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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Παρά την ψήφιση στο πέρασμα των προηγούμενων δεκαετιών, πλήθους νομοθετικών 

κειμένων, που ενσωμάτωναν το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών, θεωρητικών 

προσεγγίσεων και ερευνητικών συμπερασμάτων, η αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους σύγκρουσης υπαλλήλων και 

πολιτικής εξουσίας. Ο νόμος 4250/2014  αποδοκιμάστηκε σθεναρά από το σύνολο 

σχεδόν της δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα από το έτος εκείνο να μην υφίσταται 

διαδικασία αξιολόγησης, έστω και υποτυπωδώς, στην πλειοψηφία των δημοσίων 

υπηρεσιών. Με το νέο σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016 καταβάλλεται 

προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας, ωστόσο σε πολλούς οργανισμούς απέτυχε η 

εφαρμογή της, μετά την κήρυξη αποχής από αυτήν με απόφαση της ΑΔΕΔΥ.  

 Σε ποιοτική έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 10 υπαλλήλων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας, προκύπτει ότι η αντίδραση των υπαλλήλων δεν οφείλεται στη 

διαφωνία τους με το περιεχόμενο του νόμου, αλλά στην παράλειψη εφαρμογής των 

διατάξεων που αφορούν στην προηγούμενη κρίση κι επιλογή των προϊσταμένων-

αξιολογητών με τη νόμιμη διαδικασία.  

 Επιχειρείται ακόμη η καταγραφή των κριτηρίων των υπαλλήλων όταν καλούνται να 

λάβουν αποφάσεις με άμεσες συνέπειες στους ίδιους, στους συναδέλφους τους και στις 

οργανικές τους μονάδες: Οι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από κατηγορία εκπαίδευσης, 

προκρίνουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την ασφάλεια που τους 

εξασφαλίζει ένας προϊστάμενος με εμπειρία, γνώση και διοικητικές ικανότητες, έναντι 

των συναισθηματικών/προσωπικών κριτηρίων. Ο νομοθέτης θα έπρεπε ίσως να στραφεί 

σε πιο ριζοσπαστικές μεθόδους αξιολόγησης, με συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών 

και  στόχο την ανάδειξη των υπαλλήλων γενικότερης αποδοχής, τόσο για την 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους όσο και για τον χειρισμό των 

ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων και συγκρούσεων. 
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ABSTRACT 

 Despite the adoption, over the past decades, of a number of legislative texts, which 

incorporated almost all scientific, theoretical approaches and research findings, the 

performance evaluation of civil servants is one of the main reasons for the conflict 

between civil servants and political power. Law 4250/2014 was strongly condemned by 

virtually all of the public administration and as a result there has been no evaluation 

process since that year in the majority of public services, not even subtly. With Law 

4369/2016 the government has adopted a new evaluation system in an attempt to 

resume the process, yet its implementation failed in many organizations after the 

decision of ADEDY (Civil Servant’s Confederation) to abstain from it. 

 In a qualitative survey carried out on a sample of 10 employees of the Regional Unit of 

Pieria, it appears that the reason for the reaction of the employees was not their 

disagreement with the content of the law but the failure to apply the provisions 

regarding the former selection of supervisors-evaluators following the legal process. 

 It has also been attempted to record the criteria employees apply, when asked to make 

decisions directly affecting themselves, their colleagues and their organizational units: 

Employees, regardless of their level of education, favor the smooth operation of their 

service and the security a supervisor with experience, knowledge and administrative 

skills may provide them, over emotional / personal criteria. Perhaps the legislator 

should turn to more radical evaluation methods, including participation of all parties 

involved, and distinguishing employees who enjoy general acceptance, due both to the 

effective exercise of their duties and their efficiency in handling in-service relationships 

and conflicts. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ελληνικό δημόσιο βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο των επικρίσεων, για 

πλήθος παθογενειών, όπως η πολυνομία, η κακή ποιότητα υπηρεσιών, η ανεπαρκής 

μηχανοργάνωση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, η γραφειοκρατική οργάνωση, 

τα ασαφή όρια των αρμοδιοτήτων, η διαφθορά, η ελλιπής εφαρμογή συστήματος 

διοίκησης με στόχους, οι πελατειακές σχέσεις, η συμπεριφορά και το μορφωτικό 

επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικά ως προς το τελευταίο, παρατηρούμε ότι μετά 

τη σύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με το νόμο 

2190/1994 και την καθιέρωση ενός αμερόληπτου συστήματος επιλογής προσωπικού με 

αντικειμενικά κριτήρια και βάσει διαγωνισμού ή μοριοδότησης προσόντων, η 

κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2012), αν και οι πολλές τροποποιήσεις του νόμου 

εισήγαγαν αρκετές εξαιρέσεις, που αποδυναμώνουν την ισχύ του, η συγκεκριμένη 

μεταρρύθμιση θεωρείται επιτυχής. 

 Ωστόσο το γενικότερο κλίμα που είχε διαμορφωθεί στο πέρασμα των ετών και η 

αμετακίνητη άποψη της ελληνικής κοινωνίας περί της αδυναμίας απαλλαγής της 

δημόσιας διοίκησης από τη λογική των πελατειακών σχέσεων, οδήγησε σε νομοθετικές 

επιλογές προσλήψεων προσωπικού, που στηρίζονται κυρίως σε τυπικά κριτήρια 

κατοχής τίτλων και όχι σε ουσιαστικά κριτήρια που να σχετίζονται με τις πραγματικές 

ικανότητες και δεξιότητες των υπαλλήλων. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι οι διορισμοί 

των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων από το 1994 και μετά στηρίχθηκαν περισσότερο 

στην έγγραφη απόδειξη των προσόντων κι όχι σ’ αυτήν καθ’ αυτήν την ύπαρξή τους. 

 Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – 

Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16): «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» αναφέρεται ότι 

στα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δημοσίου προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια 

και οι ανορθολογικές πολιτικές μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων και του 

μισθολογικού κόστους με αποτέλεσμα «οι χρόνιες οργανωτικές και διοικητικές 

δυσλειτουργίες να μετασχηματιστούν σε μία μεγάλη δομική κρίση της δημόσιας 

διοίκησης». Η ελληνική δημόσια διοίκηση, όπως επισημαίνεται στην ως άνω 

αιτιολογική έκθεση, χαρακτηρίζεται από υποτίμηση του παραγωγικού ανθρωπίνου 
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δυναμικού της, καθώς και από την απουσία σύγχρονων πολιτικών στελέχωσης και 

χρήσης των σύγχρονων εργαλείων του management. 

 Μ’ αυτά τα δεδομένα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η έννοια της αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων, ως το μοναδικό μέσο ελέγχου της απόδοσής τους και 

διαπίστωσης των ουσιαστικών προσόντων και των δεξιοτήτων τους ή, αναλόγως, των 

ελλείψεων και των αδυναμιών τους, ώστε να επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό ή 

αξιοποίηση και η βελτίωσή τους. 

 Όλες οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τη διοικητική μεταρρύθμιση τις τελευταίες 

δεκαετίες έθεταν σε προτεραιότητα το θέμα της εφαρμογής ενός συστήματος 

αξιολόγησης, που να διέπεται από κανόνες αξιοκρατικούς, να επιτυγχάνει στην 

αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης σε θέματα απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων και να οδηγεί στην ορθολογιστική και αποτελεσματική διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα.  

 Ωστόσο, μετά από πολυάριθμες νομοθετικές παρεμβάσεις, με αξιόλογες απόπειρες 

ένταξης των διαφόρων επιστημονικών προσεγγίσεων και προτάσεων στα θεσπιζόμενα 

συστήματα, με πλήθος, κάθε φορά, αντιδραστικών εκδηλώσεων, είτε ρητών και 

οργανωμένων είτε ατύπων και σιωπηρών (με τη μέθοδο της συνεχούς αναβολής, που 

οδηγεί σε εν τοις πράγμασι κατάργηση), διαπιστώνουμε πλήρη αδυναμία εφαρμογής 

ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Κι αυτό, ενώ το 17% των 

ερωτηθέντων υπαλλήλων σε έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD, 2012) πιστεύει ότι το κύριο 

πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης είναι η ελάχιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του 

προσωπικού. 

 Ειδικότερα, μετά την αποτυχία εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης που 

προτάθηκε με το Νόμο 4250/2014 κι ενώ έως πρόσφατα το σύνολο σχεδόν των 

δημοσίων υπηρεσιών απείχε μαζικά από τις αξιολογήσεις, διανύουμε άλλη μία περίοδο 

οργανωμένων κινητοποιήσεων, αυτήν τη φορά κατά των ρυθμίσεων του Νόμου 

4369/2016, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις που αποτέλεσαν σημείο σφοδρής 

αντιπαράθεσης μεταξύ υπαλλήλων και συνδικαλιστικών φορέων από την μία και της 

κυβέρνησης από την άλλη έχουν καταργηθεί. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να 

εντοπίσει τα αίτια αυτών των αντιδράσεων, ενταγμένων τόσο στις θεωρητικές περί 

αξιολόγησης της απόδοσης αναλύσεις και στα ερευνητικά πορίσματα, όσο και στο 

νομοθετικό καθεστώς των τελευταίων δεκαετιών και στο σύγχρονο ελληνικό πολιτικό 

πλαίσιο. 
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 Προηγείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου της αξιολόγησης της απόδοσης και 

των συναφών με αυτήν εννοιών, η περιγραφή των μεθόδων και των σκοπών της, η 

αναφορά των θεωρητικών και ερευνητικών προτάσεων για την επιτυχημένη 

αξιολόγηση, καθώς και των συμπερασμάτων για τα αίτια των αντιδράσεων, τόσο γενικά 

όσο και ειδικά στον δημόσιο τομέα. 

 Ακολουθεί η επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων της οργάνωσης και λειτουργίας του 

ελληνικού δημοσίου και η καταγραφή των νομοθετικών κειμένων που ίσχυσαν στην 

Ελλάδα από το 1950 έως σήμερα. Για την ενότητα και πληρότητα του περιεχομένου της 

εργασίας, περιλαμβάνονται στην καταγραφή τόσο οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση της 

απόδοσης όσο και για τα συστήματα προαγωγών κι επιλογής προϊσταμένων, δεδομένου 

ότι, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, οι έννοιες δεν είναι ανεξάρτητες στο ελληνικό 

δημόσιο. 

 Στο τρίτο μέρος της εργασίας εντάσσεται η διενέργεια της έρευνας και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων, σχετικά με την άποψη των δημοσίων υπαλλήλων για το ισχύον 

σύστημα αξιολόγησης καθώς και για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικά για 

ένα αποδεκτό σύστημα. Επιπλέον η έρευνα στοχεύει στη καταγραφή των κριτηρίων των 

δημοσίων υπαλλήλων σε περίπτωση πιο ενεργής συμμετοχής τους σε διοικητικές 

διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2005),  «αξιολόγηση» είναι: «1. η εκτίμηση της 

απόδοσης ή της αξίας (κάποιου) με συγκεκριμένα κριτήρια…» ή «2. η ιεράρχηση 

σύμφωνα με την αξία ή με συγκεκριμένα κριτήρια…». Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει 

από τον ίδιο τον ορισμό της, η αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη από τα 

κριτήρια, βάσει των οποίων διενεργείται, συμπεραίνεται κατ’ αρχάς ότι για να 

ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα 

κριτήρια μέτρησης και σύγκρισης. 

 Στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων η αξιολόγηση συνδέεται στενά με τον βαθμό 

ανταπόκρισης του εργαζομένου στις απαιτήσεις της εργασίας του: «Η αξιολόγηση 

αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο το στέλεχος έχει συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την τυπική οργάνωση και τους οποίους 

οφείλει να επιδιώξει» (Ξηροτύρη - Κουφίδου, 1997, σ.103). Ακόμη: «Η αξιολόγηση 

προσωπικού είναι η διαδικασία διαπίστωσης και καταγραφής της απόδοσης ή επίδοσης 

κάθε εργαζόμενου σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία 

προορίζεται ή στην οποία απασχολείται» (Δήμου, 2003, σ.142). Ή: «Αξιολόγηση 

απόδοσης είναι η εκτίμηση της τρέχουσας ή παρελθούσας απόδοσης ενός εργαζομένου 

σε σχέση με τα πρότυπα απόδοσης που αφορούν τη θέση του». (Dessler, 2015, σ.276).  

 Μία πρώτη διαπίστωση από τους ως άνω ορισμούς είναι πως η αξιολόγηση αφορά 

πρωτίστως την απόδοση του εργαζομένου, ως πραγματικό αποτέλεσμα της 

προσπάθειας ανταπόκρισης στα ορισθέντα καθήκοντά του. Σύμφωνα με τον Σεϊτανίδη 

(1987, σ.47, 48):  

 «Η πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να λάβει υπόψη του το μάνατζμεντ είναι ότι δεν 

πρόκειται να «αξιολογηθούν» οι άνθρωποι.  

 Ο Άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι μία ανεπανάληπτη αξία που δεν επιδέχεται 

κριτική από το Μάνατζμεντ και «κατάταξη σε κατηγορίες». Κανείς δεν έχει το 

δικαίωμα κριτικής της ελεύθερης επιλογής όλων όσων διαμορφώνουν την 

«προσωπικότητά» του και τον «χαρακτήρα» του άλλου.» 

 Και συνεχίζει: 
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 «Εκείνο που το Μάνατζμεντ έχει καθήκον να κάνει είναι άλλο: Να μετράει την 

απόδοση έργου όλων όσων εργάζονται στην επιχείρηση, έτσι που να είναι βέβαιο ότι η 

κάθε θέση εργασίας εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί. Ένα δεύτερο 

καθήκον του μάνατζμεντ είναι να αξιοποιεί όλους τους εργαζόμενους στο Maximum 

των δυνατοτήτων τους τοποθετώντας τους στην κατάλληλη για τα προσόντα τους 

θέση». 

 Κατά τον Kamp (1994) πρέπει να είναι ξεκάθαροι τόσο στον αξιολογητή όσο και στον 

αξιολογούμενο οι τομείς της απόδοσης που θα εξεταστούν. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα από 

όλα να διευκρινιστούν οι στόχοι του οργανισμού και των οργανικών μονάδων, ώστε η 

αξιολόγηση να προσαρμοστεί σε αυτούς (σχετικότητα). Στη συνέχεια πρέπει να 

εξασφαλιστεί πως ό,τι αξιολογείται συσχετίζεται με την λεπτομερή περιγραφή των 

καθηκόντων του εργαζομένου (βαρύτητα). Είναι ακόμη σημαντικό να εντοπιστούν 

δραστηριότητες κι επιτυχίες του αξιολογούμενου που δεν ανήκουν μεν στο στενό χώρο 

της εργασίας, αναδεικνύουν όμως ικανότητες και ταλέντα που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν (κατανόηση). Τέλος πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το εφαρμοζόμενο 

σύστημα αξιολόγησης προωθεί την ανάπτυξη του εργαζομένου (ανάπτυξη). 

 Πέραν της απόδοσης η αξιολόγηση αφορά και στη συμπεριφορά του εργαζομένου. 

Σύμφωνα με τον Σουμπενιώτη (1998, σ.48) η αξιολόγηση «… στοχεύει τόσο στη 

μέτρηση της εργασιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων όσο και στη σύγκρισή της με 

τα προκαθορισμένα σχετικά standards της επιχείρησης». Η αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς είναι σημαντική ως προς την επιρροή της στη συνολική 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού και βέβαια στη διαμόρφωση κλίματος 

συνεργασίας και συνεννόησης (Kamp, 1994).  

 Επιπλέον ο Dessler (2015. σ.276 και 278) διαχωρίζει μεταξύ «αξιολόγησης της 

απόδοσης» και «διαχείρισης της απόδοσης», ορίζοντας τη δεύτερη ως «… μία 

εξειδικευμένη, στοχευμένη και διαρκής διαδικασία με αντικείμενο την αξιολόγηση και 

διαχείριση απόδοσης των εργαζομένων». Η διοίκηση της απόδοσης παρέχει 

«στρατηγικούς δεσμούς με τους οργανωσιακούς στόχους», καθώς και διαρκή 

ανατροφοδότηση για τη βελτίωσή της, πρόκειται δε για μία συνεχή διαδικασία που 

κατευθύνεται από τη διοίκηση (Torrington κ.λ.π., 2017). Ομοίως ο Aguini (2005. σ.1/2, 

1/3), αφού ορίσει την διαχείριση της απόδοσης ως «… μια συνεχής διαδικασία 

προσδιορισμού, μέτρησης και ανάπτυξης των επιδόσεων σε οργανισμούς, συνδέοντας 

την απόδοση και τους στόχους κάθε ατόμου με τη γενική αποστολή και τους στόχους 
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του οργανισμού», τη διακρίνει από την αξιολόγηση της απόδοσης: «Ένα σύστημα που 

περιλαμβάνει αξιολογήσεις υπαλλήλων μία φορά το χρόνο, χωρίς συνεχή προσπάθεια 

παροχής ανατροφοδότησης και καθοδήγησης, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, δεν είναι 

ένα πραγματικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης». Είναι απλά αξιολόγηση της 

απόδοσης, δηλαδή συστηματική περιγραφή των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών 

ενός εργαζομένου, διαδικασία σημαντική μεν, αλλά μέρος μόνο του συνόλου. 

