντε 

τουλάχιστον μήνες. Σε περίπτωση αδυναμίας του προϊστάμενου, αναλαμβάνει την 

αξιολόγηση ο νόμιμος αναπληρωτής του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ασκούσε 

χρέη αναπληρωτή παρισταμένου για τουλάχιστον το 1/3 της αξιολογικής περιόδου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνει ο ασκών χρέη αναπληρωτή 

προϊσταμένου κατά το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου, αναλαμβάνει ο 

άμεσος προϊστάμενος του αξιολογητή. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή 

Διοικητικού είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης του 

προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράλειψης ή πλημμελούς ή μη ορθής συμπλήρωσης, η έκθεση αξιολόγησης 

επιστρέφεται στον υπάλληλο για διόρθωση. Κάθε έκθεση αξιολόγησης 

γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο. Ο υπάλληλος δικαιούται να λαμβάνει 

πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησης του, θέτοντας επί του 

εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την ημερομηνία και την ώρα που έλαβε γνώση. 

 

 



39 
 

Με τα άρθρα 17 και 18, καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης 

υπαλλήλων και προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των 

υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην γνώση του αντικειμένου, το ενδιαφέρον και τη 

δημιουργικότητα του υπαλλήλου και χωρίζεται σε έξι επιμέρους κατηγορίες, οι 

οποίες αναφέρονται στην αξιολόγηση:(i) της διοικητικής ικανότητας του υπαλλήλου, 

την επαγγελματική του επάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, (ii)της 

ολοκληρωμένης γνώσης του διοικητικού έργου του φορέα, (iii)της επίδειξης 

ενδιαφέροντος, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αφοσίωσης του υπαλλήλου κατά 

την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, (iv)της πρωτοβουλίας στην 

εργασία, της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των καινοτομιών και του συντονισμού και 

προγραμματισμού του έργου, (v)της εκπόνησης σχετικών άρθρων του υπαλλήλου, 

μόνο όταν υπάρχουν βραβεύσεις ή τα σχετικά άρθρα του αξιοποιήθηκαν από τη 

δημόσια διοίκηση και (vi) της ανάληψης ευθυνών, της ικανότητας άσκησης 

πολλαπλών καθηκόντων σχετικών προς τη φύση της υπηρεσίας, της ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων και του συντονισμού και προγραμματισμού του έργου. 

Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων αναφέρεται στις υπηρεσιακές σχέσεις και τη 

συμπεριφορά του υπαλλήλου, ενώ περιλαμβάνει δύο υποκριτήρια. Το πρώτο 

βαθμολογεί τον υπάλληλο για την επικοινωνία και την άριστη συνεργασία με 

εξυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, ενώ το δεύτερο τον 

βαθμολογεί για τη συμπεριφορά του προς τους πολίτες και την άμεση εξυπηρέτηση. 

Το εν λόγω υποκριτήριο εφαρμόζεται μόνο σε υπαλλήλους που έρχονται σε 

επικοινωνία με το κοινό λόγω αρμοδιοτήτων. 

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία κριτηρίων αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του 

υπαλλήλου, την ποιοτική και ποσοτική του απόδοση και τον βαθμός επίτευξης των 

στόχων της ατομικής του στοχοθεσίας και της συμμετοχής του στη στοχοθεσία του 

τμήματος, μόνο εφόσον έχουν οριστεί στόχοι για το έτος της αξιολόγησης. Η 

βαθμολογία του κριτηρίου αυτού γίνεται με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία με 

την σύγκληση της ολομέλειας του τμήματος και με τεκμηριωμένη αιτιολογία. 
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Με το συγκεκριμένο πλέγμα διάταξης σε συνδυασμό με τη βαθμολόγηση των 

κριτηρίων, προσδιορίζεται πλήρως το διοικητικό και το ατομικό προφίλ του κάθε 

υπαλλήλου προβάλλοντας τις ικανότητες του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών 

του καθηκόντων. 

Το άρθρο αρ. 19 του Ν.4369/2016 αναφέρεται στη συμβουλευτική συνέντευξη, η οποία 

πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον άμεσα 

προϊστάμενο, ως πρώτο αξιολογητή. «Ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο, προκειμένου 

να συζητήσει μαζί του τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και την καλύτερη 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του προς όφελός του ιδίου αλλά και της 

λειτουργίας της οργανωτικής μονάδας που υπηρετεί». Με τη συμβουλευτική 

συνέντευξη, ολοκληρώνεται η διαδικασία της αξιολόγησης του αξιολογούμενου 

υπαλλήλου.  

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης ορίζεται η αξιολόγηση των προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων από τους υφισταμένους τους (αρ.18). Η αξιολόγηση των 

προϊσταμένων από τους άμεσα  υφισταμένους τους γίνεται βάσει ανώνυμου 

ερωτηματολογίου. Τα κριτήρια αξιολόγησης του προϊσταμένου περιλαμβάνουν την 

ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, την ικανότητα 

αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, τις υπηρεσιακές σχέσεις και την 

συμπεριφορά του. Ακολουθεί η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων και 

της ικανότητας ανάληψης ευθύνης, ενώ τέλος, αξιολογείται η δεκτικότητα του 

προϊσταμένου στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών. 

Η κλίμακα βαθμολογίας των υπαλλήλων ορίζεται από το 0 έως το 100. Κάθε 

επιμέρους κριτήριο, κάθε κατηγορίας κριτηρίων βαθμολογείται με ακέραιο βαθμό. 