 Η διαδικασία (κύκλος) της αξιολόγησης σύμφωνα με τον Dessler (2015) περιλαμβάνει 

τρία βήματα: τον ορισμό προτύπων εργασίας, την αξιολόγηση της απόδοσης βάσει 

αυτών των προτύπων και την παροχή ανατροφοδότησης στον εργαζόμενο, προκειμένου 

είτε να βελτιώσει είτε να διατηρήσει την απόδοσή του. 

 Από την εφαρμογή των ως άνω εννοιολογικών προσεγγίσεων προέκυψαν και τα 

συστήματα και μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί.   

 Σύμφωνα με τον Χυτήρη (2001, σ.234-250 ) οι μέθοδοι αξιολόγησης κατατάσσονται 

με βάση τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα, προσθέτει δε και 

μία τέταρτη, δευτερεύουσα κατηγορία, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων: 

1.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Συνίσταται στη σύνταξη έκθεσης, στην οποία περιγράφονται τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του αξιολογούμενου. Η έκθεση περιέχει μεν αρκετές λεπτομέρειες, 

διαφωτιστικές για την απόδοση του αξιολογούμενου, αλλά απαιτεί πολύ χρόνο για τη 

σύνταξή της, ενώ, ελλείψει αντικειμενικών κριτηρίων, υπάρχει κίνδυνος για μεγάλη 

υποκειμενικότητα από τον αξιολογητή. 

1.1.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Ο αξιολογητής, ανάμεσα σε προκαθορισμένα ζεύγη προτάσεων περιγραφής 

χαρακτηριστικών ή συμπεριφοράς, επιλέγει εκείνη τη συμπεριφορά που ανταποκρίνεται 

πιο πιστά στον κρινόμενο. 
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1.1.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ 

Ειδικός από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων παίρνει συνέντευξη από τον 

προϊστάμενο για κάθε υφιστάμενο και στη συνέχεια συντάσσει φύλλο αξιολόγησης, 

όπου κατατάσσει όλους τους αξιολογούμενους. Αυτό παραδίδεται στον προϊστάμενο 

για να συμφωνήσει ή να προβεί σε διορθώσεις. Έτσι περιορίζεται μεν η 

υποκειμενικότητα του προϊσταμένου, ωστόσο υποβαθμίζεται σημαντικά η εξουσία του. 

Επιπλέον πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι το στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 

Πόρων διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τα χαρακτηριστικά της εργασίας που αξιολογεί. Η 

μέθοδος είναι ακόμη χρονοβόρα και μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση του ειδικού 

αξιολογητή με τον προϊστάμενο. 

1.1.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Ο αξιολογητής βαθμολογεί ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν εκ των 

προτέρων χαρακτηριστεί από την ανάλυση της θέσης εργασίας, ως κρίσιμα για την 

επίτευξη της πρότυπης απόδοσης. Για κάθε χαρακτηριστικό, καθώς και για τα επίπεδα 

αξιολόγησης που του αντιστοιχούν, υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο έντυπο 

αξιολόγησης. Πρόκειται για απλή μέθοδο, που όμως απαιτεί μία προεργασία για τον 

καθορισμό των αξιολογούμενων χαρακτηριστικών και της κλίμακας, με τρόπο να 

καθίστανται σαφή τόσο για τον αξιολογητή όσο και για τον αξιολογούμενο. 

1.1.5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Πρόκειται για συγκριτική μέθοδο, με σκοπό την κατάταξη των εργαζομένων σε απλή, 

αριθμητική σειρά. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαζόμενους με διαφορετικό 

αντικείμενο και στερείται αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. 

1.1.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΑΞ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ALTERNATION RANKING 

METHOD) 

 Οι εργαζόμενοι κατατάσσονται από τον καλύτερο στον χειρότερο, με βάση ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά. Στο σχετικό έντυπο ο αξιολογητής σημειώνει πρώτα τον 

καλύτερο και τον τελείως ανίκανο ή απαράδεκτο. Συνεχίζει με τον επόμενο καλύτερο 

και χειρότερο και συνεχίζει μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε στο 
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τέλος διαμορφώνονται δύο κατάλογοι, ένας με τους καλύτερους κι ένας με τους 

χειρότερους. Παρουσιάζει τα ίδια μειονεκτήματα με την μέθοδο της απλής κατάταξης. 

1.1.7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΩΝ 

Ο αξιολογητής κατανέμει ένα σύνολο βαθμών, συνήθως εκατό, στους υφισταμένους, με 

βάση τη σχετικής τους αξία. Η μέθοδος αυτή αφήνει μεγάλα περιθώρια για μεροληψία. 

1.1.8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ 

 Ο κάθε υπάλληλος συγκρίνεται με κάθε έναν από τους υπόλοιπους του τμήματος είτε 

για το σύνολο της απόδοσης είτε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και κατατάσσεται 

ανάλογα με τις φορές που υπερέχει έναντι των άλλων. Η μέθοδος κρίνεται χρονοβόρα 

κι αναξιόπιστη για εργαζόμενους με διαφορετικά είδη εργασιών. 

1.1.9 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Οι εργαζόμενοι κατατάσσονται σε επίπεδα απόδοσης βάσει προκαθορισμένων 

ποσοστών. Έτσι κάποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένη 

κατηγορία, χωρίς η κατάταξη αυτή να αντιστοιχεί στην πραγματική τους βαθμολογία, 

προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη αναλογία. Βασίζεται στην υπόθεση ότι «τα 

χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού κατανέμονται σε συγκεκριμένα ποσοστά, υπό μορφή 

καμπύλης κανονικής κατανομής»(σ.241). Ωστόσο σε οργανικές μονάδες με μικρό 

αριθμό υπαλλήλων, η υπόθεση αυτή στερείται ορθότητας, με αποτέλεσμα να 

ευνοούνται εργαζόμενοι σε μία οργανική μονάδα και να αδικούνται σε άλλη.  

1.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1.2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μεταξύ προτάσεων που περιγράφουν συμπεριφορά ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ο 

αξιολογητής τσεκάρει αν και σε ποιόν βαθμό ανταποκρίνεται ο κάθε υφιστάμενος. Η 

μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα, ώστε να υπάρχει συνάφεια 

μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων και συμπεριφορών. Κι αυτή η μέθοδος ευνοεί τις 

μεροληπτικές κρίσεις. 
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1.2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Τα αξιολογούμενα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές λαμβάνουν έναν συντελεστή 

βαρύτητας, ανάλογα με τη σημασία τους για την απόδοση στη θέση εργασίας. Ο 

αξιολογητής ωστόσο δεν γνωρίζει τους συντελεστές. Αυτοί εφαρμόζονται μετά την 

αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται 

σημαντικά τα περιθώρια υποκειμενικής κρίσης από τον αξιολογητή. 

1.2.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 Καταγράφονται τα «κρίσιμα περιστατικά», δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά 

εξαιρετικής ή απαράδεκτης συμπεριφοράς στην εργασιακή συμπεριφορά του 

αξιολογούμενου, καθ’ όλη την περίοδο που καλύπτει η αξιολόγηση. Η μέθοδος 

εφαρμόζεται όταν είναι δυσχερής η μέτρηση της απόδοσης ή όταν η συμπεριφορά είναι 

το πιο σημαντικό κριτήριο. Μειονεκτήματα: α) απαιτείται η τήρηση ειδικού βιβλίου για 

κάθε αξιολογούμενο, β) ο προκατειλημμένος αξιολογητής μπορεί να καταγράφει 

συγκεκριμένα περιστατικά, γ) δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ των αξιολογούμενων και δ) 

δεν είναι αποδεκτή από τους εργαζόμενους, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τι 

καταγράφει ο αξιολογητής. 

1.2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIORALLY 

ANCHORED RATING SCALES – B.A.R.S.) 

 Το προς μέτρηση στοιχείο είναι η συμπεριφορά, είτε η αναμενόμενη (BEHAVIORAL 

EXPECTATION SCALE – B.E.S.) είτε η παρατηρούμενη (BEHAVIORAL 

OBSERVATION SCALE – B.O.S.) Στην πρώτη περίπτωση μετράται η συμπεριφορά 

που αναμένεται να επιδεικνύει ο αξιολογούμενος, με τον αξιολογητή να τσεκάρει 

εκείνη μόνο τη συμπεριφορά, που κρίνει ότι πράγματι επιδεικνύει. Στη δεύτερη 

περίπτωση ο αξιολογητής βαθμολογεί τη συχνότητα, που ο αξιολογούμενος 

παρουσιάζει αυτές τις συμπεριφορές. 

 Οι συμπεριφορές που αξιολογούνται είναι όσες σχετίζονται άμεσα με τις «κρίσιμες 

διαστάσεις της απόδοσης» για κάθε θέση εργασίας. Για τον σκοπό αυτόν ειδικοί, που 

επιλέγονται από τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους και από το Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων ή και εξωτερικούς αξιολογητές, προσδιορίζουν τις κρίσιμες 
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διαστάσεις της απόδοσης και καταγράφουν επίπεδα συμπεριφοράς για κάθε διάσταση, 

τα οποία αντιστοιχίζουν σε βαθμολογίες, συνήθως από 1 έως 7. 

 Πλεονεκτήματα:  

- Μετρούν μόνο τις σχετικές με τις κρίσιμες διαστάσεις της απόδοσης, 

συμπεριφορές.  

- Αυξάνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, συνεπώς και τον βαθμό αποδοχής 

των μεθόδων.  

- Διευκολύνουν την πιο ουσιαστική συζήτηση μεταξύ του αξιολογητή και του 

αξιολογούμενου, για τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς και την απόδειξη 

των κρίσεων και αποφάσεων.  

- Περιορίζουν την υποκειμενικότητα, καθορίζονται οι προς αξιολόγηση 

συμπεριφορές και η βαθμολογία. 

Μειονεκτήματα:  

Είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, γραφειοκρατικές, περίπλοκες και γι’ αυτό 

ανεπιθύμητες για τους αξιολογητές. 

1.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 Εφαρμόζεται μόνο σε θέσεις που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και μετρηθεί η απόδοση. 

Το πλεονέκτημά της είναι ότι βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Ωστόσο κατευθύνει 

το ενδιαφέρον των εργαζομένων προς τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, για τα οποία 

θα αξιολογηθεί κι όχι τα μακροπρόθεσμα, που ενδιαφέρουν περισσότερο την 

επιχείρηση. Επίσης αυτή καθ’ αυτή η επίτευξη του αποτελέσματος υπερτερεί της 

ορθότητας της μεθόδου που χρησιμοποιείται γι’ αυτήν. Τέλος συμβάλλει στην 

πρόκληση μεγαλύτερου ανταγωνισμού και συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων. 
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1.3.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙ’ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (MANAGEMENT BY 

OBJECTIVES) 

- Με βάση την πολιτική και τους στόχους της επιχείρησης οι προϊστάμενοι των 

Διευθύνσεων και των Τμημάτων καθορίζουν από κοινού τους στόχους των 

οργανικών μονάδων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

- Προϊστάμενος και υφιστάμενος καθορίζουν «επιτεύξιμα πρότυπα απόδοσης». 

- Καθορίζονται συγκεκριμένοι έλεγχου προόδου επίτευξης των αποτελεσμάτων. 

- Στο τέλος της χρονικής περιόδου αξιολογείται η επίτευξη των στόχων και 

προγραμματίζονται οι νέοι στόχοι. 

Πλεονεκτήματα: 

 Αντικειμενικότητα, οφειλόμενη στον μετρήσιμο χαρακτήρα των 

αποτελεσμάτων. 

 Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των εργαζομένων για τον τρόπο επίτευξης των 

στόχων τους. 

 Αύξηση της παρακίνησης. 

 Καλύτερος συντονισμός με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας 

στον καθορισμό των στόχων. 

Μειονεκτήματα: 

 Απαιτείται χρόνος και εκπαίδευση για την εφαρμογή της. 

 Γραφειοκρατική διαδικασία. 

 Αταίριαστη για εργασίες χωρίς ευελιξία. 

 Δυσχερής η σύγκριση των εργαζομένων με διαφορετικούς στόχους. 

 Άσκηση πίεσης για υψηλότερους κάθε φορά στόχους. 

 Οι υφιστάμενοι συνήθως αποδέχονται απλώς τους στόχους των προϊσταμένων. 

 Δυσχερής η εφαρμογή σε οργανισμό με αυστηρό στυλ ηγεσίας. 

 Ανταμείβονται μόνο τα αποτελέσματα, χωρίς αξιολόγηση άλλων 

χαρακτηριστικών. 

1.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

 Αξιολογείται η δυνατότητα του εργαζόμενου για μελλοντική απόδοση. 
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1.4.1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Διενεργείται από ειδικούς (ψυχολόγους και συμβούλους επιχειρήσεων ), με 

συνεντεύξεις, ψυχολογικά τεστ, συζητήσεις με προϊσταμένους. Συνίσταται στη σύνταξη 

έκθεσης για την πνευματική και συναισθηματική νοημοσύνη του εργαζομένου, το 

ενδιαφέρον και την αφοσίωσή του στην εργασία και στην εκτίμηση για μελλοντική 

απόδοση. 

1.4.2. ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Προτυποποιημένη μέθοδος, που διενεργείται επίσης από ειδικούς (ψυχολόγους και 

συμβούλους επιχειρήσεων), «για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και της 

καταλληλότητας στελεχών, για πρόσληψη, προαγωγή, ανάθεση αρμοδιοτήτων και 

τοποθετήσεων» (σ.250). 

 Εκτός από την ανωτέρω διάκριση και περιγραφή των μεθόδων αξιολόγησης, με βάση 

τα κριτήρια του Χυτήρη (2001), η Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ.(1997) διακρίνει τις 

μεθόδους συγκρίσεως (comparative procedures), των σταθερών κριτηρίων (absolute 

standards), την αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 

(management by objectives) και τις μεθόδους άμεσης μέτρησης, ενώ ο Dessler (2015) 

τις μεθόδους με γραφική κλίμακα βαθμολόγησης (graphic rating scale), με κλίμακες με 

σημεία συμπεριφορικής περιγραφής (Behaviorally Anchored Rating Scale – B.A.R.S.), 

της εναλλασσόμενης κατάταξης (alternation ranking method), της σύγκρισης κατά 

ζεύγη, της υποχρεωτικής κατανομής, των κρίσιμων περιστατικών και την μέθοδο 

διοίκησης μέσω στόχων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Αξιολόγηση διενεργείται, εν τοις πράγμασι, και κατ’ανάγκην από τους προϊσταμένους, 

με την σε καθημερινή βάση παρακολούθηση της εργασιακής συμπεριφοράς και των 

αποτελεσμάτων των εργαζομένων και την παροχή οδηγιών και συμβουλών. Ωστόσο για 

την εξασφάλιση του αντικειμενικού και αξιόπιστου χαρακτήρα της διαδικασίας, πρέπει 

αυτή να αποκτήσει κάποιον συγκεκριμένο τύπο (Χυτήρης, 2001). Η τυπική λοιπόν 

διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί τη συμπλήρωση από τον προϊστάμενο μίας φόρμας 

με συγκεκριμένη δομή, ώστε να επιτυγχάνεται η πολύπλευρη αξιολόγηση του 
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εργαζομένου, και στη συνέχεια τη συζήτηση των δύο μερών για τα αποτελέσματα 

(Grote, 2002). 

 Κατά τον Σεϊτανίδη (1987, σ. 70) το πρωτεύον στοιχείο του φύλλου αξιολόγησης δεν 

είναι η μορφή ή ο αριθμός των ερωτημάτων, αλλά «…η άμεση σύνδεση των 

ερωτημάτων με το σύστημα αξιολόγησης των θέσεων εργασίας. Είναι απαραίτητο, 

δηλαδή, από το φύλλο αξιολόγησης να βγει καθαρά απάντηση σε δύο ερωτήματα 1) 

Κατά πόσο ο αξιολογούμενος ταιριάζει με τη θέση εργασίας που κατέχει και πληροί τις 

προδιαγραφές και απαιτήσεις της (με άλλα λόγια κάνει τη δουλειά για την οποία 

υπάρχει στο οργανόγραμμα η θέση εργασίας) και 2) Ποιο είναι το μέλλον του 

εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση». 

 Οι Παπάνης – Ρόντος (2007) αναφέρουν πως: «Η αξιολόγηση της απόδοσης 

εμπερικλείει δύο διακριτές διαδικασίες: την παρατήρηση της εργασιακής συμπεριφοράς 

και την αντικειμενική εκτίμηση της.». Σύμφωνα με τους ίδιους στην πράξη πρώτα 

περιγράφεται η εργασία και οι δεξιότητες που απαιτεί και στη συνέχεια οι ελλείψεις και 

τα προσόντα κάθε εργαζομένου. Στην τρίτη φάση «διαμορφώνεται το επιθυμητό 

επίπεδο ποιότητας σε πραξιακό επίπεδο, δηλαδή πως οι ικανότητες ενός υπαλλήλου 

μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική». 

 Αναλυτικά, η διαδικασία της αξιολόγησης κατά τους DeCenzo, Robbins, Verhulst 

(2015) ξεκινάει με τη θέσπιση προτύπων απόδοσης. Τα πρότυπα απόδοσης πρέπει να 

σχετίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, να λαμβάνουν υπ’ όψιν 

τους παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του εργαζομένου και να είναι 

αξιόπιστα, αντικειμενικά, σαφή και μετρήσιμα (Χυτήρης, 2001; DeCenzo, Robbins, 

Verhulst, 2015). Στη συνέχεια και καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι 

προσδοκά από αυτούς ο οργανισμός, ακολουθεί «η σαφής περιγραφή των προσδοκιών 

που τα συνοδεύουν» (DeCenzo, Robbins, Verhulst, 2015, σ.333).  

 Η διαδικασία συνεχίζεται με την μέτρηση της πραγματικής απόδοσης. Υπάρχουν 

συνήθως τέσσερις πηγές πληροφοριών για τον σκοπό αυτόν: η προσωπική παρατήρηση, 

οι στατιστικές, προφορικές και γραπτές αναφορές (DeCenzo, Robbins, Verhulst, 2015). 

Τα επόμενα βήματα είναι η σύγκριση της πραγματικής απόδοσης με τα πρότυπα, η 

συζήτηση της αξιολόγησης με τον εργαζόμενο και η ανάληψη διορθωτικής δράσης, 

όπου είναι αναγκαία (DeCenzo, Robbins, Verhulst, 2015) 
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 Όσον αφορά τη συχνότητα αξιολόγησης ο Σουμπενιώτης (1998) την συναρτά με την 

ύπαρξη μηχανοργάνωσης και Τμήματος Προσωπικού, το μέγεθος της επιχείρησης, το 

είδος του παραγόμενου έργου κ.λ.π. και προτείνει τρεις τακτικές αξιολογήσεις το 

χρόνο, συνοδευόμενες από επιπλέον ανεπίσημες αξιολογήσεις από τον προϊστάμενο, 

διά της παρατήρησης, της συζήτησης, της ενθάρρυνσης και της συναπόφασης. 

 Σύμφωνα με τον Dessler (2015, σ. 277, 278) αν και παραδοσιακά οι εκθέσεις 

αξιολόγησης συντάσσονται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση, «… η εναρμόνιση της 

απόδοσης που εμφανίζει ένας εργαζόμενος με τα πρότυπα της θέσης που κατέχει πρέπει 

να είναι μία διαρκής διαδικασία, ώστε αμέσως μόλις εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, να 

μπορεί ο εργοδότης να επαναφέρει την απόδοση του εργαζομένου στα επιθυμητά 

επίπεδα.». Οι οργανισμοί που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν την αξιολόγηση την 

αντιμετωπίζουν ως μία συνεχή και καθημερινή διαδικασία (Grote, 2002). Οι τυπικές 

αξιολογήσεις πάντως καλό είναι να γίνονται σε τακτά μεν χρονικά διαστήματα, αλλά σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλους τους υπαλλήλους, για λόγους συνέπειας και 

ομοιομορφίας της διαδικασίας (Mondy, 2011). 

 Η ενημέρωση των υφισταμένων από τον προϊστάμενο – αξιολογητή για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και η παροχή των σχετικών οδηγιών, λαμβάνει χώρα 

μέσω της συνέντευξης αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Χυτήρη (2001) υπάρχουν τρεις 

τύποι συνέντευξης: 

 Α) Απλή (μονόπλευρη) ενημέρωση και παροχή οδηγιών στον υφιστάμενο: Κατάλληλη 

για νέους υπαλλήλους, που δε διαθέτουν ακόμη αρκετή εμπειρία για να κρίνουν την 

απόδοσή τους ή για υπαλλήλους που δεν επιθυμούν οι ίδιοι την περαιτέρω συζήτηση με 

τον προϊστάμενο. 

Β) Ενημέρωση και ακρόαση: Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει τη 

βαθμολογία του και να δικαιολογηθεί για την απόδοσή του, ώστε να εντοπιστούν τα 

αίτια των προβλημάτων, καθώς και πιθανά αρνητικά συναισθήματα και να 

εξαλειφθούν. 

Γ) Ανοικτή συζήτηση: Για όλα τα θέματα που αφορούν στην απόδοση, προκειμένου να 

αναλυθούν θέματα της ανάπτυξης του αξιολογούμενου και να καθοριστούν οι 

μελλοντικοί του στόχοι. 
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 Ιδιαίτερα χρήσιμη στη διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να αποδειχθεί η χρήση της 

τεχνολογίας: Με την αξιοποίηση εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων 

διευκολύνεται κατά πολύ ο εντοπισμός και η ανάπτυξη των πολύ καλών υπαλλήλων, 

καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της απόδοσης 

διαφόρων υπαλλήλων (Mondy, 2011). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Η ικανότητα του αξιολογητή να συλλέγει και συνθέτει διάφορα, ίσως και 

αντικρουόμενα, δεδομένα και να τα ενσωματώνει στην τελική αξιολόγηση αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την εγκυρότητά της (Goodstein  – Prien, 2006). 

 «Η αξιολόγηση είναι επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων» (Kamp, 1994, σ. 14): 

Μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογουμένου πρέπει να έχει οικοδομηθεί σχέση 

εμπιστοσύνης, ώστε η διαδικασία να διενεργείται σε θετικό κλίμα και να απαλειφθεί 

και η παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του αξιολογουμένου. 

Οι Mayer and Davis (1999) διαπιστώνουν ότι τα τρία συστατικά της αξιοπιστίας: 

ικανότητα, καλοσύνη και ακεραιότητα μεσολαβούν στη σχέση μεταξύ της αντίληψης 

για την αξιολόγηση και την εμπιστοσύνη στον προϊστάμενο.  

 Η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης εξαρτάται τόσο από την αντικειμενικότητα 

και τα κριτήρια του αξιολογητή όσο κι από την προσωπικότητα και τους χειρισμούς του 

και μπορεί ν’ αποτύχει εάν αυτός είναι εμπαθής ή βασίζεται σε προσωπικές του 

εμπειρίες, ασαφείς στόχους και υποκειμενικά στοιχεία. (Παπάνης – Ρόντος, 2005, 

σ.23). Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα των αξιολογητών είναι η προκατάληψη, 

όταν δηλαδή ο αξιολογητής διάκειται αρνητικά έναντι του αξιολογουμένου ή καταλήγει 

να μεροληπτεί λόγω υπερβολικού άγχους (Torrington κ.λ.π., 2017). Από την άλλη, ο 

Sinclair (1988) αποδεικνύει ότι οι αξιολογητές με καλή διάθεση ανακαλούν 

περισσότερες θετικές και λιγότερες αρνητικές πληροφορίες, με αποτέλεσμα πιο θετικές 

αξιολογήσεις (συνάφεια διάθεσης). 

 Υπάρχουν ακόμη τα «ασυνείδητα σφάλματα» (Χυτήρης, 2001), αυτά δηλαδή που ο 

αξιολογητής δεν αντιλαμβάνεται ότι διαπράττει. Οι  Παπάνης – Ρόντος (2007) 

επισημαίνουν ότι εάν η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να 

αλλοιωθεί από την τάση των αξιολογητών «να μεταβάλλουν τις κρίσεις τους ανάλογα 
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με τις άρρητες θεωρίες ερμηνείας του καθενός, εξαιτίας του «φαινομένου της άλω» 

(halo effect), των ανέφικτων προσδοκιών και των μεταβαλλόμενων κριτηρίων 

αξιολόγησης». Ως φαινόμενο της άλω (hallo effect) ορίζεται η τάση του αξιολογητή να 

ερμηνεύει τη συνολική απόδοση του αξιολογούμενου με βάση μόνο ένα ή δύο 

χαρακτηριστικά που έχει ήδη αξιολογήσει και αποδεχτεί ως θετικά ή αρνητικά ή με 

βάση τη γενική συμπάθεια ή αντιπάθεια που τρέφει γι’ αυτόν. (Rasmussen 2008; 

Torrington κ.λ.π., 2017).  

 Η ομοιότητα της προσωπικότητας του αξιολογούμενου με τον αξιολογητή (Bates, 

2002, Strauss, Barrick, & Connerley, 2001) επίσης ασκεί μεγάλη επίδραση στην 

αξιολόγηση. Το φαινόμενο της οικειότητας (Dopplganger Effect) δηλαδή της 

προτίμησης του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο που προσιδιάζει στα δικά του 

χαρακτηριστικά και το φαινόμενο Veblen (Dotfam, 1961) δηλαδή η τάση προς τις 

μέσες τιμές ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα υπερτίμησης ή υποτίμησης αποτελούν 

ακόμη περιπτώσεις στρέβλωσης της αξιολόγησης ( Παπάνης – Ρόντος, 2007). Συχνά 

παρατηρείται μεγάλη δυσκολία στο να διακρίνει ο αξιολογητής την εργασία του 

αξιολογούμενου πέρα από το πλαίσιο που εργάζεται (το πρόβλημα του πλαισίου), 

ειδικά όταν υφίσταται και το στοιχείο της σύγκρισης με τους λοιπούς εργαζομένους 

(Torrington κ.λ.π., 2017).  

 Η αξιολόγηση μπορεί να διενεργείται από τον προϊστάμενο, τους συναδέλφους, τους 

υφισταμένους, τον ίδιο τον αξιολογούμενο, από τους πελάτες ή από περισσότερες ή 

όλες τις κατηγορίες των εμπλεκομένων στις διαδικασίες του οργανισμού 

(ανατροφοδότηση 360 μοιρών). 

3.1. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 Είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος, καθώς έχει άμεση εικόνα σε καθημερινή βάση της 

απόδοσης του υπαλλήλου (Mondy, 2011). Ειδικότερα ο άμεσα προϊστάμενος πρώτος 

διαπιστώνει την επιτυχή ή μη έκβαση του έργου που ανατέθηκε, λαμβάνει  γνώση για 

πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς στις σχέσεις του εργαζομένου με τους συναδέλφους 

και τους πελάτες, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τον τρόπο 

που αντιμετωπίζει καταστάσεις και προβλήματα. Επίσης είναι αυτός που εισηγείται την 

προαγωγή ή τον υποβιβασμό του, την εκπαίδευση, την ανταμοιβή του, συνεπώς η 

άποψή του έχει πρωταρχική σημασία (Χυτήρης, 2001). 
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 Ειδικότερα στο δημόσιο, η ιεραρχική δομή στην οργάνωσή του καθιστά τον έλεγχο 

βασικό στοιχείο της σχέσης προϊσταμένου-υφισταμένου: Ο ιεραρχικός έλεγχος 

συνίσταται στην αρμοδιότητα του ιεραρχικά προϊσταμένου να δίνει οδηγίες και 

διαταγές προς τον ιεραρχικώς υφιστάμενο και στην υποχρέωση του υφισταμένου να τις 

εκτελεί, καθώς και στην άσκηση ελέγχου των πράξεων του υφισταμένου από τον 

προϊστάμενο, προς εξασφάλιση της ενότητας της δράσης της υπηρεσίας 

(Σπηλιωτόπουλος, 1991). Κατά συνέπεια ο υπάλληλος ουσιαστικά ενεργεί εντός των 

στενών πλαισίων που θέτει  το εκάστοτε νομικό πλαίσιο και οι οδηγίες του 

προϊσταμένου του, ο οποίος και διαθέτει και τις περισσότερες πληροφορίες για  το 

παραγόμενο έργο και τη συμπεριφορά του και είναι σε θέση να τα αξιολογήσει. 

 Ωστόσο η αξιολόγηση από τον προϊστάμενο μπορεί να αμφισβητηθεί για διάφορους 

λόγους, που σχετίζονται κυρίως με θέματα υποκειμενικότητας. Οι προσωπικές 

συμπάθειες–αντιπάθειες είναι ένας από αυτούς, αλλά όχι ο μοναδικός. Έτσι π.χ. η 

αξιολόγηση του έργου του υφισταμένου προϋποθέτει επαρκή γνώση του αντικειμένου 

και κατανόηση της σημασίας της εργασίας από τον προϊστάμενο, κάτι που δεν είναι 

πάντα αυτονόητο (Torrington κ.λ.π., 2017), ειδικά σε θέματα τεχνικής κατάρτισης και 

ειδίκευσης. Μία λύση θα μπορούσε ίσως να είναι η ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να μπορούν δηλαδή να προτείνουν τρόπους δίκαιης 

αξιολόγησής τους (Mondy, 2011). 

 Στις περιπτώσεις δε των προϊσταμένων υπερκείμενων οργανικών μονάδων, καθώς κι 

όταν η γεωγραφική απόσταση (Mondy, 2011) αποκλείει την άμεση επαφή με τον 

εργαζόμενο, η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.  

 Συνήθως και ο ίδιος ο προϊστάμενος δεν νιώθει άνετα στον ρόλο του αξιολογητή είτε 

επειδή έχει αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις με τους υφισταμένους, οι οποίες δεν θέλει 

να διαταραχθούν είτε επειδή δεν αισθάνεται ότι έχει τα αναγκαία προσόντα και τις 

γνώσεις για να τους κρίνει (Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ.1997) 

 Ένας σημαντικός παράγοντας για την ακρίβεια της αξιολόγησης είναι η καταγραφή 

στη μνήμη του αξιολογητή των συμπεριφορών του αξιολογούμενου και η ανάκλησή 

τους κατά το χρόνο της αξιολόγησης (DeNisi, Cafferty, Meglino, 1983). Σύμφωνα με 

την Piggot–Irvine (2003) παρατηρείται ότι οι αξιολογητές (αλλά και οι αξιολογούμενοι) 

αποφεύγουν να συγκεντρώνουν αντικειμενικές πληροφορίες για την αξιολόγηση. 

Επιπλέον, καθώς δεν είναι εφικτή η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της 

πορείας όλων των υφισταμένων, κατά το χρόνο της αξιολόγησης, ο προϊστάμενος 
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μπορεί να βασιστεί είτε στη γενικότερη, αλλά αόριστη εικόνα που έχει για τους 

εργαζόμενους, είτε στα πιο πρόσφατα περιστατικά, που είναι πιο φυσικό να θυμάται 

(Boyle, 2014). Θα λέγαμε ακόμη πως είναι ευκολότερη η καταγραφή στη μνήμη του 

των αποτυχιών, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε αναστάτωση στην υπηρεσία και 

υποχρεώθηκε να παρέμβει, παρά των μικρών καθημερινών επιτυχιών, με τις οποίες δεν 

χρειάστηκε να ασχοληθεί.  

 Ο Lefkowitz (2000) αναφέρει ότι o συναισθηματικός δεσμός στη σχέση 

προϊσταμένου–υφισταμένου σχετίζεται συχνά με υψηλότερους βαθμούς στην 

αξιολόγηση, απροθυμία για τιμωρία των υφισταμένων, εμφάνιση «φαινομένου της 

άλω» και λιγότερη ακρίβεια.  

 Φαίνεται πως κι ο σκοπός της αξιολόγησης επηρεάζει την ακρίβεια των προϊσταμένων-

αξιολογητών: Έχει παρατηρηθεί ότι είναι πιο ακριβείς όταν η αξιολόγηση σκοπεύει 

στην ανατροφοδότηση, παρά όταν διενεργείται με σκοπό τη διοικητική λήψη 

αποφάσεων (DeNisi, Cafferty, Meglino, 1983).  

3.2. ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

 Για την αξιολόγηση από συναδέλφους απαιτείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης κι 

εκτίμησης, παρά το ότι πρόκειται για πρόσωπα που κινούνται στο άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της εργασίας (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 1997). Αν πάντως λειτουργήσει 

σωστά μπορεί να είναι η πιο αξιόπιστη, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από όλους την 

καθημερινή προσπάθεια, τα προβλήματα και τις επιτυχίες στην αντιμετώπισή τους, 

όπως και τα αρνητικά στοιχεία στην εργασία και τη συμπεριφορά του αξιολογούμενου. 