Αναλυτικά, οι άριστοι υπάλληλοι λαμβάνουν βαθμολογία από 90 έως 100, όπου η 

βαθμολογία άνω των 90 απαιτεί ειδική αιτιολογία με καταγραφή  βάσιμων στοιχείων 

και δεδομένων και εξετάζεται από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με το 

αρ.21. Οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι λαμβάνουν βαθμολογία από 75 έως 89, οι 

επαρκείς υπάλληλοι από 60 έως 74, οι μερικώς επαρκείς από 50 έως 59, οι μέτριοι 

υπάλληλοι από 40 έως 49, οι ανεπαρκείς υπάλληλοι από 25 έως 39 και οι 

ακατάλληλοι για τη θέση υπάλληλοι από 0 έως 24.  
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Αν η βαθμολογία είναι δυσμενής. δηλαδή κάτω από 60 και ελλείπουν υποστηρικτικά 

στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος έχει το δικαίωμα της ένστασης 

στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης του αρ.21, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται 

από το αρ.20. Η βαθμολογία που παίρνει ο αξιολογούμενος εξάγεται από το μέσο όρο 

της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών. 

Το άρθρο 20 του Ν.4369/2016 προβλέπει τη δυνατότητα ενστάσεων του 

αξιολογούμενου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης 

στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού του 

υπηρετούντος και ο αξιολογούμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση εάν ο μέσος όρος 

της βαθμολογίας του είναι μικρότερος από 70. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει 

στοιχεία που να θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς της. Η Ειδική επιτροπή αξιολόγησης 

αποφαίνεται στις ενστάσεις εντός δύο μηνών και εξετάζοντας την ένσταση μπορεί 

είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με επεξήγηση της 

αιτιολογίας. 

Για τη βαθμολογία των προϊσταμένων από τους υφισταμένους ισχύει η εξής κλίμακα: 

90-100: άριστος, 75-89: πολύ επαρκής, 60-74: επαρκής, 50-59: μερικώς επαρκής, 40-

49: μέτριος, 25-39: ανεπαρκής, 0-24: ακατάλληλος. Η βαθμολογία του προϊσταμένου 

από τον υφιστάμενου συνοδεύει τον ατομικό φάκελο του προϊσταμένου και 

συνεκτιμάται σε κάθε μελλοντική αξιολόγηση και κρίση. 
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3.1.8 Κριτήρια αξιολόγησης διοικήσεων νοσοκομείων 

 

Οι  διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας αξιολογούνται στο πλαίσιο 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου τους, ως προς την υλοποίηση των 

στόχων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Υγείας. Ο εποπτικός μηχανισμός των 

Διοικήσεων των υγειονομικών ιδρυμάτων είναι καθοριστικός για την ομαλή 

λειτουργία των δημόσιων Νοσοκομείων. Για τη αξιολόγηση των διοικητών 

νοσοκομείων δεν υπάρχει επίσημη νομοθεσία. 

Η αξιολόγηση των Διοικητών, αν και προβλέπεται από το 2001(Ν.2889/2001)στο 

νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, δεν περιγράφεται ως προς τη διαδικασία 

βαθμολόγησης. Αναφορικά με τους στόχους που έθεσε το υπουργείο Υγείας, οι 

Διοικητές των νοσοκομείων οφείλουν να απαντούν σε ερωτήματα ως προς την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα των ασθενών, την 

κάλυψη των ανασφάλιστων, την ανάρτηση της λίστας των χειρουργείων, την 

οργάνωση των γραφείων προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας, την 

αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας των προσλήψεων, ώστε οι 

νέοι υπάλληλοι να αναλάβουν υπηρεσία σε 4-5 μήνες μετά την προκήρυξη. 

Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε ο χρόνος αναμονής για ψυχρά χειρουργεία 

να είναι μικρότερος των έξι μηνών, για τη λειτουργία των ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών) με στόχο την ύπαρξη ξεχωριστής ομάδας ειδικευμένων ιατρών, για τη 

λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων με χρόνο αναμονής για πρώτο ραντεβού 

τις 20 ημέρες, για τη λειτουργία εργαστηρίων με χρόνους αναμονής εξετάσεων in 

vivo και in vitro τις 15 μέρες.  

Περαιτέρω, στους στόχους των νοσοκομείων υπάγονται η λειτουργικότητα των 

χειρουργείων και της ΜΕΘ, ενώ καταγράφονται οι εκροές περιστατικών σε άλλα 

νοσοκομεία, είτε λόγω των λειτουργικών προβλημάτων του νοσοκομείου, είτε λόγω 

του χαρακτήρα του νοσοκομείου. Τέλος, καταγράφονται η στελέχωση σε ιατρικό, 

νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, τα θεσμοθετημένα όργανα 

επιτροπών, η πορεία υλοποίησης των στόχων και τα χαρακτηριστικά και ποσοτικά 

δεδομένα που συγκροτούν την νοσηλευτική μονάδα. 
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3.1.9 Ετήσια αξιολόγηση ιατρών ΕΣΥ (Ν.2519/97) 

 

Για τις ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών του ΕΣΥ, ορίζεται ότι «οι κατά νόμο ετήσιες 

αξιολογήσεις των ιατρών ΕΣΥ, καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθμιση θέσης ή 

νέας κρίσης για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και υποβάλλονται μέσα στο πρώτο 

τρίμηνο κάθε έτους για το προηγούμενο έτος, με την ευθύνη του Επιστημονικού 

Συμβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς τον Διοικητή ή 

Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου» (άρθρο 6, παράγραφος 13, Ν.4052/1-3-

2012).  

Οι ετήσιες αξιολογήσεις περιέχουν υποχρεωτικά ποσοτικά στοιχεία του κλινικού 

έργου του αξιολογούμενου γιατρού, στα οποία περιλαμβάνονται οι νοσηλευθέντες, οι 

ημέρες νοσηλείας, η μέση διάρκεια νοσηλείας, οι χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες 

επεμβάσεις και η λίστα ασθενών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι διαγνωστικές 

πράξεις, η συμμετοχή των ιατρών στη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η χρήση 

γενοσήμων, ο ιατρικός φάκελος, οι κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και ιατρικών 

πράξεων), η τεκμηριωμένη εξοικονόμηση πόρων και η ικανοποίηση των ασθενών με 

έρευνες ποιότητας. 

Ο Ν.2519/97 ορίζει τις ευθύνες και αξιολόγηση του ιατρικού έργου γιατρών ΕΣΥ. 