«Οι εργαζόμενοι διαθέτουν έγκυρες, μοναδικές και σχετικές πληροφορίες απόδοσης και 

πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες ή δεν μπορούν να παρατηρηθούν από τον 

αξιολογητή» (Roberts, 2003). Π.χ. μικροπροβλήματα και μικροδιενέξεις με τους 

συναλλασσομένους μπορεί να μην γίνονται αντιληπτά από τον προϊστάμενο, αλλά οι 

συνάδελφοι τα ζουν από κοινού, γνωρίζουν κατά πόσο ο αξιολογούμενος τα 

αντιμετωπίζει επιτυχώς και αναγνωρίζουν τη συνολική του αξία και συμμετοχή στην 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Κυρίως διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία για να 

αξιολογήσουν τη γνωστική – επιστημονική του επάρκεια στην πράξη κι όχι βάσει 

τίτλων, αφού συνυπάρχουν στον εργασιακό χώρο, την ίδια περίοδο και με το ίδιο 

νομοθετικό καθεστώς.  
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 Ο Dessler (2012) αναφέρει ότι όπως προκύπτει από την μελέτη των Druskat και Wolf 

(1999), οι αξιολογήσεις από συναδέλφους έχουν «άμεσο και θετικό αντίκτυπο σε 

θέματα όπως η ανοιχτή επικοινωνία, η παρακίνηση για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων, η μείωση της εργασιακής οκνηρίας, η αύξηση της συνοχής της ομάδας και η 

εργασιακή ικανοποίηση το προσωπικού». 

 Ωστόσο η αξιολόγηση από συναδέλφους έχει «εγγενές πρόβλημα» επιρρέπειας σε 

μεροληψία και σχετική μελέτη (Sudarsan, 2010) διαπιστώνει έλλειψη ταυτόχρονης 

εγκυρότητας κριτηρίων. Προτιμήσεις, ανταγωνισμοί, προσωπικά συμφέροντα, 

εκδικητική διάθεση (Mondy, 2011) μπορούν να κατευθύνουν την κρίση των 

αξιολογητών. 

3.3 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 

 Οι υφιστάμενοι είναι οι άμεσοι αποδέκτες των αποτελεσμάτων των διοικητικών 

ικανοτήτων του προϊσταμένου και είναι σε θέση να κρίνουν κατά πόσο επηρεάζουν 

θετικά ή αρνητικά την απόδοση της οργανική μονάδας. Μπορούν λοιπόν να συναχθούν 

συμπεράσματα για την ποιότητα του τρόπου διοίκησης, να εντοπιστούν προβλήματα 

στις σχέσεις προϊσταμένων – υφισταμένων και εφαρμοστούν επιδιορθωτικές αλλαγές 

(Dessler, 2015). 

 Από την άλλη πλευρά, πέρα από τα θέματα προκαταλήψεων ή εκδικητικότητας που 

μπορεί να επηρεάζουν την κρίση των υφισταμένων για τους προϊσταμένους τους, 

υπάρχουν οι περιπτώσεις υπερεκτίμησης των ικανοτήτων τους, κυρίως διότι η έλλειψη 

γνώσεων και εμπειριών συντελεί στη διαμόρφωση της αντίληψης ότι ο προϊστάμενος 

είναι ο μόνος ικανός να επιλύει τα σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα 

(Hastings, 2009), τα δύο τρίτα των εργαζομένων σε μία επιχείρηση βαθμολόγησαν τα 

διευθυντικά στελέχη υψηλότερα από ό,τι οι ίδιοι βαθμολόγησαν τον εαυτό τους, ενώ 

λιγότερο από το 8% των εργαζομένων τα βαθμολόγησαν χαμηλότερα. Αντιθέτως, όταν 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν συναδέλφους του ιδίου επιπέδου, το 40% τους 

βαθμολόγησαν με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που είχαν στην αυτοαξιολόγησή 

τους. Η τάση αυτή μπορεί να ενισχύεται και από την προσδοκία ότι εφόσον 

βαθμολογήσουν ευνοϊκά τον προϊστάμενο, θα πράξει κι αυτός το ίδιο με τη δική τους 

αξιολόγηση (Mondy, 2011). 
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 Βέβαια αν ο υφιστάμενος έχει έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι είναι δυνατόν να 

λάβει γνώση των στοιχείων ο αξιολογούμενος προϊστάμενος, δεν θα διακινδυνεύσει τη 

διαρροή μίας αρνητικής αξιολόγησης, που μπορεί να του κοστίσει την εξέλιξή του στον 

οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και για την αξιολόγηση από τους συναδέλφους, εφόσον με τη 

γνωστοποίηση της αρνητικής βαθμολογίας διαταράσσονται οι μεταξύ τους σχέσεις και 

η ομαλότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς και προκειμένου να 

εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η ειλικρίνεια των απαντήσεων στις 

αξιολογήσεις από συναδέλφους και υφισταμένους, πρέπει να κατοχυρώνεται η 

ανωνυμία της διαδικασίας (Dessler, 2015). Ειδικά στο ελληνικό δημόσιο, αφενός λόγω 

της στελέχωσης των οργανικών μονάδων με όλο και λιγότερους υπαλλήλους, αφετέρου 

λόγω του καταλυτικού ρόλου του προϊσταμένου σε κάθε διοικητική διαδικασία και των 

στενών σχέσεων των προϊσταμένων τμημάτων με τους διευθυντές τους, θα ήταν μάλλον 

ουτοπικό να πιστέψει κανείς πως είναι δυνατόν να μην περιέλθουν οι αξιολογήσεις στα 

χέρια του αξιολογούμενου προϊσταμένου ή να μην ενημερωθεί με κάποιον τρόπο για το 

περιεχόμενό τους.  

 Υπάρχει και το ενδεχόμενο ο προϊστάμενος, αντί να ασχοληθεί σοβαρά με την 

επίτευξη των στόχων, να επιδοθεί σ’ έναν αγώνα δημοφιλίας, προκειμένου να λάβει 

υψηλή βαθμολογία (Mondy, 2011). Επισημαίνεται πάντως ότι, από έρευνα που 

διεξήχθη για 252 managers σε πάνω από πέντε ετήσιες διοικήσεις (Walker και Smither, 

1999), διαπιστώθηκε ότι οι διαχειριστές που βαθμολογήθηκαν στην αρχή χαμηλά ή 

μέτρια από τους υφισταμένους τους, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις 

βαθμολογίες τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς έρευνας. Η βελτίωση μάλιστα ήταν 

μεγαλύτερη για εκείνους που επεδίωξαν την άμεση συζήτηση με τους υφισταμένους και 

ειδικότερα ήταν μεγαλύτερη στα έτη που επεδίωξαν αυτήν την επαφή από ότι για τα 

λοιπά έτη. 

3.4. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Η αυτοαξιολόγηση δίνει στον αξιολογούμενο την ευκαιρία να καταγράψει τις σχετικές 

με την απόδοσή του καταστάσεις από τη δική του οπτική. Μπορούν ακόμη να 

συναχθούν συμπεράσματα για τις προτιμήσεις και τις ικανότητες του προς ορισμένες 

εργασίες, ώστε να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στην κατάλληλη θέση. Συνεπώς η 

διαδικασία αυτή έχει αξία όχι όταν περιορίζεται σε αυτοβαθμολόγηση, αλλά εφόσον 

περιέχει αναλυτική περιγραφή γεγονότων και ανάλυση των λόγων που ο 

αξιολογούμενος θεωρεί ότι δικαιούται συγκεκριμένη βαθμολογία. 
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 Συνήθως οι αυτοαξιολογήσεις περιέχουν υψηλές βαθμολογίες. Οι περισσότερες 

έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, αν και 

υπάρχουν και κάποιες που συμπεραίνουν ότι τις υποτιμούν (Breidert και Fite,  2009). 

Όσοι τις υπερεκτιμούν μπορεί να λογίζουν ως κριτήριο και τον παράγοντα 

«προσπάθεια» (Sullivan και Hall, 1997). Οι Dunning, Heath και Suls, (2004) 

καταλήγουν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αξιολογούν τους εαυτούς πάνω από τον 

μέσο όρο και είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις δεξιότητές τους, ενώ αγνοούν τις 

ελλείψεις τους. Ο Mondy (2011) αντιθέτως υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι στις 

αξιολογήσεις είναι συνήθως αντικειμενικοί, αν όχι αυστηροί με τον εαυτό τους. 

 Οι ανακρίβειες στην αυτοαξιολόγηση, κατά τους Breidert και Fite, (2009), μπορούν 

ακόμη να εξηγηθούν από: 

 την ασάφεια: Οι Dunning, Meyerowitz και Holzberg (1989) διαπίστωσαν ότι η 

έννοια των περισσότερων χαρακτηριστικών είναι διφορούμενη κι επιτρέπει 

στους αξιολογητές να χρησιμοποιούν δικούς τους ορισμούς. Συνεπώς όταν τα 

αξιολογούμενα χαρακτηριστικά λαμβάνουν συγκεκριμένους ορισμούς, οι 

βαθμολογίες τείνουν να μην είναι τόσο γενναιόδωρες. 

 το επίπεδο δεξιοτήτων των αυτοαξιολογούμενων: Τα άτομα με μειωμένες 

ικανότητες αυτοαξιολογούνται με μεσαίες τιμές, ενώ τα άτομα με εξαιρετικές 

ικανότητες αυτοαξιολογούνται με χαμηλότερες τιμές από το πραγματικό. 

 την επιμόρφωση για θέματα ακριβείας: Εάν ο αξιολογητής γνωρίζει ότι η 

εκπαίδευση είναι απολύτως απαραίτητη για την βελτίωση της επίδοσης και ότι η 

ακριβής αξιολόγηση της προόδου είναι απολύτως απαραίτητη για την 

κατάρτιση, είναι πιο πιθανό οι εκτιμήσεις να είναι ακριβέστερες. 

 τις ατομικές διαφορές: Η ίδια η ικανότητα αυτοαξιολόγησης μπορεί  να είναι 

μια ατομική διαφορά, εγγενής σε ορισμένους εκπαιδευόμενους. 

 τα μεθοδολογικά προβλήματα: Αφορούν τη μεθοδολογία, στατιστική ανάλυση 

και θεωρητικά ζητήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τους Ward, Gruppen και Regehr 

(2002) η μέτρηση της αυτοαξιολόγησης αντιμετωπίζει τόσα μεθοδολογικά 

προβλήματα που αμφισβητείται η ικανότητα της βιβλιογραφίας να υποστηρίξει 

συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα αυτοαξιολόγησης. 
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3.5. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 Η άποψη των πελατών είναι πολύτιμη για την εκτίμηση της απόδοσης και τον 

στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης. Με την αξιολόγηση από τους πελάτες οι 

εταιρίες τονίζουν τη δέσμευση απέναντί τους, επιδιώκουν τη λογοδοσία των 

εργαζομένων κι εντοπίζουν τα σημεία των διαδικασιών, όπου απαιτείται να 

προωθηθούν αλλαγές (Mondy, 2011). Στο δημόσιο διενεργείται από τους πολίτες και 

αντανακλά την εικόνα των κρινόμενων υπαλλήλων στη συνείδηση του 

εξυπηρετούμενου κοινού. Δεν χωρούν εδώ ζητήματα ανταγωνισμού και προσωπικών 

φιλοδοξιών. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα, εξίσου σημαντικά, περισσότερα εκ των 

οποίων προκύπτουν από την υποχρέωση τήρησης της αρχής της νομιμότητας από τους 

υπαλλήλους και την έκδοση πράξεων επιβολής επαχθών μέτρων και ποινών:  

 Οι πελάτες – πολίτες δεν έχουν γνώση της νομοθεσίας, ούτε εμπειρία σχετική με 

τη διαδικασία της οποίας αιτούνται διεκπεραίωση. 

 Ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την ικανοποίηση του αιτήματός τους και όχι 

για την ορθή εφαρμογή του νόμου. 

 Όταν η εφαρμοστέα διάταξη πλήττει τα συμφέροντά τους, μεταφέρουν την 

αγανάκτησή τους στο πρόσωπο του υπαλλήλου, συνεπώς η αξιολόγηση μπορεί 

να λειτουργήσει ως  μέσο εκδίκησης. 

 Μπορεί ακόμη να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο εντελώς 

επιπόλαια, χωρίς να σκεφτούν σοβαρά τις λεπτομέρειες. 

 Κρίνουν θετικά έναν χαμογελαστό υπάλληλο με χαμηλότερου επιπέδου 

αρμοδιότητες και αρνητικά έναν σοβαρό στη συμπεριφορά υπάλληλο με 

αυξημένη την αίσθηση της ευθύνης. 

 Υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω, η αξιολόγηση από 

πελάτες-πολίτες μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την τοποθέτηση υπαλλήλων 

σε θέσεις που έχουν άμεση επαφή με το κοινό, ώστε να επιλέγονται εκείνοι που 

προκύπτει ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις κρίσιμες καταστάσεις 

και τις εντάσεις στη συναλλαγή. 

3.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 360 ΜΟΙΡΩΝ 

 H αξιολόγηση των 360 μοιρών λαμβάνει ανατροφοδότηση για την απόδοση από πηγές 

όπως οι προϊστάμενοι, οι συνάδελφοι, οι υφιστάμενοι, οι πελάτες κι ο ίδιος ο 
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αξιολογούμενος (DeCenzο., Robbins, Verhulst, 2015). Γίνεται συνήθως με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο, ενώ τα συλλεγέντα στοιχεία 

επεξεργάζονται από ειδικό λογισμικό, με σύνταξη ατομικών εκθέσεων για κάθε 

αξιολογούμενο (Dessler, 2015). Παρέχει συνολική και περιεκτική πληροφόρηση για 

κάθε είδους δεξιότητα του κρινόμενου. Σύμφωνα με τον Nowack (1993) αυτές οι 

αξιολογήσεις αντανακλούν μία ποικιλία θεωρητικών και εννοιολογικών μοντέλων και 

μετρούν διάφορες γνώσεις και δεξιότητες. 

 Η μέθοδος αυτή «δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες και στα προσόντα που είναι 

απαραίτητα για την διεκπεραίωση των καθηκόντων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης» 

(Mondy, 2011). Το βασικό συνεπώς πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η 

μεγαλύτερη σαφήνεια σε θέματα απόδοσης των εργαζομένων, με μικρότερο σφάλμα 

στα αποτελέσματα λόγω του hallo effect ή διαφόρων προκαταλήψεων, ενώ οι 

εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης και διευκρινίσεις σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων (Rajeswari, 2017). 

Άλλωστε «Το πρώτο βήμα για την βελτίωση του υπαλλήλου είναι η αποδοχή της 

κριτικής ανατροφοδότησης από τους τρίτους» (Nowack, 1993, σ.70).  Οι αξιολογήσεις 

των 360 μοιρών κρίνονται πιο χρήσιμες σε περιπτώσεις αποφάσεων για την ανάπτυξη 

του εργαζομένου, παρά για προαγωγές και μισθολογικές αυξήσεις (Dessler, 2015). 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον αξιολογούμενο, ώστε σε 

συνεργασία με τον προϊστάμενό του να σχεδιάσουν ένα πλάνο βελτίωσης (Dessler, 

2015). Στο σκορ μπορούν να συγκεντρωθούν όλα τα σχόλια ανά γνώση, ικανότητα, 

δεξιότητα, δημιουργώντας ένα μέσο όρο ή περίληψη. Μ’ αυτήν τη μέθοδο μπορεί να 

προκύψει μία ισορροπία είτε υπερβολικά ευνοϊκή είτε υπερβολικά επικριτική αλλά 

ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων. Μια άλλη 

προσέγγιση είναι να συνοψίσουμε ανεξάρτητα την ανατροφοδότηση από κάθε πηγή. 

Αυτή η μέθοδος όμως καθιστά δυσκολότερη την ερμηνεία των αποκλίσεων (Nowack, 

1993, σ. 70). 

 Σε έρευνα τους σχετικά με τη χρήση της μεθόδου στον στρατό των Ηνωμένων 

Πολιτειών, οι Hardison κ.λ.π. (2015) καταλήγουν μεταξύ άλλων και στο συμπέρασμα 

πως καθώς οι αξιολογήσεις είναι ανώνυμες, μπορεί να είναι ανακριβείς και υπάρχει 

περίπτωση να επηρεάσουν αποφάσεις σε υψηλά επίπεδα, ενώ απαιτείται κατανόηση του 

πλαισίου, που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στο διοικητικό συμβούλιο. Ωστόσο θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, μαζί με την καθοδήγηση, για 
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υπαλλήλους που επιθυμούν τη βελτίωσή τους ή για να διαμορφωθεί μια συνολική 

εικόνα της απόδοσης της ηγεσίας και να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία. 

Γενικά κρίθηκε ως εργαλείο που μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη καλών ηγετών, 

αρκεί να χρησιμοποιηθεί «με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους των 

μεμονωμένων υπηρεσιών» . 

 Κατά τον Jackson, (2012) οι επτά λόγοι που μπορεί να αποτύχει η αξιολόγηση των 360 

μοιρών είναι οι εξής: 

1. Η μη συμμετοχή ή η απαξίωση της διαδικασίας από την ηγεσία. 

2. Η ασάφεια των ερωτηματολογίων. 

3. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει προσωπικών και μη εποικοδομητικών κριτηρίων. 

4. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αξιοποίηση των στοιχείων της αξιολόγησης. 

5. Αν υπάρχει σχεδιασμός, εφαρμόζεται μόνο μία φορά. 

6. Έλλειψη εμπιστευτικότητας. 

7. Οι οργανισμοί παραβλέπουν τα δυνατά σημεία κι εστιάζουν στις αδυναμίες. 

 Οι Kluger and Denisi (1996) διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων ανατροφοδότησης μειώνεται, όσο το επίκεντρο της προσοχής ιεραρχικά 

ανεβαίνει προς το άτομο και απομακρύνεται από το έργο. 

 Για την αξιολόγηση των 360 μοιρών δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται όλες οι 

πηγές αξιολόγησης, αλλά μόνο ο συνδυασμός εκείνων που παρέχουν την καλύτερη 

εικόνα της απόδοσης. (360-Degree Assessment: An Overview. Performance 

Management Practitioner Series. United States Office of Personnel Management.) 

  Η Rajeswari, (2017) περιγράφει τα νέα συστήματα αξιολόγησης, που εφαρμόζονται σε 

επιχειρήσεις και αποτελούν εξέλιξη της μεθόδου αξιολόγησης των 360 μοιρών και για 

τα οποία ισχύουν τα ίδια πλεονεκτήματα: 

3.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 540 ΜΟΙΡΩΝ 

 Εκτός από τις λοιπές κατηγορίες αξιολογητών θα ληφθεί η γνώμη των πελατών/ 

προμηθευτών για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων στις αντίστοιχες 

περιοχές τους και με βάση τις συναλλαγές τους με αυτούς.  
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3.8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 720 ΜΟΙΡΩΝ 

 Εκτός από τις εσωτερικές εκτιμήσεις, η εξωτερική αξιολόγηση θα γίνει επίσης από 

τους πελάτες ή τους προμηθευτές και τους πελάτες. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό 

των δυνατών και αδυνάτων σημείων των εργαζομένων σε εργασίες υψηλότερου 

επιπέδου, με μικρότερο περιθώριο σφάλματος. 

3.9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1440 ΜΟΙΡΩΝ 

1440= 720 + 360 (Διοικητικό Συμβούλιο) +360 (Κέντρα Αξιολόγησης (AC) / Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού). Είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή 360 βαθμών αξιολόγησης και 

εξαιρετικά σπάνια. Αφορά στην αξιολόγηση ανωτάτων στελεχών. «Δεδομένου ότι η 

αξιολόγηση των επιδόσεων των ανώτατων στελεχών είναι πολύ περίπλοκη και συναφής 

με την ποιοτική κατεύθυνση και την προοδευτική ανάπτυξη της εταιρείας, η εταιρεία 

πρέπει να ακολουθεί αυτό το σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να καταστήσει το 

σύστημα ελεύθερο από σφάλματα  και λιγότερο προκατειλημμένο» (Rajeswari, 2017. σ. 

235). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

DELOITTE. 

 Από την περιγραφή των ως άνω παραδοσιακών συστημάτων αξιολόγησης της 

απόδοσης του προσωπικού, παρατηρούμε ότι είναι είτε χρονοβόρα, γραφειοκρατικά και 

ετεροχρονισμένα (αφού έχουν ήδη προκληθεί προβλήματα και καθυστερήσεις στην 

απόδοση και παρεκκλίσεις από τους στόχους μέχρι να φτάσει η περίοδος της 

αξιολόγησης), είτε υποκείμενα σε μεροληπτικές κρίσεις είτε όλα τα παραπάνω. 

 Στο σημείο αυτό θα είχε ενδιαφέρον η παρουσίαση ενός πρωτοποριακού συστήματος 

αξιολόγησης της απόδοσης ανθρωπίνου δυναμικού, από την εταιρεία Deloitte, όπως 

παρουσιάστηκε από τους Buckingham, M., Goodall, A. (2015) στο Harvard Business 

Review: 

 Η εταιρία, συνειδητοποιώντας ότι με τα παραδοσιακά συστήματα έβγαινε εκτός 

στόχου, αποφάσισε την ανασχεδίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, υιοθετώντας ένα 

κατά πολύ απλούστερο, ταχύ κι ευέλικτο σύστημα. 
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 Η εταιρία διαπίστωσε πως το μέχρι τότε ισχύον σύστημα αξιολόγησης ήταν εξαιρετικά 

χρονοβόρο (η συμπλήρωση των εντύπων, η διεξαγωγή των συναντήσεων και η 

δημιουργία των αξιολογήσεων κατανάλωσαν κοντά στα 2 εκατομμύρια ώρες σ’ έναν 

χρόνο), καθώς κι ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περισσότερο αντανακλούσαν 

την ιδιοσυγκρασία του αξιολογητή αντί να παρέχουν ξεκάθαρη εικόνα για την απόδοση 

του αξιολογούμενου. 

 Κατέληξαν λοιπόν στο ότι αντί να ζητούν από περισσότερους ανθρώπους να 

γνωμοδοτήσουν για ένα μέλος της ομάδας (σε μια έρευνα 360 μοιρών), αρκούσε να το 

ζητήσουν μόνο από τον άμεσο επικεφαλής της ομάδας, αλλά κριτικά, με ένα 

διαφορετικό είδος ερώτησης, καθώς «Οι άνθρωποι μπορούν να αξιολογήσουν τις 

δεξιότητες των άλλων ανθρώπων κατά τρόπο αντιφατικό, αλλά είναι εξαιρετικά 

συνεπείς όταν αξιολογούν τα συναισθήματα και τις προθέσεις τους». Κρίθηκε λοιπόν 

προτιμότερο να ρωτούν τους ηγέτες των ομάδων, όχι τι πιστεύουν για τον 

αξιολογούμενο αλλά τι οι ίδιοι θα έκαναν μ’ αυτόν. Αυτό επιτυγχάνεται, απαντώντας σε 

τέσσερα μόνο ερωτήματα, είτε στο τέλος κάθε έργου είτε στο τέλος του τριμήνου (για 

μακροπρόθεσμα έργα): 

1. Λαμβάνοντας υπόψη όσα γνωρίζω σχετικά με τις επιδόσεις αυτού του ατόμου και αν 

επρόκειτο για τα δικά μου χρήματα, θα αντάμειβα το άτομο αυτό με την υψηλότερη 

δυνατή αποζημίωση και το επίδομα (υπολογίζει τη συνολική επίδοση και την αξία του 

για τον οργανισμό σε μία κλίμακα πέντε σημείων από  «συμφωνώ απόλυτα» έως το 

«διαφωνώ απόλυτα»). 

2. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που γνωρίζω για την απόδοση αυτού του ατόμου, θα τον 

ήθελα για πάντα στην ομάδα μου (υπολογίζει την ικανότητα να δουλεύει σωστά με 

άλλους, στην ίδια κλίμακα πέντε σημείων). 

3. Για το πρόσωπο αυτό υπάρχει κίνδυνος χαμηλών επιδόσεων (εντοπίζει προβλήματα 

που μπορεί να βλάψουν τον πελάτη ή την ομάδα, με ναι ή όχι). 

4. Το πρόσωπο αυτό είναι έτοιμο για προαγωγή σήμερα (υπολογίζει τη δυνατότητα, με 

ναι ή όχι). 

 Τα δεδομένα συγκεντρώνονται ετησίως και διαμορφώνεται μία αξιόλογη δεξαμενή 

πληροφοριών για τις συζητήσεις των ηγετών, είτε πρόκειται για σχέδια διαδοχής, 

ανάπτυξης ή ανάλυσης προτύπων. 
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 Με τον τρόπο αυτόν καλύφθηκαν δύο στόχοι της αξιολόγησης: η αναγνώριση της 

απόδοσης και η καθαρή οπτική. Ο τρίτος στόχος ήταν η προώθηση της απόδοσης. Αυτό 

επετεύχθη με τακτικά (εβδομαδιαία) check-ins των ηγετών με κάθε μέλος της ομάδας, 

ώστε να θέτουν προσδοκίες για την προσεχή εβδομάδα, να αναθεωρούν τις 

προτεραιότητες, να σχολιάζουν τις πρόσφατες εργασίες και να παρέχουν διορθώσεις. 

Χωρίς τα εβδομαδιαία αυτά check-ins, οι προτεραιότητες μπορεί να γίνουν ασαφείς, 

οπότε η εκ των υστέρων παρέμβαση του ηγέτη δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμη, ενώ το 

επίκεντρο των συζητήσεων μπορεί να μετατοπιστεί από την προετοιμασία για επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων στόχων στην ανατροφοδότηση για παρελθούσες επιδόσεις. Βάσει 

λοιπόν των μετρήσεων της εταιρίας, διαπιστώθηκε μια άμεση και μετρήσιμη συσχέτιση 

μεταξύ της συχνότητας αυτών των συνομιλιών και της δέσμευσης των μελών της 

ομάδας. 

 Ανακεφαλαιώνοντας: Το σύστημα αξιολόγησης της Deloitte έχει τρεις στόχους: την 

αναγνώριση (to recognize), την ξεκάθαρη εικόνα (to see) και την προώθηση (to fuel) 

της απόδοσης. Και τρία εργαλεία: την ετήσια απόφαση αποζημίωσης, το τριμηνιαίο 

στιγμιότυπο επιδόσεων ανά πρόγραμμα και το εβδομαδιαίο check-in, ώστε το σύστημα 

αξιολόγησης να εστιάζει στην μελλοντική απόδοση, αντί να αναλύει τα προβλήματα 

που προέκυψαν στο παρελθόν.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Αν και η χρησιμότητα κι η αποτελεσματικότητα των διαφόρων συστημάτων 

αξιολόγησης αμφισβητούνται από τους εργαζόμενους για διάφορους λόγους, 

αναγόμενους συνήθως στον διάτρητο και δυσλειτουργικό χαρακτήρα των διαδικασιών 

και την έλλειψη θεσμικών εγγυήσεων που να εξασφαλίζουν την αξιοκρατία και την 

αντικειμενικότητα στις κρίσεις, αυτή καθ’ αυτή η χρησιμότητα της αξιολόγησης δεν 

αμφισβητείται, αλλά αντιθέτως η αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή 

λειτουργία και την ανάπτυξη του οργανισμού.  

 Η αξιολόγηση ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τη λειτουργία του οργανισμού: 

 Διαπιστώνονται οι ικανότητές τους και τα προσόντα τους και καθίσταται έτσι 

δυνατή η αξιοποίησή τους στην κατάλληλη θέση. Επιπλέον προσδιορίζεται η 

διαχρονική τους πρόοδος (Σουμπενιώτης, 1998). 



 

28 
 

 Διαπιστώνονται οι αδυναμίες και οι ελλείψεις τους, ώστε να ληφθεί μέριμνα για 

τη διόρθωσή – συμπλήρωσή τους (Dessler, 2015), προκειμένου να παραμείνουν 

στον οργανισμό. Η διατήρηση των εργαζομένων σε έναν οργανισμό είναι, κατά 

την Ιορδάνογλου (2008), ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του, καθώς η 

γνώση που απέκτησε κατά τη διαδικασία ένταξης στην κουλτούρα του (σιωπηρή 

γνώση) χάνεται με την αποχώρησή του, προκαλώντας μεγάλη απώλεια. Αλλά 

και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διευκολύνονται ώστε να αντιληφθούν τις αδυναμίες 

τους και να προσπαθήσουν να τις διορθώσουν (Σουμπενιώτης, 1998). 

 Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να εκθέσει τις απόψεις και τις 

προτάσεις του τόσο για την προσωπική του εξέλιξη όσο και για του οργανισμού 

(Kamp, 1994).  

 Λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εντός κι εκτός του οργανισμού, ώστε να 

αποκατασταθούν τα κενά γνώσης των εργαζομένων (Χυτήρης, 2001). 

 Διαμορφώνεται άποψη για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτησή τους σε κατάλληλες θέσεις 

κι ομάδες, για να είναι πιο συνεργάσιμοι και παραγωγικοί. Σύμφωνα με τον 

Σουμπενιώτη (1998, σ.49) οι απόψεις και η επιχειρηματολογία στα πλαίσια της 

διαδικασίας αξιολόγησης «εξασφαλίζουν την πληροφόρηση της ιεραρχίας 

σχετικά με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και σχετικά με τις 

μεθόδους και τις πρακτικές που βελτιώνουν την παραγωγική διαδικασία». Ο 

Kamp (1994) θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί το εργαλείο ελέγχου της 

προόδου της επιχείρησης στο σύνολό της, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξή 

της μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

 Μειώνεται η αμφιβολία από την πλευρά των εργαζομένων και της διοίκησης. 

Αυτός, κατά τους Παπάνη και Ρόντο (2005, σ.22), είναι ο πιο καταλυτικός 

ρόλος της αξιολόγησης κι έχει αποδειχθεί από έρευνες των Dubinsky και 

Mattson (1979), Jaworski et al.(1993), Babacus et al. (1996) και Cotton και 

Tuttle (1986): Δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ελέγχει τόσο την 

απόδοσή του συγκριτικά με τους συναδέλφους του όσο και την ανταπόκριση της 

πολιτικής της εταιρείας στις προσωπικές του βλέψεις κι αναλόγως να σχεδιάζει 

την εξέλιξή του. 

 Διευκολύνει τις πολιτικές προαγωγών (Dessler, 2015) με την ανάδειξη των 

στελεχών που μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας. 
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 Διευκολύνεται η χάραξη πολιτικών ανταμοιβών και υποκίνησης. Σύμφωνα με 

την Ιορδάνογλου (2008) η αίσθηση της αναγνώρισης είναι σημαντική για την 

ικανοποίηση των στελεχών και μειώνει τις πιθανότητες αποχώρησής τους από 

τον οργανισμό. Στη διαδικασία και στα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

στηρίζονται οι αποφάσεις της διοίκησης που έχουν να κάνουν με προαγωγές, 

μισθολογικού ή ηθικού τύπου ανταμοιβές, υποβιβασμούς, απολύσεις κ.λ.π. 

(Σουμπενιώτης, 1998).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Κατά τον (Mondy, 2011) ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι φυσικά η νομοθεσία. Π.χ. στις περισσότερες χώρες η νομοθεσία 

απαιτεί εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης, που να μην επιτρέπουν τις διακρίσεις 

μεταξύ των υπαλλήλων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από την άλλη επιδιώκουν την 

εφαρμογή του κριτηρίου της παλαιότητας, για τα θέματα της υπηρεσιακής εξέλιξης και 

συνήθως αντιδρούν σθεναρά στην εισαγωγή πιο ουσιαστικών συστημάτων 

αξιολόγησης. Ακόμη η κουλτούρα του οργανισμού είναι καθοριστική για την επιτυχή 

εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος. Αν η κουλτούρα χαρακτηρίζεται από έλλειμμα 

εμπιστοσύνης περιορίζεται σημαντικά η αξιοπιστία του συστήματος. 

Προϋποθέσεις επιτυχημένης αξιολόγησης, σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι: 

1. Η πλήρης επίγνωση των ωφελειών, των συνεπειών και της σκοπιμότητας της 

διαδικασίας, τόσο από τον αξιολογητή όσο και από τον αξιολογούμενο και η 

συνειδητοποίηση ότι συνδέεται με την επαγγελματική τους εξέλιξη (Kamp, 

1994; Σουμπενιώτης, 1998). Ο αξιολογούμενος θέλει να αισθάνεται ότι στόχος 

της αξιολόγησης είναι κυρίως η ανάπτυξή του, παρά ο έλεγχός του. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο πρέπει να καθίσταται σαφής ο διαχωρισμός της από την πειθαρχική 

διαδικασία (Piggot – Irvine, 2003).  

2. Συσχέτιση του συστήματος αξιολόγησης με τη θέση εργασίας (Παπάνης και 

Ρόντος, 2007). 

3. Αντικειμενική πληροφόρηση: Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε 

αντικειμενικές πληροφορίες, συνεπώς πρέπει να διασφαλίζεται η έγκυρη 

συλλογή πληροφοριών (Piggot – Irvine, 2003).  