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 36,«η άσκηση των καθηκόντων των 

νοσοκομειακών ιατρών όλων των βαθμίδων συναρτάται με κύριο κριτήριο την 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών με ευθύνη του διευθυντή της ιατρικής 

υπηρεσίας». Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση του κλινικού και ιατρικού έργου των 

ιατρών του ΕΣΥ λαμβάνονται υπόψη η ανταπόκριση τους στις επιταγές του ιατρικού 

λειτουργήματος, η τήρηση των υποχρεώσεων τους και η εν γένει υπηρεσιακή επίδοση 

καθώς και απόδοσή τους ενώ τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με τις ετήσιες εκθέσεις 

του αξιολογούμενου ιατρού, με ευθύνη του διευθυντή του τμήματος που υπηρετεί 

(παρ.2, αρ.36,Ν.2519/97). Οι ετήσιες εκθέσεις των αξιολογούμενων ιατρών 

συντάσσονται από τον Διευθυντή του τμήματος ή τον αναπληρωτή του ως πρώτο 

κριτή και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως δεύτερο κριτή, μέχρι την 15
η
 

Φεβρουαρίου κάθε έτους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στον 

κρινόμενο ιατρό, ο οποίος, πριν τη σύνταξη των εκθέσεων, μπορεί να υποβάλλει 

έκθεση για το κλινικό έργο του κατά τη διάρκεια του έτους.  
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Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.36, οι κρινόμενοι ιατροί μπορούν να προβούν σε 

αναθεώρηση μέσα σε 30 μέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης. Η αναθεώρηση 

εξετάζεται από τριμελή επιτροπή συγκροτούμενη από τον πρόεδρο της επιστημονικής 

επιτροπής, ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και Μέλος της 

Επιστημονικής Επιτροπής με βαθμό Διευθυντή. 

 Η επιτροπή αποφαίνεται μέσα σε 60 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν η 

προθεσμία παρέρθει άπρακτη, η αίτηση του αξιολογούμενου κρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η παρ. αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρ.7 του 

Ν.3204/03 (ΦΕΚ:296Α’), η οποία ορίζει ότι: «η αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης 

αξιολόγησης γίνεται κατόπιν αιτήσεως του κρινόμενου μέσα σε τριάντα μέρες από τη 

γνωστοποίηση της έκθεσης, από το Δ.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π.». 

Με την παρ. 2 του άρθρου 7 (Ν.3204/03, ΦΕΚ 296Α’) ορίζεται ότι : «Η αναθεώρηση 

των εκθέσεων αξιολόγησης των διευθυντών ή ιατρών άλλης βαθμίδας που είναι 

προϊστάμενοι τµηµάτων, οι οποίες συντάσσονται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 36 του Ν. 2519/1997, γίνεται από το ∆.Σ. των Πε.Σ.Υ.Π. µετά από αίτηση των 

κρινόμενων ιατρών». 

Με την παρ. 4 του αρ. 36 (Ν.2519/97,ΦΕΚ:165) ρυθμίζεται η αξιολόγηση του έργου 

των Διευθυντών ή γιατρών άλλης βαθμίδας που προΐσταται τμημάτων νοσοκομείων, 

η τήρηση του υπηρεσιακού φακέλου και η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων από το 

διευθυντή  του αντίστοιχου τομέα ως πρώτο κριτή και το διευθυντή της Ιατρικής 

Υπηρεσίας, ως δεύτερο. 

 Οι διευθυντές των τομέων κρίνονται από τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ενώ 

η αναθεώρηση γίνεται από το Δ.Σ. του νοσοκομείου κατόπιν αιτήσεως του 

κρινόμενου. Οι εκθέσεις πρωτοκολλούνται στο γραφείο του διευθυντή της Ιατρικής 

Υπηρεσίας και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο κάθε γιατρού με επισημείωση 

του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.  
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 Η παράλειψη από τους υπευθύνους της σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης 

αποτελεί παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος και ελέγχεται πειθαρχικά από τις 

οικείες πειθαρχικές διατάξεις.  

Σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.36 (Ν.2519/97,ΦΕΚ:165) οι εκθέσεις αξιολόγησης 

λαμβάνονται υπόψη από το οικείο συμβούλιο κρίσης και επιλογής ιατρικού και 

οδοντιατρικού προσωπικού. 
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3.2 Συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης στην Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Demmke et al. (2007), οι διαφορές 

στις παραδόσεις και την κουλτούρα αλλά και στα συστήματα ανθρωπίνων πόρων 

μεταξύ των κρατών ασκούν σημαντική επίδραση στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού 

της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης της απόδοσης. Ως αποτέλεσμα, ο 

Ο.Ο.Σ.Α., ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί υπέρ της επιβολής καθολικών τάσεων 

στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υποστηρίζει πλέον την ποικιλομορφία 

και αποδέχεται τη σχετικότητα του πλαισίου εφαρμογής (Demmkeetal. 2007). 

Τα συστήματα δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

κατηγοριοποιούνται με βάση δύο κριτήρια (Demmke et al., 2007). Το πρώτο κριτήριο 

αναφέρεται στο μοντέλο ή παράδοση δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζει κάθε 

κράτος και διαχωρίζεται στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο, το Ευρωπαϊκό μοντέλο, το 

Μεσογειακό ή Νοτιο-Ευρωπαϊκό μοντέλο, το Σκανδιναβικό μοντέλο και το μοντέλο 

της Ανατολικής Ευρώπης. Το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στον προσανατολισμό 

του συστήματος ανθρώπινου δυναμικού κάθε κράτους. Βάσει αυτού, τα συστήματα 

διακρίνονται σε: 

 Αυτά που στηρίζονται στην καριέρα και χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία 

μακροπρόθεσμης απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, έμφαση στην ανάπτυξη 