4. Εμπιστευτικές και διαφανείς διαδικασίες: Οι έννοιες αυτές δεν είναι 

αντιφατικές. Η εμπιστευτικότητα αφορά στην επεξεργασία των συλλεγόμενων 
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πληροφοριών και των αποδεικτικών στοιχείων από τον αξιολογητή. Η 

διαφάνεια αφορά στην εξασφάλιση της παρουσίασης των πληροφοριών χωρίς 

οποιαδήποτε αλλοίωση (Piggot – Irvine, 2003). 

5. Εμπιστοσύνη και αποδοχή του συστήματος αξιολόγησης από τους 

εργαζόμενους (Σουμπενιώτης, 1998; Παπάνης και Ρόντος, 2007). 

6. Εμπιστοσύνη στον αξιολογητή: Αν ο αξιολογούμενος δεν εμπιστεύεται επαρκώς 

τον προϊστάμενο – αξιολογητή, πιθανόν να μην είναι ευχαριστημένος με το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης και δύσκολα θα δεχτεί ανατροφοδότηση από 

αυτήν την πηγή (Levy και Williams, 2004) 

7. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων: Για τη δόμηση κλίματος 

εμπιστοσύνης είναι σημαντικό να διαμορφωθούν μεταξύ αξιολογητών και 

αξιολογουμένων «εκπαιδευτικές σχέσεις», οι οποίες να βασίζονται στον διμερή 

(όχι ιεραρχικό) χαρακτήρα (από κοινού έλεγχος, κοινή σκέψη, κοινά 

αποδεικτικά στοιχεία, κοινός προγραμματισμός και παρακολούθηση), με 

αποτέλεσμα οι αξιολογητές  να εμπιστεύονται ευκολότερα  τους 

αξιολογούμενους στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων. Η επίλυση των 

προβλημάτων σαφώς σημαίνει ότι η αξιολόγηση έχει αποφέρει βελτίωση στη 

μάθηση και τη διαχείριση (Piggot – Irvine, 2003).  

8. Ακριβής γνώση και σαφήνεια των κριτηρίων και των προτύπων απόδοσης 

(Σουμπενιώτης, 1998; Piggot – Irvine 2003). Συνήθη κριτήρια, σύμφωνα με τον 

Mondy (2011, σ.364) είναι «τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές, οι 

επάρκειες, η επίτευξη στόχων, και οι δυνατότητες βελτίωσης». 

9. Προσαρμογή των κριτηρίων και της φόρμας αξιολόγησης, αναλόγως του 

τμήματος και της ειδικότητας του προσωπικού (Σουμπενιώτης, 1998) 

10. Εμβάθυνση ως προς τους στόχους: Οι στόχοι πρέπει να αφορούν σε σχέδια που 

περιγράφουν έργα τύπου μικρής δράσης έρευνας που διεξάγονται σε 

εξατομικευμένες ή ομαδικές κλίμακες (Piggot – Irvine, 2003). 

11. Αφιέρωση αρκετού χρόνου για την διεξαγωγή της αξιολόγησης (Piggot – Irvine, 

2003). 
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Σχήμα: Στοιχεία της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης, σύμφωνα με την Piggot – Irvine (2003). 

Οι Παπάνης και Ρόντος, (2007) αναφέρουν ακόμη ότι  «…πέρα από τη σχετικότητα με 

το αντικείμενο και την καθολική αποδοχή, το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να είναι 

ευαίσθητο, αξιόπιστο και πρακτικό στη διάκριση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα 

και στην αναποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων (Cascio, 1982)». 

Ο Χυτήρης (2001) προσδιορίζει τους δέκα λόγους για τους οποίους μπορεί να αποτύχει 

η αξιολόγηση: 

1. Ελλιπής πληροφόρηση των στελεχών για την απόδοση των υφισταμένων τους. 

2. Ασαφή πρότυπα απόδοσης. 

3. Η αξιολόγηση δεν λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τα στελέχη. 

4. Ελλιπής προετοιμασία των στελεχών για τη συνέντευξη. 

5. Έλλειψη ειλικρίνειας κι εντιμότητας κατά τη διαδικασία. 

6. Έλλειψη απαιτουμένων δεξιοτήτων, εκ μέρους των στελεχών. 

7. Δεν διατίθενται επαρκείς πόροι για την ανταμοιβή της απόδοσης. 

8. Δεν αξιοποιούνται επαρκώς τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στις 

συζητήσεις προϊσταμένων – υφισταμένων. 

9. Έλλειψη σαφήνειας εκ μέρους των στελεχών, αδυναμία κατανόησης εκ μέρους 

των εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 Η τάση για εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης διαπιστώνεται σε 

παγκόσμια κλίμακα, στους δημόσιους τομείς τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με την Shah (2017) οι αναπτυγμένες χώρες έχουν 

δανειστεί ολοένα και περισσότερες έννοιες από τον ιδιωτικό τομέα για να 

λειτουργήσουν καλύτερα στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα. Σε πολλές ανεπτυγμένες 

χώρες, οι κυβερνητικές οργανώσεις αναπτύσσουν συστήματα όπου οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν στον προσδιορισμό και τον καθορισμό κατάλληλων μέτρων απόδοσης και 

καλούνται να επιβεβαιώσουν τα κριτήρια απόδοσης που περιγράφονται για τις θέσεις 

εργασίας τους. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, από την άλλη πλευρά, το κίνητρο πίσω από 

την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης επιδόσεων είναι μάλλον εξωτερικό, από 

εσωτερικό. Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε αύξηση της υιοθέτησης των 

κανόνων της νέας δημόσιας διοίκησης (NPM) που φαίνεται λογικό και συνεπές με την 

εμφάνιση της παγκοσμιοποίησης και των λαϊκών εννοιών όπως η «καλή 

διακυβέρνηση». 

 Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα προγράμματα αξιολόγησης 

επιδόσεων καταναλώνουν χρόνο και πόρους διαχείρισης, έχουν ελάχιστες, αν και 

θετικές επιπτώσεις στην απόδοση (και μπορεί να έχουν ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις) 

και αφήνουν τους πάντες δυσαρεστημένους (Boyle, 2014). Πολλές μελέτες δείχνουν ότι 

η δραστηριότητα των αξιολογήσεων απόδοσης είναι συχνά μάταιη, λόγω έλλειψης 

ενδιαφέροντος τόσο για τους προϊσταμένους όσο και για τους υπαλλήλους (Shah, 

2017). Παρατηρείται συχνά απροθυμία ή κακή χρήση των συστημάτων διαχείρισης της 

απόδοσης από τους διευθυντές, οι περισσότερες αναφορές (τριμηνιαίες σ’ αυτήν την 

περίπτωση) για την απόδοση είναι πλασματικές, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης παρατηρούνται υψηλά επίπεδα έντασης στο περιβάλλον της υπηρεσίας 

(Tshabalala, 2015). Υπάρχουν σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα που συνδέονται με 

την αδέξια χρήση των συστημάτων και τις αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό του 

προσωπικού (Arnaboldi, Lapsley, Steccolini, 2015). Επίσης η επιτυχής εφαρμογή της 

αξιολόγησης δεν είναι δυνατή όταν η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών επιβάλλεται  από 

εξωτερικούς παράγοντες (Fryer, Jiju, Ogden, 2009). 

 Η Shah (2017) υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση θεσμών του ιδιωτικού τομέα και η 

εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση των μεταρρυθμίσεων της διαχείρισης της απόδοσης 

http://www.emeraldinsight.com/author/Fryer%2C+Karen
http://www.emeraldinsight.com/author/Antony%2C+Jiju
http://www.emeraldinsight.com/author/Antony%2C+Jiju
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οδηγεί μεν στην μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και των θεσμικών εγγυήσεων που 

αυτή εξασφαλίζει, κι επιτρέπει για τον λόγο αυτόν περισσότερες παρεμβάσεις εκ 

μέρους της πολιτικής εξουσίας. Έτσι αυξάνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα 

προτιμούσαν να ευχαριστήσουν τους ανώτερους για να κερδίσουν τις ευνοϊκές τους 

προτιμήσεις προς όφελος της καριέρας τους, από το να εξυπηρετούν το κοινό. Όλα 

αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα σύστημα που είναι γεμάτο ασυνέπειες από άποψη ηθικής, 

κανόνων και νόμων (Έκθεση ICG, 2010). 

 Έστω και με τις ανωτέρω διαπιστώσεις η αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός 

συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης στη δημόσια διοίκηση είναι γενικώς 

παραδεκτή. Κατ’ αρχάς κύριος στόχος της αξιολόγησης της απόδοσης είναι να 

αξιολογεί και να παρακινεί την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων για να παρέχουν 

καλές υπηρεσίες στην κοινωνία με αντάλλαγμα τους φόρους που καταβάλλουν οι 

πολίτες (Grossi, 2012). Η αξιολόγηση είναι σημαντική ως μέρος του μηχανισμού 

λογοδοσίας της δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να καταστεί γνωστό στους πολίτες 

και στην πολιτική εξουσία το έμπρακτο ενδιαφέρον και η προσπάθεια της δημόσιας 

διοίκησης να βελτιώσει την αποδοτικότητά της. (Boyle, 2014).Έτσι η δράση της 

νομιμοποιείται στη συνείδηση της κοινωνίας. Επιπλέον είναι αναγκαίο οι κυβερνήσεις 

να επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

(Pan, 2011), καθώς ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε οργανισμού είναι οι 

εργαζόμενοι και η αξιολόγηση της απόδοσης μπορεί να γίνει το εργαλείο που θα τους 

δώσει την ικανοποίηση και το κίνητρο για συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων 

(Mollel, Mulongo, Razia, 2017). Σύμφωνα με την Xenopoulou, (2016) οι περισσότεροι 

υπάλληλοι επιθυμούν να εργαστούν, να είναι αποτελεσματικοί και να απολαμβάνουν 

την εργασία τους, εφόσον το σύστημα και το εργασιακό περιβάλλον τους ενθαρρύνουν, 

ενώ αντίθετου τύπου συμπεριφορές συναντώνται σε  περιβάλλοντα του δημόσιου τομέα 

όπου τα συστήματα είναι ελλιπή κι η κουλτούρα αντιπαραγωγική (π.χ. γραφειοκρατία, 

πολιτικές παρεμβάσεις, ασφάλεια εργασίας και μισθών, στρέβλωση των αξιολογήσεων 

και έλλειψη στόχων, ανατροφοδότηση, συμμετοχή και ανταμοιβές απόδοσης). 

 Στην περίπτωση του δημοσίου τομέα ο πιο συχνά επικαλούμενος παράγοντας 

αποτυχίας των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης είναι η ασάφεια των στόχων, 

τόσο των οργανωτικών και των στόχων απόδοσης όσο και των στόχων της 

αξιολόγησης.  
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 Οι Chun και Rainey (2005) αναφέρονται στη συγκριτικά μεγαλύτερη ασάφεια των 

στόχων και τη δυσκολία της στοχοθεσίας στον δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό 

και διαπιστώνουν τέσσερις διαστάσεις ασάφειας στόχου: ασάφεια κατανόησης της 

αποστολής (πόσο κατανοητή είναι η αποστολή του οργανισμού), του στόχου οδηγίας 

(που μετράται με βάση το λόγο «κανόνες προς νόμο» και αναφέρεται στην ανάγκη 

εξειδίκευσης των όρων της νομοθεσίας), του στόχου αξιολόγησης (η διάσταση αυτή 

μετράται από το ποσοστό υποκειμενικών δεικτών επιδόσεων με προσανατολισμό στο 

φόρτο εργασίας, σε αντίθεση με αντικειμενικούς και προσανατολισμένους προς τα 

αποτελέσματα δείκτες απόδοσης για κάθε οργανισμό) και του στόχου προτεραιότητας 

(ο αριθμός των στρατηγικών στόχων και των στόχων απόδοσης που δηλώνει μια 

αντιπροσωπεία).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους: 

- Η ασάφεια των στόχων αξιολόγησης συνδέθηκε θετικά με την ασάφεια της 

κατανόησης της αποστολής, την ασάφεια των στόχων της οδηγίας και την 

ασάφεια των στόχων προτεραιότητας. Επιπλέον, υπήρξε μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της ασάφειας της κατανόησης της αποστολής και της ασάφειας των 

στόχων προτεραιότητας.  

- Η ασάφεια των στόχων προτεραιότητας σχετίζεται θετικά με την οργανωτική 

ηλικία σε κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά η ασάφεια των στόχων της οδηγίας 

σχετίζεται αρνητικά με τη μεταβλητή και η ασάφεια των στόχων αξιολόγησης 

δεν έδειξε καμία σχέση. 

- Η ασάφεια στόχων της οδηγίας, της αξιολόγησης και της προτεραιότητας 

αυξάνεται όσο αυξάνεται η δημοσιότητα του χρηματοοικονομικού τομέα. Οι 

αναλυτές της δημόσιας γραφειοκρατίας έχουν υποστηρίξει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ότι οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν πιο αμφιλεγόμενους σκοπούς και 

στόχους επιδόσεων από τις επιχειρήσεις, επειδή στερούνται οικονομικές αγορές 

για τις οργανωτικές τους εξόδους και τους επακόλουθους στόχους, κίνητρα και 

δείκτες  

- Πολιτικές σκοπιμότητες και ανάγκη για πολιτικούς συμβιβασμούς σχετίζονται 

με την ασάφεια των στόχων προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης κατέδειξαν σημαντικό θετικό αντίκτυπο της ευθύνης της ρυθμιστικής 

πολιτικής στην οδηγία και την ασάφεια του στόχου αξιολόγησης  
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 Πολλές φορές ο νομοθέτης είναι ασαφής ως προς τους στόχους, ακριβώς επειδή 

πιέζεται από αντικρουόμενα συμφέροντα (φαινόμενο πιο έντονο στον δημόσιο από ότι 

στον ιδιωτικό τομέα) και μέσω της αοριστίας αφήνει να εννοηθεί στους 

ενδιαφερόμενους ότι δεν πρόκειται να επιτευχθούν (Latham, Borgogni, Petitta,  2008). 

Καθώς λοιπόν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν συχνά την ασάφεια των στόχων 

και των προσδοκιών η αξιολόγηση της επίδοσης παραμένει, παρά τις αδυναμίες της, 

χρήσιμη για τη συμμετοχή των εργαζομένων, την παροχή ανατροφοδότησης και τη 

διασαφήνιση των ρόλων και τους στόχων της οργανικής μονάδας (Boyle, 2014). 

 Οι Špalková, Špaček, Nemec, (2015) σε έρευνα για την αξιολόγηση της απόδοσης στην 

Τσεχία διαπιστώνουν επίσης ασάφεια των στόχων και των κριτηρίων της αξιολόγησης 

της απόδοσης. Πιο δραστήριες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης 

αποδεικνύονται οι αυτοδιοικήσεις, αλλά τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης είναι 

σχεδόν μη λειτουργικά και δεν παρέχουν μια προβλέψιμη και διαφανή βάση για την 

κατανομή των επιδομάτων στους εργαζομένους, ενώ πολλά από αυτά τα συστήματα 

αναπτύχθηκαν λόγω των διαθέσιμων πόρων, ιδίως χάρη στη χρηματοδότηση από τους 

πόρους της μεταρρύθμισης του δημοσίου. 

 Τα συμπεράσματα για τους παράγοντες για την επιτυχημένη αξιολόγηση 

επιβεβαιώνονται και στην την έρευνα της Xenopoulou, (2016), για το εφαρμοσθέν στο 

Κυπριακό δημόσιο τομέα σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης. Οι απόψεις των 

συμμετεχόντων σε σχέση με την έλλειψη των παραγόντων ενός αποτελεσματικού 

συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

- οι αξιολογητές και οι αξιολογούμενοι δεν καθορίζουν από κοινού ή δεν 

συμφωνούν στους στόχους εργασίας, οι στόχοι δεν είναι "έξυπνοι" ή είναι 

σύμφωνοι με τους οργανωτικούς στόχους και οι αξιολογούμενοι δεν 

διευκολύνθηκαν να τις εκπληρώσουν  

- Οι αξιολογούμενοι αξιολογούνται με βάση την απόδοση και την προσωπικότητά 

τους και όχι μόνο βάσει της απόδοσής τους 

- Οι αξιολογητές δεν διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις αξιολόγησης. 

- Οι προσφυγές εξετάζονται μόνο από την ομάδα αξιολόγησης. 

- Ακαταλληλότητα κριτηρίων. 

- Οι αξιολογητές δεν παρέχουν στους αξιολογούμενους κατάλληλη 

ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις τους (η παρακολούθηση της προόδου, 
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τα σχέδια δράσης, η επικοινωνία, η προγύμναση και μια έντιμη και 

εμπιστευτική σχέση περιλαμβάνονται επίσης στην ανατροφοδότηση).  

- Δεν πραγματοποιούνται αποτελεσματικές συνεντεύξεις. 