της καριέρας σε άμεση συνάρτηση με την ιεραρχία και έντονη διαφοροποίηση 

μεταξύ απασχόλησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 

 Αυτά που στηρίζονται στη θέση και χαρακτηρίζονται από ευκολότερη 

πρόσβαση, προσεκτική επιλογή των υπαλλήλων και υψηλότερο βαθμό 

κινητικότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατηγοριοποίηση των κρατών-

μελών της Ε.Ε. βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων. 
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Σχήμα 1 - Κατηγοριοποίηση κρατών-μελών βάσει μοντέλου δημόσιας διοίκησης 

 

(Πηγή: Demmke et al., 2007) 

 

  

• Ιρλανδία / Μάλτα / Ηνωμένο Βασίλειο 
Αγγλοσαξονιμό 

μοντέλο  

• Αυστρία / Βέλγιο / Γαλλία / Γερμανία / 
Ολλανδία 

Ευρωπαϊκό μοντέλο 

• Κύπρος / Ελλάδα / Ιταλία / Πορτογαλία 
Μεσογειακό ή Νοτιο-
ευρωπαϊκό μοντέλο 

 

• Δανία / Εσθονία / Φινλανδία / Λετονία / 
Νορβηγία / Σουηδία 

Σκανδιναβικό μοντέλο 

• Βουλγαρία / Τσεχία / Λιθουανία / Πολωνία 
/ Ρουμανία / Σλοβενία 

Μοντέλο Ανατολικής 
Ευρώπης 
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Σχήμα 2 -Κατηγοριοποίηση κρατών-μελών βάσει προσανατολισμού συστήματος 

ανθρώπινου δυναμικού 

 

(Πηγή: Demmke et al., 2007) 

 

Όσον αφορά στα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 

που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., εντοπίζεται έντονη ποικιλομορφία. 

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται κράτη με συγκεντρωτικά, παραδοσιακά και ομοιόμορφα 

συστήματα, δηλαδή συστήματα, στα οποία οι διαδικασίες είναι κοινές για όλους τους 

υπαλλήλους, ενώ παράλληλα, εντοπίζονται και κράτη με αποκεντρωμένα, υβριδικά 

και κατακερματισμένα συστήματα, δηλαδή συστήματα, στα οποία αναπτύσσονται 

διαφορετικά πλαίσια αναφοράς για διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων. Εν τω 

μεταξύ, αν και παρατηρείται μία στροφή από τα συγκεντρωτικά συστήματα στα 

αποκεντρωμένα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης, δεν πραγματοποιείται 

αντικατάσταση των παραδοσιακών συστημάτων από την απόδοση βάσει στόχων. 

Αντίθετα, παρατηρείται μία τάση εφαρμογής υβριδικών συστημάτων, τα οποία 

συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης με τη διαχείριση ικανοτήτων και 

συστήματα βάσει στόχων (Demmke et al., 2007). Επιπλέον, παρατηρείται ότι σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται αναχρονιστικά κριτήρια αξιολόγησης και 

λεπτομερή βαθμολογικά συστήματα που στηρίζονται σε περισσότερο ή λιγότερο 

υποκειμενικά και προσωπικά χαρακτηριστικά καθώς και σε δεξιότητες και 

ικανότητες που αποκτά ο εργαζόμενος εκτός του χώρου εργασίας (Demmke et al., 

Σύστημα ανθρώπινου 
δυναμικού βασισμένο 

στην καριέρα 

•Αυστρία 

•Βέλγιο 

•Βουλγαρία 

•Κύπρος 

•Γαλλία 

•Γερμανία 

•Ελλάδα 

•Ιρλανδία 

•Λετονία 

•Λιθουανία 

•πολωνία 

•Πορτογαλία 

•Ρουμανία 

Σύστημα ανθρώπινου 
δυναμικού βασισμένο 

στη θέση 

•Τσεχία 

•Δανία 

•Εσθονία 

•Φινλανδία 

•Ιταλία 

•Μάλτα 

•Ολλανδία 

•Σλοβενία 

•Σουηδία 

•Ηνωμένο Βασίλειο 

Αδυναμία 
κατηγοριοποίησης 

•Νορβηγία 



49 
 

2007). Συμπερασματικά, από την έρευνα των Demmke et al. (2007) προκύπτει ότι τα 

παρόντα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης γίνονται πλέον περισσότερο 

αποκεντρωμένα. Παράλληλα, η αυξανόμενη ποικιλομορφία των συστημάτων, ένα νέο 

είδος επαγγελματισμού και ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας συμβάλλουν στην 

καταβολή περαιτέρω προσπάθειας σε ζητήματα που αφορούν την ισότητα, τη 

δικαιοσύνη και την απλοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με τη δημοτικότητα της 

διαχείρισης των ικανοτήτων και της θέσης στόχων, πολλά κράτη-μέλη δεν 

παραιτούνται από την εφαρμογή τυποποιημένων κριτηρίων. Η βασικότερη αιτία 

αυτού είναι το γεγονός ότι η τυποποιημένη λίστα κριτηρίων, που εφαρμόζεται σε 

όλους τους υπαλλήλους ενός οργανισμού προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης της 

απόδοσης. Κατά συνέπεια, τα κλασσικά συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης είναι 

ευκολότερα στο χειρισμό σε σύγκριση με τα εξατομικευμένα συστήματα και τα 

συστήματα βάσει στόχων, τα οποία απαιτούν υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του 

προϊσταμένου και των υπαλλήλων (Demmke et al., 2007). 

Στη συνέχεια, αναλύονται, ενδεικτικά, τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των 

δημοσίων υπαλλήλων που εφαρμόζονται στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Πολωνία. Η 

επιλογή των συγκεκριμένων χωρών έγινε λόγω πολλών κοινών χαρακτηριστικών με 

την Ελλάδα. Η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν το ευρωπαϊκό μοντέλο, η Πολωνία 

εφαρμόζει το μοντέλο της ανατολικής Ευρώπης, ενώ και οι τρεις χώρες έχουν 

σύστημα ανθρώπινου δυναμικού βασισμένο στην καριέρα όπως η Ελλάδα. 

3.2.1 Γαλλικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που εφαρμόζεται 

στη Γαλλία συμβαδίζει με το παραδοσιακό ιεραρχικό μοντέλο και χαρακτηρίζεται 

από μέτριο βαθμό συγκεντρωτισμού, καθώς, παρά τις προσπάθειες συγκέντρωσης 

των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης, τα γαλλικά συστήματα είναι ιδιαίτερα 

κατακερματισμένα. Από το 2007, οι δημόσιοι οργανισμοί της χώρας εφάρμοσαν 

δοκιμαστικά ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, βασισμένο στην επαγγελματική 

συνέντευξη, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστεί ευρέως από το 2012. Παρ’ όλα αυτά, 

κάποιοι εκ των δημοσίων φορέων υιοθέτησαν το νέο σύστημα που στηρίζεται στην 

επαγγελματική συνέντευξη ενώ άλλοι διατήρησαν τις υπάρχουσες διαδικασίες 

αξιολόγησης. 
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Η επαγγελματική συνέντευξη προσφέρει τη δυνατότητα διαλόγου επί των 

επιτευγμάτων του εργαζομένου σε όρους αποτελεσμάτων και ανάπτυξης ικανοτήτων, 

επί των αναγκών εκπαίδευσης και των προοπτικών καριέρας. Όταν η απόδοση 

αξιολογείται θετικά, τότε περιορίζεται η διάρκεια παραμονής σε μία θέση εργασίας 

προκειμένου ο εργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα προαγωγής. Αντίθετα, όταν η 

απόδοσή του αξιολογηθεί αρνητικά, τότε αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας που 

απαιτείται επαγγελματική εξέλιξη και αύξηση των οικονομικών απολαβών. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης της φόρμας αξιολόγησης, η οποία 

συνιστά μία καλώς δομημένη και περιγραφική αναφορά της αξιολόγησης της 

απόδοσης. 

Στα πλαίσια του γαλλικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων,  

υφίστανται διαφορετικές κατηγορίες στόχων. Οι υπάλληλοι αξιολογούνται, με 

περιγραφικό τρόπο, ως προς μεμονωμένους στόχους, ως προς τη συμβολή τους στην 

επίτευξη των στόχων της ομάδας τους, ως προς την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού και ως προς τις ικανότητες και τη συμπεριφορά τους. Ο προτεινόμενος 

αριθμός στόχων κυμαίνεται από τρεις έως πέντε ενώ οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

επιτεύξιμοι και ρεαλιστικοί και να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του αξιολογούμενου 

και του αξιολογητή.  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων, χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο 

ικανοτήτων για την αξιολόγηση της απόδοσης, το οποίο δεν είναι σαφές. Σε κάθε 

περίπτωση οι δεξιότητες του εργαζόμενου που αξιολογούνται καθορίζονται βάσει της 

θέσης εργασίας του και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εν λόγω θέση. 

 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον άμεσο προϊστάμενο του 

υπαλλήλου. Ενδέχεται, ο προϊστάμενος του προϊσταμένου να λειτουργήσει ως 

δεύτερος αξιολογητής εφόσον λάβει την πρωτοβουλία να συλλέξει περαιτέρω 

δεδομένα για την επαγγελματική αξία του αξιολογούμενου. 

 Τέλος, η ανατροφοδότηση πραγματοποιείται μέσω της επαγγελματικής συνέντευξης, 

δεν εφαρμόζονται κλίμακες μέτρησης λόγω της χρήσης της περιγραφικής αναφοράς 

ενώ δε χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

δημοσίων υπαλλήλων (Barbieri et al., 2017). 
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3.2.2 Βελγικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Το βελγικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Στην περίπτωσή του, η αξιολόγηση της απόδοσης 

αποσκοπεί σε ένα πλήθος στόχων, σε επίπεδο οργανισμού, ομάδας ή ατομικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι περιλαμβάνουν: 

 Τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού και στην επίτευξη των 

σκοπών του σε όρους ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού. 

 Την ενδυνάμωση του προσωπικού και στην αύξηση της υποκίνησής τους 

μέσω αυξημένης συμμετοχής. 

 Την καθιέρωση ενός καναλιού επικοινωνίας μεταξύ των ανώτερων ιεραρχικά 

βαθμίδων και των υπαλλήλων. 

Οι ανώτεροι διοικητικά υπάλληλοι αξιολογούνται ως προς τους στρατηγικού στόχους 

και τους στόχους υλοποίησης, στις εξής περιοχές: 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας και περιορισμός του κόστους 

 Βελτίωση ως προς τον προσανατολισμό στον πελάτη 

 Βιώσιμη ανάπτυξη 

 Ίσες ευκαιρίες 

 Βελτίωση των λογιστικών διαδικασιών 

 Συνεργασία με άλλους δημόσιους οργανισμούς. 

Στην περίπτωση τους, η αξιολόγηση της απόδοσης εξετάζει το βαθμό στον οποίον 

επετεύχθησαν οι στόχοι αλλά και τον τρόπο επίτευξής τους, την προσωπική 

συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων και τις προσπάθειες ανάπτυξης των 

προσωπικών ικανοτήτων. Εάν το στέλεχος ενεργεί και ως αξιολογητής, εφαρμόζεται 

ένα επιπλέον κριτήριο, το οποίο αναφέρεται στο βαθμό ανταπόκρισης και στην 

ποιότητα της αξιολόγησης. 
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 Στην περίπτωση των λοιπών υπαλλήλων, η αξιολόγηση της απόδοσης εξετάζει την 

προσωπική απόδοση κάθε υπαλλήλου, τις δεξιότητες του, τη συμβολή του στην 

απόδοση της ομάδας και τον προσανατολισμό του χρήστη. Οι στόχοι τίθενται βάσει 

της οργανωσιακής στρατηγικής και συμφωνούνται μεταξύ του αξιολογούμενου και 

του αξιολογητή, ενώ ένα πλαίσιο ικανοτήτων χρησιμοποιείται και για τις δύο 

κατηγορίες υπαλλήλων προκειμένου να καθοριστούν οι δεξιότητες που θα 

αξιολογηθούν. 