- Δεν υπάρχει συμμετοχή στα στάδια των στόχων, της ανατροφοδότησης και της 

μέτρησης. 

- Δεν υπάρχει συμμετοχή στα στάδια της ολοκλήρωσης των εντύπων 

αξιολόγησης, των συνεντεύξεων αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης και της 

αξιολόγησης. 

- Οι επιδόσεις στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης δεν καθορίζουν τον 

μισθό των συμμετεχόντων. 

 Ακόμη διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης 

ότι η έλλειψη χρόνου και άλλων πόρων και η κακή διαχείριση επιτρέπουν 

αναποτελεσματικές συμπεριφορές και δημιουργούν ένα δυσάρεστο και μη παραγωγικό 

περιβάλλον.  

  Η αδυναμία της σύνδεσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την μισθολογική 

εξέλιξη αποτελεί επίσης μία ιδιαιτερότητα του δημοσίου τομέα, κυρίως στις χώρες με 

μεγάλο στενό δημόσιο τομέα και ισχυρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η 

επιβράβευση των υπαλλήλων για την απόδοσή τους με επιδόματα δεν είναι δυνατόν να 

γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία εκτός ίσως εάν επιβραβεύουν θετικά αποτελέσματα 

ευνοϊκά προς τις ανάγκες των πολιτών (Tshabalala, 2015). Ωστόσο δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να δείχνουν ότι  το οικονομικό κίνητρο είναι απαραίτητο για την επίτευξη 

δέσμευσης στόχου, αντιθέτως, η μεταβλητή που μπορεί να μειώσει την 

αποτελεσματικότητα του καθορισμού στόχων ως κινητήριας τεχνικής σε μια υπηρεσία 

του δημόσιου τομέα, είναι η ασάφεια των στόχων και όχι η αδυναμία παροχής κάποιου 

επιδόματος (Latham, Borgogni, Petitta, 2008) 

Η σύνδεση των προαγωγών με τα αποτελέσματα της απόδοσης είναι επίσης μία 

πρόταση για την ενεργοποίηση των υπαλλήλων προς τον σκοπό της επίτευξης των 

στόχων. Πάντως, αν και η προαγωγή αποτελεί σημαντικό κίνητρο, η αναγνώριση της 

αξίας τους με τη διαδικασία της αξιολόγησης επίσης ικανοποιεί και κινητοποιεί τους 

υπαλλήλους για περισσότερα αποτελέσματα (Mollel, Mulongo, Razia, 2017). 

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι η ηθική επιβράβευση που λαμβάνει ο υπάλληλος με την 

αναγνώριση των αποτελεσμάτων της εργασίας του αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

την διατήρηση του ενδιαφέροντος και την αύξηση των προσπαθειών του.   
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 Τέλος κατά τον Pan, K.(2011), «ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων θα πρέπει 

να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται με τρόπο που να θέτει πέραν κάθε αμφιβολίας τη 

νομιμότητά του», που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει «ένα δίκαιο και 

ισορροπημένο σύστημα κατανομής των ατομικών αρμοδιοτήτων εντός του οργανισμού, 

έναν διαφανή μηχανισμό που θα αμβλύνει τους οργανωτικούς στόχους και θα τους 

γνωστοποιήσει από τους φορείς, μια ατομική διαδικασία αξιολόγησης που θα βασίζεται 

σε νομικές πράξεις ή σε σαφείς εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές, τη δυνατότητα 

εσωτερικής και εξωτερικής αναθεώρησης και εποπτείας της διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και, τέλος, τα άτομα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησής τους θα χρησιμοποιηθούν σωστά». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Σε έρευνα δημοσιευθείσα στο HR Focus το 2009 (Employees care a lot more about 

performance reviews than you may think) διαπιστώθηκε ότι το 80% των εργαζομένων 

που ρωτήθηκαν διαφωνούσαν με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, σχεδόν το ένα τρίτο 

(31%) δήλωσε ότι θέλει σύνδεση των αξιολογήσεων των επιδόσεων με αποζημίωση και 

το 21% δήλωσε ότι η δικαιοσύνη ήταν το βασικό πράγμα που θα άλλαζαν για τις 

αξιολογήσεις των επιδόσεών τους. Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη από το People IQ 

διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 48.012 υπαλλήλων που συμμετείχαν μόνο 13% των 

εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών θεώρησαν χρήσιμη την αξιολόγηση ενώ 

το 88% των ερωτηθέντων αντιλήφθηκαν ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαχείριση 

των ανθρωπίνων πόρων. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δόθηκε 

υπερβολική έμφαση στο σχεδιασμό καλύτερων συστημάτων και φορμών και δεν 

δόθηκε αρκετή προσοχή σε άλλα συναφή θέματα, όπως π.χ. κατά πόσο η απόδοση 

αξιολογείται δίκαια, αν η ανατροφοδότηση ήταν χρήσιμη για τη βελτίωση των 

επιδόσεων των εργαζομένων και, το πιο σημαντικό, αν η τρέχουσα πρακτική 

αξιολόγησης της απόδοσης θεωρούταν αξιόπιστη από τους υπαλλήλους (Taehee, 2014). 

 Γενικότερα υπάρχει μία επιφυλακτική στάση των εργαζομένων απέναντι στην 

αξιολόγηση. Οι αρνητικές κριτικές επικαλούνται ανακρίβεια των μετρήσεων, πρόκληση 

δυσλειτουργικών για το εργασιακό περιβάλλον συγκρούσεων και ανταγωνισμού των 

εργαζομένων, καταλογισμό υπέρογκης ευθύνης για την κακή απόδοση σε 

μεμονωμένους υπαλλήλους, υποτίμηση της συνολικής διαδικασίας εργασίας και της 

χρησιμότητας των ομάδων και συχνά χρήση της αξιολόγησης ως «διαχειριστικής 

συσκευής ελέγχου» (Roberts, 2003), πρόκληση φόβου και μείωση της προσωπικότητας 
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των εργαζομένων (Χυτήρης, 2001). Από έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των καθηγητών, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία συνοδευόταν 

συχνά από μεγάλης διάρκειας αναρρωτικές άδειες, λόγω άγχους (Torrington κ.λ.π., 

2017).   

 Αλλά και οι προϊστάμενοι απεχθάνονται να αξιολογούν τους εργαζομένους και 

μάλιστα βιώνουν τη διαδικασία με την ίδια ταραχή που νιώθουν όταν πρόκειται να 

απολύσουν έναν εργαζόμενο τους (DeCenzo, Robbins, Verhulst, 2015). Κάποιοι από 

αυτούς θεωρούν ότι η κακή απόδοση ενός υφιστάμενου μπορεί να αντανακλά αρνητικά 

και στη δική τους διοικητική ικανότητα (Grote, 2002). Για τον δημόσιο τομέα αυτό 

μπορεί να σημαίνει π.χ. μη ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων στους 

υφισταμένους, αδιαφορία για την επιμόρφωσή τους, αμέλεια του καθήκοντος της 

συνεχούς παρακολούθησης της παραγωγικότητάς τους. 

 Σημαντικό κριτήριο για την αποδοχή ή απόρριψη της αξιολόγησης είναι η αντίληψη 

περί του δικαίου της διαδικασίας. Οι Pettijohn, Pettijohn, & d’Amico, (2001) 

υποστηρίζουν ότι όταν οι αξιολογήσεις παρέχουν σαφή κριτήρια, τα οποία είναι 

αποδεκτά από τους αξιολογούμενους, θεωρούνται δίκαιες και χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των ανταμοιβών. Η πιο σημαντική πρόκληση της αξιολόγησης είναι η 

επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων. Οι υποκειμενικές μετρήσεις, όταν π.χ. η ικανότητα 

συνδέεται με προσωπικές ιδιότητες (ανοιχτό μυαλό, προθυμία προσαρμογής) είναι 

ανακριβείς και κατά συνέπεια αμφισβητήσιμες (Torrington κ.λ.π., 2017).   

 Επισημαίνεται ακόμη ότι η ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης μπορεί 

να μετριάσει πολλές από τις δυσλειτουργίες των παραδοσιακών συστημάτων 

αξιολόγησης και να διαμορφώσει μια πιο ανθρώπινη και ηθική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.  Η συμμετοχή εξάλλου των εργαζομένων 

αποτελεί βασικό στοιχείο των εγγενών στρατηγικών κινητοποίησης (motivation) των 

εργαζομένων, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να αντικρούσουν τα αποτελέσματα με τα 

οποία διαφωνούν. Εάν οι εργαζόμενοι είναι πεπεισμένοι για τον δίκαιο χαρακτήρα της 

διαδικασίας, είναι πιο πιθανό να αποδεχθούν  ακόμη και δυσμενείς αξιολογήσεις. 

(Roberts, 2003). Οι Cawley, Keeping  και Levy(1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

η συμμετοχή που σκοπεύει στην απλή έκφραση των απόψεων των εργαζομένων 

σχετίζεται περισσότερο με την ένταση της αντίδρασης, από ότι η συμμετοχή που 

επηρεάζει την τελική απόφαση. 
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 Σύμφωνα με τους Levy και Williams (2004) οι αντιδράσεις στην αξιολόγηση μπορούν 

να αφορούν στη διαδικασία, στη δομή ή στην αξιολόγηση πολλαπλών πηγών. Οι Levy 

και Williams (2004, σ.890) αναφέρονται στον ισχυρισμό των  Keeping and Levy (2000) 

πως «και η πιο ψυχομετρικά υγιής μέθοδος θα ήταν αναποτελεσματική αν οι 

αξιολογούμενοι (και οι αξιολογητές) δεν την θεωρούσαν δίκαιη, χρήσιμη, πολύτιμη, 

ασφαλή κ.λ.π.». Οι Folger, R., Konovsky, M., & Cropanzano (1992), αφού 

επισημάνουν πως η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης της απόδοσης έχει πληγεί 

λόγω της υπερβολικά ορθολογικής, μηχανιστικής αντίληψής της, θέτουν τρεις 

προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλότερου αισθήματος δικαίου: έγκαιρη ειδοποίηση, 

δίκαιη ακρόαση και στήριξη της κρίσης σε αποδεικτικά στοιχεία. Οι Erdogan, Kraimer, 

& Liden (2001) διέγνωσαν ότι τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας και τα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων διαφοροποιούνταν, καθώς σχετίζονταν με δύο  

διαστάσεις της διαδικαστικής δικαιοσύνης: Η εγκυρότητα των κριτηρίων απόδοσης, η 

γνώση των κριτηρίων απόδοσης και το επίπεδο οργάνωσης των υπαλλήλων σχετίζονταν 

με τη διαδικαστική δικαιοσύνη του συστήματος, ενώ η ανατροφοδότηση και η δίκαιη 

ακρόαση με την διαδικαστική δικαιοσύνη του αξιολογητή.  

 Οι Tziner και Kopelman (2002) διακρίνουν μεταξύ δύο βασικών μεθόδων 

αξιολόγησης, αφενός αυτές που βασίζονται στην συμπεριφορά κι αφετέρου τις 

γραφικές κλίμακες βαθμολόγησης (graphic rating scale), οι οποίες συνήθως 

προσδιορίζουν σχετικά ευρείες και ασαφείς διαστάσεις επιδόσεων σε συγκεκριμένους 

τομείς. Σε αντίθεση με τις γραφικές κλίμακες βαθμολόγησης που εξαρτώνται από τις 

υποκειμενικές εκτιμήσεις αξιολογητών, οι αξιολογήσεις που βασίζονται στη 

συμπεριφορά καθορίζουν τις επιδόσεις των θέσεων εργασίας σε σχετικά 

αντικειμενικούς, ποσοτικούς όρους. Οι πιο δημοφιλείς εκτιμήσεις βάσει συμπεριφοράς 

είναι: οι κλίμακες συμπεριφορικής παρακολούθησης (Behavioral Observation Scales - 

B.O.S.) που ζητούν από τους κριτές να αναφέρουν τη συχνότητα συγκεκριμένων 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την εργασία και οι κλίμακες με σημεία 

συμπεριφορικής γραφής (Behaviorally Anchored Rating Scale - BARS), οι οποίες 

χρησιμοποιούν δηλώσεις συμπεριφοράς για την απεικόνιση πολλαπλών επιδόσεων. Η 

έρευνά τους απέδειξε πως υπάρχει προτίμηση των αξιολογούμενων (και των 

αξιολογητών) στην μέθοδο αξιολόγησης της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (behavior 

observation scales: BOS) έναντι των λοιπών μεθόδων. Οι διαφορές είναι ελάχιστες σε 

σχέση με τη γραφική κλίμακα βαθμολόγησης (graphic rating scale) ενώ την πιο χαμηλή 

αποδοχή έχει η μέθοδος κλιμάκων με σημεία συμπεριφορικής γραφής (Behaviorally 
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Anchored Rating Scale – B.A.R.S.). Η μέθοδος BOS αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά 

προβλήματα της διαδικασίας όπως οι δυσχέρειες στην επικοινωνία και σύγχυση των 

ρόλων, χρησιμεύει στην αποσαφήνιση των στόχων και γενικά θεωρείται πιο 

αντικειμενική και αμερόληπτη. Οι DeNisi & Peters, 1996 διαπίστωσαν μεγαλύτερη 

ευχέρεια των αξιολογητών να ανακαλούν πληροφορίες σχετικές με την απόδοση των 

αξιολογουμένων, όταν εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης με τήρηση ημερολογίου.  Οι 

αξιολογητές είναι πιο δεκτικοί σε αυτόν το τύπο αξιολόγησης, καθώς τους δίνει τη 

δυνατότητα για πιο ακριβείς και σαφείς αξιολογήσεις. Οι Brett και Atwater (2001) 

παρατήρησαν ότι οι αξιολογούμενοι με χαμηλές βαθμολογίες δεν εμπιστεύονται την 

ανατροφοδότηση των 360
ο
 κι εκδηλώνουν αρνητικές αντιδράσεις, μη αποδεχόμενοι τη 

χρησιμότητά της. Τα αποτελέσματα της έρευνας αμφισβήτησαν ευρέως παραδοχές 

σχετικά με την ανατροφοδότηση 360 °, ότι δηλαδή η αρνητική και διακριτική 

ανατροφοδότηση  παρακινεί τη θετική αλλαγή. 

 Ιδιαίτερα διαφωτιστική για τον δημόσιο τομέα είναι η έρευνα της Taehee (2014), που  

αποδεικνύει ότι υπάρχει αύξηση της αποδοχής από τους δημόσιους υπαλλήλους της 

αξιολόγησης των επιδόσεων, όσον αφορά τη διαδικαστική δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη 

διανομής (ανταμοιβές) και την εγκυρότητα των μέσων υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

- Η αξιολόγηση της απόδοσης χρησιμοποιείται περισσότερο για τη βελτίωση της 

απόδοσης των υπαλλήλων και την ανάπτυξη της ικανότητας εξεύρεσης 

περιοχών βελτίωσης. 

- Υπάρχει άμεση εναρμόνιση μεταξύ των καθηκόντων των εργαζομένων και των 

στόχων της υπηρεσίας.  

- Παρέχεται στους εργαζόμενους η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ή 

να αντικρούσουν τις αποφάσεις.  

- Συμμετέχουν στη θέσπιση προτύπων και στόχων απόδοσης.  

- Υπάρχουν αξιόπιστες σχέσεις ποιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των 

προϊσταμένων, ως αξιολογητών και των υπαλλήλων ως αξιολογουμένων. 

 Σχετικά με την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως η φυλή, η 

εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση, τα ευρήματα δείχνουν μικτά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, όταν η οργάνωση διαφοροποιείται από την άποψη της 

εθνοτικής καταγωγής, η αποδοχή από τους εργαζόμενους της αξιολόγησης, όσον αφορά 

τη διαδικαστική δικαιοσύνη αποδεικνύεται υψηλότερη. Εξίσου σημαντικό εύρημα είναι 

η επίδραση του συνδικαλιστικού περιβάλλοντος του εργατικού δυναμικού καθώς και η 
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ύπαρξη άκαμπτου συστήματος δημόσιας υπηρεσίας ενδέχεται να έχει αντίθεση στην 

αποδοχή από τους εργαζομένους των διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης. 