Η επίτευξη ή μη των προαναφερόμενων στόχων οδηγεί είτε στην ανανέωση των 

συμβάσεων ή στη διακοπή της απασχόλησης, στην περίπτωση των ανώτερων 

διοικητικά υπαλλήλων, είτε στην επαγγελματική ανάπτυξη ή τη διακοπή της 

απασχόλησης, στην περίπτωση των λοιπών υπαλλήλων.  

Η μέθοδος της αξιολόγησης συμβαδίζει με το παραδοσιακό, ιεραρχικό μοντέλο ενώ 

στην περίπτωση των ανώτερων υπαλλήλων εφαρμόζεται και η μέθοδος της αυτο-

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης φόρμας αξιολόγησης 

που έχει τη μορφή περιγραφικής αναφοράς. Τέλος, οι στόχοι μπορούν να 

αναθεωρούνται ή να προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου αξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ενώ απαιτείται τουλάχιστον 

εξάμηνη απασχόληση προκειμένου ένας υπάλληλος να συμμετέχει στην αξιολόγηση. 

Η κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση είναι ποιοτική και 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (i) άριστη απόδοση, (ii) απόδοση αντάξια των 

προσδοκιών, (iii) απόδοση που χρήζει βελτίωσης και (iv) μη ικανοποιητική απόδοση. 

Για την ανανέωση της σύμβασης ενός ανώτερου διοικητικά υπαλλήλου απαιτείται το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησής του να είναι «αντάξιο των προσδοκιών» κατά την 

πρώτη αξιολόγηση και «άριστο» κατά τη δεύτερη. Δεν πραγματοποιείται ανανέωση 

στην περίπτωση που η αξιολόγηση της απόδοσης είναι αρνητική, ενώ δύο αρνητικές 

αξιολογήσεις σε περίοδο τριών ετών οδηγούν σε διακοπή της απασχόλησης του 

υπαλλήλου. Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους, δίνεται προαγωγή όταν η απόδοση 

είναι αντάξια των προσδοκιών, εξασφαλίζεται ταχύτερη επαγγελματική ανάπτυξη 

όταν η απόδοση αξιολογείται ως άριστη ενώ δύο αρνητικές αξιολογήσεις σε περίοδο 

τριών ετών οδηγούν στη διακοπή της απασχόλησης. 
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Η αξιολόγηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται από τον άμεσο προϊστάμενό τους. 

Στην περίπτωση των ανώτερων διοικητικά υπαλλήλων απαιτείται και δεύτερος 

αξιολογητής, που συνήθως είναι ο προϊστάμενος του προϊσταμένου του υπαλλήλου. 

Επιπλέον, οι ανώτατοι διοικητικά υπάλληλοι αξιολογούνται από εξωτερική επιτροπή, 

προκειμένου να διασφαλίζεται μία δίκαιη αξιολόγηση. 

Όσον αφορά στην ανατροφοδότηση, στην περίπτωση των λοιπών υπαλλήλων 

παρέχεται μέσω τεσσάρων συνεντεύξεων που αποσκοπούν στη δημιουργία του 

εργασιακού προφίλ του εργαζομένου, στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση.  

Στην περίπτωση των ανώτερων διοικητικά υπαλλήλων, η ανατροφοδότηση παρέχεται 

μέσω μίας συνέντευξης με τη δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης όταν 

καθίσταται αναγκαία η συλλογή περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών. Τέλος, 

για την αξιολόγηση της απόδοσης προτείνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική, η χρήση 

ειδικού λογισμικού (Crescendo) (Barbieri et al., 2017). 

3.2.3 Πολωνικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 

 

Το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που εφαρμόζεται στην Πολωνία 

θεωρείται ιδιαίτερα συγκεντρωτικό λόγω της λεπτομερούς νομοθεσίας και των 

κατευθυντήριων γραμμών. Το σύστημα εφαρμόζεται στο σύνολο των δημοσίων 

υπαλλήλων, με εξαίρεση τους ανώτερους διοικητικά υπαλλήλους, οι οποίοι, από τον 

Ιανουάριο του 2006, δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση. 

Ο σκοπός του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων της Πολωνίας 

είναι ο καθορισμός και η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης του 

αξιολογούμενου, η εξασφάλιση προαγωγών και η πρόσβαση σε οικονομικής μορφής 

πρόσθετες παροχές. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, οι προϊστάμενοι αιτούνται 

προαγωγή, βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης, η οποία αποδίδεται μετά από 

δύο συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις. 
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 Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, ο υπάλληλος απολύεται εάν έχει λάβει τρεις 

αρνητικές αξιολογήσεις εντός τεσσάρων κύκλων αξιολόγησης (οκτώ έτη) ή δύο 

συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις και επαναξιολογείται εντός έξι μηνών εάν λάβει 

αρνητική αξιολόγηση. 

Η μέθοδος αξιολόγησης συμβαδίζει με το παραδοσιακό, ιεραρχικό μοντέλο ενώ η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση φόρμας αξιολόγησης που ορίζεται από το 

νόμο και περιλαμβάνει μία ενότητα αφιερωμένη στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

εξέλιξη. 

Οι υπάλληλοι αξιολογούνται βάσει οκτώ δεξιοτήτων, εκ των οποίων οι πέντε 

ορίζονται από το νόμο βάσει της περιγραφής της θέσης εργασίας ενώ οι υπόλοιποι 

τρεις επιλέγονται από τον αξιολογούμενο και τον αξιολογητή. Επιπλέον, 

αξιολογούνται δεξιότητες των υπαλλήλων, οι οποίες όμως δεν αναφέρονται σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, δεκατέσσερις δεξιότητες περιγράφονται και 

κατηγοριοποιούνται ανά ρόλο από τη νομοθεσία. 

 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε διετή βάση, ως αξιολογητής ορίζεται ο άμεσος 

προϊστάμενος του υπαλλήλου και η ανατροφοδότηση παρέχεται μέσω μίας τελικής 

συνάντησης. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης 

περιλαμβάνει πέντε βαθμίδες: (i) απόδοση αρκετά υψηλότερη των προσδοκιών, (ii) 

απόδοση ανώτερη των προσδοκιών, (iii) απόδοση που ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες, (iv) απόδοση κατώτερη των προσδοκιών και (v) απόδοση αρκετά 

κατώτερη των προσδοκιών. Οι τρεις πρώτες βαθμίδες συνιστούν θετική αξιολόγηση 

ενώ οι δύο τελευταίες βαθμίδες συνιστούν αρνητική αξιολόγηση.  

Τέλος, όπως και στην περίπτωση του Βελγίου, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση, χωρίς όμως αυτή να είναι απαραίτητη 

(Barbieri et al., 2017). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει την ανάγκη για ένα 

ολοκληρωμένο δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων εφαρμόσιμο στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. 

Από την ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψε η σημασία της 

συμβολής ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης τόσο στη βελτίωση και 

ανάπτυξη του εργαζομένου όσο και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού (DeNisiandSmith, 2014; Kondrasuk, 2011). Παράλληλα, η μελέτη του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων και η μελέτη των συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που εφαρμόζουν χώρες του 

εξωτερικού, οδήγησαν στην αποδοχή των ερευνητικών υποθέσεων που είχαν 

διατυπωθεί αρχικά και στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.  

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσαν την επιτακτικότατα της ανάγκης εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στα ελληνικά δημόσια 

νοσοκομεία, το μικρό βαθμό ετοιμότητας των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων 

αναφορικά με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζομένων και την ανάγκη εφαρμογής ενός νέου συστήματος, 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των νοσοκομείων. 

Με το Ν.4369/2016, εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια, 

το οποίο, σε συνδυασμό με τη στοχοθεσία και την εισαγωγή του Μητρώου για 

επιλογή ικανών στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

μπορεί να μετασχηματίσει τη νοοτροπία των προηγούμενων συστημάτων 

αξιολόγησης, με τελικό σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των 

Δημόσιων Υπηρεσιών.  
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Αν και η σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με τη διοίκηση μέσω στόχων δεν 

είναι απόλυτα σαφής, η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία 

στοχοθεσίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Γαλλικού και Βελγικού 

συστήματος αξιολόγησης και εν μέρει στην περίπτωση του Πολωνικού συστήματος 

και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπεί στη βελτίωση της ατομικής 

απόδοσης κάθε υπαλλήλου και της συνολικής απόδοσης της δημόσιας υπηρεσίας. 

 Η πρόβλεψη συνέντευξης, η οποία αφορά, ουσιαστικά, διάλογο μεταξύ 

αξιολογούμενου και αξιολογητή και η οποία προβλέπεται ήδη από τα συστήματα 

αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι χώρες του εξωτερικού (χαρακτηριστικά 

αναφέρονται η Γαλλία, το Βέλγιο και η Πολωνία), παρέχει στον αξιολογούμενο την 

δυνατότητα συμμετοχής του στη διαδικασία του βαθμού αποτίμησης της επίτευξης 

των συμφωνημένων στόχων της οργανικής μονάδας που υπηρετεί. Η διαδικασία της 

συνέντευξης προβλέπεται και στο ελληνικό σύστημα αξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων και η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 

παρακινεί τους εργαζομένους να αποδώσουν καλύτερα στη θέση που κατέχουν. 

Ιδανικά, οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων θα έπρεπε να περιγράφονται από τους 

δημόσιους οργανισμούς και να συνδέονται με την αξιολόγηση απόδοσης  (Job 

Description and Job Evaluation), όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Γαλλικού και 

Πολωνικού συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων.  

Στην Ελλάδα έχουν γίνει τα πρώτα βήματα καθώς απαιτούνται περιγράμματα 

εργασίας, τόσο για τις θέσεις ευθύνης όσο και για τις θέσεις των υπαλλήλων, ως 

προϋπόθεση για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η κατάρτιση των 

περιγραμμάτων προβλέπεται από το 2012. Τα Υπουργεία και κάποιοι άλλοι φορείς, 

όπως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και κάποιες περιφέρειες (όπως η Αττική και των 

Ιονίων Νήσων) έχουν κάνει τα περιγράμματα θέσεων. 

Με τη διαδικασία αξιολόγησης του προϊσταμένου από τον υφιστάμενο συνάγεται  ο 

διαλειτουργικός χαρακτήρας της αξιολογικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία μπορεί 

να βοηθήσει τους προϊσταμένους, να διαπιστώσουν πιθανά προβλήματα και να 

αναλάβουν επανορθωτικές δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η ανωνυμία της 

αξιολόγησης του υφιστάμενου προς τον προϊστάμενο επηρεάζει σημαντικά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης (Dessler,2012). 
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Η ενσωμάτωση βαθμολογικής κλίμακας από 1 έως 100, η οποία παρουσιάζει 

ομοιότητες με τις βαθμολογικές κλίμακες που εφαρμόζουν χώρες της Ε.Ε., στα δικά 

τους συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αποτυπώνει ακριβέστερα 

την πραγματική κατάσταση. Το νέο σύστημα αξιολόγησης προσεγγίζει περισσότερο 

το σύστημα αξιολόγησης «360 μοιρών» αφού προβλέπει την πλήρη ανάπτυξή του και 

την αξιολόγηση των δομών από τους ίδιους τους πολίτες, πρακτική στην οποία 

υστερεί  η ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης 

των υπαλλήλων των δημόσιων νοσοκομείων, η ελληνική δημόσια διοίκηση επιχειρεί 

τη μεταρρύθμιση και τη σύγκλιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη 

διοικητική πολιτική και πρακτική. Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται ότι απαιτούνται 

περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης να 

αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη των εργαζομένων, την αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων 

νοσοκομείων και την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε νοσοκομειακής 

μονάδας. Ως προς τα παραπάνω, προτείνονται τα εξής: 

 Αναλυτική περιγραφή κάθε θέσης εργασίας, προκειμένου να καταγράφονται 

με σαφήνεια οι δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση και οι εργαζόμενοι 

να αξιολογούνται ως προς τις δεξιότητες της θέσης που κατέχουν. Προτείνεται 

η περιγραφή κάθε θέσης εργασίας να αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ 

της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και της διοίκησης κάθε 

νοσοκομειακής μονάδας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού. 

 Διαχείριση των επιπέδων αξιολόγησης, προκειμένου να αξιοποιείται 

ουσιαστικά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

επιβράβευση της θετικής αξιολόγησης και η λήψη μέτρων για αντιμετώπιση 

της αρνητικής αξιολόγησης, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Προτείνεται, η καλή απόδοση και κατά συνέπεια η θετική αξιολόγηση να 

συνοδεύεται από κάποια μορφή επιβράβευσης, όπως αύξηση, παροχή bonus ή 

ακόμη και προαγωγή. Παράλληλα, η κακή απόδοση και κατά συνέπεια η 

αρνητική αξιολόγηση προτείνεται να συνοδεύεται από διορθωτικές κινήσεις, 

όπως περαιτέρω εκπαίδευση ή αλλαγή θέσης, ακόμη και από παύση 

περαιτέρω αύξησης του μισθού και προαγωγής. 
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 Και στις δύο περιπτώσεις, επιτυγχάνεται η σύνδεση της απόδοσης με την 

ανταμοιβή και προσφέρεται κίνητρο στους εργαζομένους να προσπαθήσουν 

για τη βελτίωση της απόδοσής τους και την προσωπική τους ανάπτυξη και 

εξέλιξη. 

 Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, προκειμένου να 

ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία του νέου συστήματος αξιολόγησης. 

Προτείνεται, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπαλλήλων κάθε 

νοσοκομειακής μονάδας αλλά και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων των ελληνικών νοσοκομείων να είναι 

προσβάσιμα σε όλους, κάτι που μπορεί, πιθανώς, να επιτευχθεί μέσω της 

χρήσης των ηλεκτρονικών πλατφορμών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης. Ακόμη η χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστή πρόταση συμβάλλοντας 

στο να μην θεωρείται η αξιολόγηση μια γραφειοκρατική διαδικασία. Μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί να γίνει σύνδεση της αξιολόγησης με τη 

στοχοθεσία. 

Επιπλέον, με σκοπό την ανταπόκριση του νέου συστήματος αξιολόγησης στις 

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νοσοκομειακής μονάδας προτείνονται τα εξής: 

 Υιοθέτηση ενός υβριδικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα 

χαρακτηρίζεται από τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του. Όπως και στην 

περίπτωση της περιγραφής των θέσεων εργασίας, προτείνεται το νέο σύστημα 

να αποτελέσει προϊόν συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης 

(Υπουργείο Εσωτερικών) και των νοσοκομειακών μονάδων, προκειμένου να 

λαμβάνονται υπόψη το αντικείμενο κάθε οργανισμού, οι ιδιαιτερότητες και οι 

αρμοδιότητές του. Προς αποφυγή προβλημάτων κινητικότητας των 

υπαλλήλων και ανομοιομορφίας μεταξύ των συστημάτων κάθε 

νοσοκομειακής μονάδας, προτείνεται η θέσπιση ενός κεντρικού οργάνου 

εποπτείας.  

 

 Αναθεώρηση των στόχων που τίθενται, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε 

επίπεδο ομάδας ή οργανισμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου 

οι στόχοι να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της νοσοκομειακής 

μονάδας. 
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4.2 Περιορισμοί εργασίας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Ο σημαντικότερος, ίσως, περιορισμός της παρούσας εργασίας αφορά στην ποιοτική 

φύση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για τους σκοπούς της. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, τα δεδομένα της εργασίας αντλήθηκαν από 

παλαιότερες ανάλογες μελέτες, μέσω της μεθόδου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

καθώς και μέσω της μελέτης της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων νόμων, 

προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων και αιτιολογικών 

εκθέσεων και ερευνών που εστίασαν στη μελέτη των συστημάτων αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Αν και, δεδομένης της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, σε καμία 

περίπτωση, δεν αμφισβητούνται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, μέσω της 

υιοθέτησης της ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, η χρήση 

υφιστάμενων και ευρέως διαδεδομένων εργαλείων μέτρησης της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του ισχύοντος πλαισίου αξιολόγησης και των 

περιοχών που χρήζουν βελτίωσης.  
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Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74Α-26/3/2014) Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις 

 Ν.4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 

Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’/33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, 

Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή 

Ν.2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το 

φάρµακο και άλλες διατάξεις 

Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/23.12.03) Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιοτήτων Υγείας και 

Πρόνοιας. 

Ν.2889/2001(ΦΕΚ 37/ 2.3.2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 
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Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών 

και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της 

Δημόσιας Διοίκησης), ανακτήθηκε από http://www.taxheaven.gr 

 

Εγκύκλιος Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323 5-4-17 με θέμα: «Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης 

της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας (ν.3230/2004)». 

Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπηρεσιών Υγείας Δ/ΣΗ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α΄ Υ10Α/οικ.40192/2/4/2012, με θέμα: «Σχετικά με 

ετήσιες αξιολογήσεις ιατρών ΕΣΥ». 

Εγκύκλιος  Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270 1-3-2007 με θέµα: «Ανά τυξη  Συστήµατος Στρατηγικής 

∆ιοίκησης (ν. 3230/2004)». 

 Εγκύκλιος Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρ.πρωτ. 

12972 10-5-2016 με  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το 

έτος 2017». 

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 4434/2016 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. 

 

http://www.taxheaven.gr/