 Τα ευρήματα των Taehee και Holzer (2014), επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους,  

έδειξαν ότι η χρήση της αξιολόγησης των επιδόσεων με σκοπό την ανάπτυξη τους η 

συμμετοχή τους στη θέση προτύπων απόδοσης, η ποιότητα της σχέσης που έχουν με 

τους προϊσταμένους τους και η αντίληψή τους για την ενδυνάμωση συνδέονται θετικά 

με την αποδοχή της αξιολόγησης. 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Makhubela,, Botha, , Swanepoel, (2015),σχετικά με τις 

αντιλήψεις των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του 

συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη συμμετοχής τους 

και η έλλειψη αναπτυξιακού στόχου στη διαδικασία αξιολόγησης, η απουσία σαφών 

προτύπων και στόχων απόδοσης και το γεγονός ότι ο καθορισμός των οργανωτικών και 

των επιμέρους στόχων δεν προκύπτει από συμφωνία μεταξύ προϊσταμένων και 

εργαζομένων, συμβάλλουν στην αντίληψη περί άδικης διαδικασίας. Ακόμη, αν και οι 

εργαζόμενοι φαίνεται να γνωρίζουν την οδηγία διαχείρισης της απόδοσης και να 

θεωρούν το PMS κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων τους, η 

εφαρμογή του στην πράξη από τους προϊσταμένους θεωρείται ελλιπής.  

 Σύμφωνα με την Cameron (2016), τα επιχειρήματα κατά των συστημάτων αξιολόγησης 

της απόδοσης είναι συνήθως:  

- Η γενικότερη απροθυμία των ανθρώπων να αξιολογούν και να αξιολογούνται 

- Η φύση των δημόσιων υποθέσεων που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. 

- Η αύξηση της γραφειοκρατίας και του άγχους κατά την εφαρμογή αυτών των 

διαδικασιών.  

- Η αδυναμία κατανόησης τέτοιων συστημάτων από τους προϊσταμένους. 

Σε άρθρο των Bawole, κ.λ.π.(2013), που εξετάζει την πρακτική της αξιολόγησης της 

απόδοσης ως ένα κρίσιμο στοιχείο της διοικητικής παιδείας στη Δημόσια Υπηρεσία της 

Γκάνα (CS) διαπιστώνεται ότι: 

- Δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον της ηγεσίας για τη διαδικασία. 

- Η διαδικασία στερείται αντικειμενικότητας και διέπεται από δεισιδαιμονία και 

φόβο. 

- Έλλειψη εκπαίδευσης των αξιολογητών. 
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- Το ενδιαφέρον των υπαλλήλων για τη διαδικασία περιορίζεται μόνο στη 

διάρκεια των συνεντεύξεων για τις προαγωγές. 

 Πάντως σύμφωνα με τον Grote (2002), δεν υπάρχει τρόπος για να εξασφαλιστεί τη 

συμφωνία των εργαζομένων στην αξιολόγηση, ακόμη κι αν η διαδικασία είναι δίκαιη 

και ακριβής. Ο στόχος δεν είναι να συμφωνήσει αλλά να κατανοήσει: Ακόμη κι αν ο 

εργαζόμενος διαφωνεί με την μέθοδο ή τα κριτήρια, το καθήκον του προϊσταμένου 

είναι να του δώσει να καταλάβει τον λόγο που έλαβε τη συγκεκριμένη βαθμολογία. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η ελληνική δημόσια διοίκηση διέπεται από ένα πλήθος οργανωτικών κανόνων, που 

ρυθμίζουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία θεσμών κι υπηρεσιών και τη συμπεριφορά 

ανθρώπων, μόνο ως φορέων των θεσμών (Τσάτσος, 1993). Τόσο οι αρμοδιότητες των 

διοικητικών οργάνων όσο και η ιεραρχική τους σχέση ρυθμίζονται εξαντλητικά από 

αυτούς τους κανόνες. Τα όργανα της δημόσιας διοίκησης είναι εκτελεστές των κανόνων 

δικαίου, αν και μερικές φορές δρουν και κανονιστικά, θεσπίζοντας δηλαδή κανόνες 

δικαίου, αλλά μόνο κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης (Τσάτσος, 1993) κι εντός των 

ορίων της. Η διαφορά δηλαδή της αρχής της νομιμότητας στον δημόσιο από τον 

ιδιωτικό τομέα είναι ότι οι ιδιώτες μπορούν να ενεργούν οτιδήποτε δεν απαγορεύεται, 

ενώ τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ενεργούν μόνο ό,τι επιτρέπεται από τους 

κανόνες δικαίου και μέσα στα όρια της, προβλεπόμενης από αυτούς, αρμοδιότητάς τους 

(Σπηλιωτόπουλος, 1991). Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να εντοπίσουμε ήδη κάποια 

σημεία διαφοροποίησης του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα, που συνδέονται με την 

αναγκαιότητα, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: 

- Ο σκοπός του κάθε δημόσιου φορέα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των 

οργανικών μονάδων ορίζονται από τους Οργανισμούς, δηλαδή τα Προεδρικά 

Διατάγματα που περιέχουν τους κανόνες διοικητικής οργάνωσης της υπηρεσίας 

(άρθρο 54 Ν. 4178/2013, ΦΕΚ Α΄174, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της 

παρ. 2δ από το άρθρο. 5ο του Ν. 4464/2017, ΦΕΚ Α΄46). 

- Η επιλογή του προσωπικού δεν γίνεται από τα όργανα της διοικήσεως με βάση 

κριτήρια που εκείνα θεσπίζουν, αλλά με διαγωνιστικές διαδικασίες που 
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διενεργούνται ή επιβλέπονται από τρίτον φορέα (Α.Σ.Ε.Π.) και προκαθορισμένα 

από το νόμο, γενικά κι αντικειμενικά κριτήρια. Είναι έτσι πιθανόν, σε μία 

οργανική μονάδα που απαιτείται να στελεχωθεί με υπαλλήλους με οικονομικές 

γνώσεις κι εμπειρία, να τοποθετηθεί υπάλληλος με φιλολογικές σπουδές, ως ο 

μόνος διαθέσιμος επιτυχών ενός διαγωνισμού. 

- Ακόμη κι ο χρόνος και οι προϋποθέσεις υπηρεσιακής και μισθολογικής εξέλιξης 

των υπαλλήλων, οι όροι για επιβολή πειθαρχικών ποινών και τα αίτια των 

απολύσεων ορίζονται αυστηρά από νομοθετικές διατάξεις. Άλλωστε οι δημόσιοι 

υπάλληλοι προστατεύονται από τη συνταγματική εγγύηση της μονιμότητας για 

όσο υφίστανται οι οργανικές τους θέσεις  κι εκτός από τις περιπτώσεις που 

αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν 

να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς 

απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο 

τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους(άρθρο 103 παρ.4.εδ.1 

Συντάγματος).  

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος πειστικός λόγος που να 

μπορεί  να  δικαιολογεί την αξιολόγηση στη συνείδηση των υπαλλήλων: Ακόμη κι αν η 

απόδοσή τους είναι κατώτερη από τα ανεκτά όρια, ούτε η μετακίνηση, ούτε ο 

υποβιβασμός, ούτε η απομάκρυνσή τους εξαρτάται από τον προϊστάμενο-αξιολογητή. 

Αν πάλι κριθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική δεν οδηγεί σε κάποια υλική ανταμοιβή, εάν η 

μισθολογική νομοθεσία δεν προβλέπει πρόσθετες αμοιβές για τις εξαιρετικές επιδόσεις. 

Επιπλέον δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε καν του ανώτατου οργάνου διοίκησης να 

προσλάβει μόνιμο προσωπικό όποτε χρειάζεται να καλύψει τις ανάγκες του. Ο 

προϊστάμενος-αξιολογητής είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τη συνεργασία με τους 

συγκεκριμένους υφισταμένους, ακόμη κι αν τους κρίνει μη αποδοτικούς και τους 

αξιολογήσει αρνητικά. 

 Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων αποκτά ωστόσο πρακτική σημασία, όταν η 

ισχύουσα νομοθεσία την συνδέει με το σύστημα της υπηρεσιακής εξέλιξης, η οποία 

σκοπεύει στην επιλογή κατάλληλων προσώπων που συνδυάζουν το απαραίτητο πλαίσιο 

γνώσεων, εμπειριών, φιλοδοξιών και δυνατοτήτων και στην αξιοποίησή τους, ώστε να 

καταφέρουν να αναλάβουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων σε ένα ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο (Φαναριώτης, 1999). Μέσω της 

αξιολόγησης δηλαδή μπορούν να εντοπιστούν τα διοικητικά όργανα που διαθέτουν τα 

αναγκαία προσόντα για την ανάληψη αυξημένης δυσκολίας και σοβαρότητας 
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αρμοδιοτήτων κι είναι σε θέση να ανελιχθούν στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας 

(πάντα στα πλαίσια των νομοθετικών περιορισμών).  

 Δεν μπορεί ακόμη να παραβλέπεται η ικανοποίηση, μέσω της αξιολόγησης, των 

λοιπών αναγκών των υπαλλήλων, όπως της αποδοχής, της προβολής, της αναγνώρισης 

κλπ (Φαναριώτης, 1999). Και βέβαια ακόμη πιο σημαντική είναι η ανάγκη εντοπισμού 

των αιτιών των χαμηλών επιδόσεων, ώστε η διοίκηση να προσπαθήσει να τα 

αντιμετωπίσει μ’ εκείνα τα μέσα που επιτρέπει η νομοθεσία. 

 Άλλο ένα ζήτημα που προκύπτει στη λειτουργία των δημοσίων οργανισμών είναι η 

παραγωγικότητα του δημοσίου υπαλλήλου και η μέτρησή της: Το κύριο κριτήριο 

μέτρησης είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως οι οργανωτικές δομές και οι κανόνες που διέπουν τη δημόσια 

διοίκηση, η υλικοτεχνική υποδομή και τα οικονομικά και λοιπά μέσα, οι συνθήκες και 

οι όροι εργασίας και οι εκσυγχρονιστικές αλλαγές (Ζιανίκας, 1996). Η ποιότητα των 

υπηρεσιών μπορεί να μετράται με τον χρόνο και την πληρότητα ανταπόκρισης στα 

αιτήματα των πολιτών και την ικανοποίηση των πολιτών, αλλά μόνο για τις διοικητικές 

υπηρεσίες που προϋποθέτουν αίτημα (για κάποια παροχή, άδεια κ.λ.π.). Στις  υπηρεσίες 

που εκδίδουν επαχθείς διοικητικές πράξεις (Δ.Ο.Υ., διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί), η 

παραγωγικότητα μετράται κυρίως με το ύψος των κρατικών εσόδων που καταφέρνουν 

να εξασφαλίσουν, σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της νομιμότητας στην εφαρμογή των 

διαδικασιών. Ωστόσο δεν υπάρχει ασφαλής και αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της 

παραγωγικότητας για μεγάλο πλήθος εσωτερικών διαδικασιών, ιδιαίτερα σημαντικών 

για τη δημόσια διοίκηση, αλλά χωρίς άμεσο αντίκρισμα στη κοινωνία (διαδικασίες 

σχετικές με τα συστήματα προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης, πειθαρχικές, 

εσωτερικού οικονομικού και διοικητικού ελέγχου κ.λ.π.). 

 Επιπλέον, στις διαδικασίες του δημοσίου τομέα ο χρόνος διεκπεραίωσης και το 

αποτέλεσμα δεν εξαρτώνται μόνο από την ικανότητα του υπαλλήλου, αλλά κι από την 

περιπλοκότητα της προβλεπόμενης διαδικασίας, ακόμη κι από τη συμμετοχή του πολίτη 

σ’ αυτήν: Εάν μία διαδικασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, σαφώς θα διεκπεραιωθεί σε 

μεγαλύτερο χρόνο. Εάν ο πολίτης προσκομίζει σωστά τα δικαιολογητικά, θα 

εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα. Στις περιπτώσεις δε των εσωτερικών διαδικασιών υπάρχει 

τεράστια ποικιλία θεμάτων και λεπτομερειών που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Αν 

δηλαδή σε δύο υπαλλήλους ανατεθεί π.χ. την ίδια περίοδο η διενέργεια ένορκης 

διοικητικής εξέτασης για δύο διαφορετικές περιπτώσεις καταγγελιών για πιθανά 
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πειθαρχικά αδικήματα, διαφορετικής βαρύτητας, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να 

εξετάσει δύο μάρτυρες κι ο άλλος είκοσι, πώς είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε ως 

ικανό αυτόν που τελείωσε νωρίτερα;  

 Άλλος παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγικότητα στο δημόσιο είναι η κατανομή 

των καθηκόντων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 

συνεχώς μειώνεται, λόγω των περιορισμών στους διορισμούς, ενώ οι οργανικές 

μονάδες συγχωνεύονται. Αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερο φόρτο εργασίας όχι μόνο από 

άποψη ποσότητας, αλλά κυρίως ποικιλίας καθηκόντων. Π.χ. εάν ένας υπάλληλος 

χειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων, που ωστόσο διέπονται από την ίδια ή 

παρόμοια νομοθεσία, ενώ ο συνάδελφός του πρέπει να μελετήσει και να διεκπεραιώσει 

λιγότερες μεν υποθέσεις αλλά με διαφορετικές διαδικασίες η κάθε μία, η 

παραγωγικότητά τους δεν μπορεί να μετρηθεί με τα ίδια κριτήρια. 

 Μία ακόμη ιδιαιτερότητα του δημοσίου είναι πως ακόμη και το ίδιο το σύστημα 

αξιολόγησης δεν επιλέγεται από τον φορέα αλλά από τον νομοθέτη. Αποτελεί συνεπώς 

ουσιαστικά εργαλείο της κυβέρνησης και είναι κοινό σε όλο το δημόσιο, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα. Αν λοιπόν στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορέα επισημάνθηκε ως παράγοντας απόρριψης ενός 

συστήματος αξιολόγησης η έλλειψη εμπιστοσύνης των εργαζομένων στη μέθοδο και 

στον αξιολογητή, στην περίπτωση του δημοσίου θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και 

την έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Κυρίως σε περιόδους που η διεθνής 

κοινότητα επιβάλλει μείωση της κρατικής δραστηριότητας κι αναζητούνται από τις 

κυβερνήσεις αποτελεσματικές πολιτικές απολύσεων, η αξιολόγηση θεωρείται από τους 

εργαζόμενους ένα εργαλείο ύποπτο γι’ αυτόν τον σκοπό στα χέρια της πολιτικής 

εξουσίας. 

 Ο Ο.Ο.Σ.Α. διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα διάχυτο πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτικών τους προϊσταμένων. Παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των υποψηφιοτήτων σε υψηλές 

θέσεις λόγω εισαγωγής πιο αντικειμενικών κριτηρίων και την βελτίωση της διαφάνειας 

στη διαδικασία επιλογής, εξακολουθούν να υπάρχουν καταγγελίες για πολιτικές 

παρεμβάσεις. (OECD, 2012). Η σχετική έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. αποκαλύπτει ότι οι 

δημόσιοι υπάλληλοι συμμερίζονται την αρνητική εικόνα του πληθυσμού για τη 

διοίκηση (σχεδόν ένας στους τρεις πιστεύει ότι το βασικό πρόβλημα της διοίκησης είναι 

η ευνοιοκρατία (14%), οι πελατειακές σχέσεις (10%) ή η διαφθορά (6%). 
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 Σε συγκριτική μελέτη (Staroňová, Κ., 2017) που αφορούσε την αξιολόγηση της 

απόδοσης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 

συνδεδεμένες χώρες, επισημαίνεται ότι από τον Ιούλιο του 2016, η αξιολόγηση των 

επιδόσεων είναι υποχρεωτική σε 30 χώρες από τις 31 χώρες που συμμετείχαν στην 

έρευνα (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ωστόσο, κάποιες από 

αυτές έχουν εισαγάγει το εν λόγω μέσο μόλις πρόσφατα και είτε εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε πειραματική φάση είτε δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως την 

αξιολόγηση της απόδοσης. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα και τη Σλοβακία και σε 

μικρότερο βαθμό για την Ισπανία και το Λουξεμβούργο.  Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση 

της απόδοσης εισήχθη μόλις το 2016 κι έτσι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Παρομοίως, η 

Ισπανία και το Λουξεμβούργο εισήγαγαν τις σχετικές διαδικασίες τους από το 2015, 

αλλά βρίσκονται ακόμη σε πειραματική φάση. Η Ιταλία και η Μάλτα έχουν 

υποχρεωτική εκτίμηση των επιδόσεων για μεσαία/ανώτατα στελέχη και επικεφαλής, 

ενώ η αξιολόγηση της απόδοσης δεν εφαρμόζεται τακτικά για τακτικές δημόσιες 

υπηρεσίες όπου υπάρχει ευελιξία επιλογής και εξαρτάται από τους εσωτερικούς 

κανονισμούς διοίκησης.  Στην Ιρλανδία μια νέα διαδικασία διοίκησης της απόδοσης 

των Γενικών Γραμματέων (Αρχηγούς Κυβερνητικών Τμημάτων και Γραφείων) 

ξεκίνησε μόλις το 2016, επιπλέον της υφιστάμενης διαδικασίας για τους τακτικούς και 

ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους. Η μόνη χώρα όπου δεν υπάρχει αξιολόγηση της 

απόδοσης είναι στην Αυστρία, όπου η απόδοση αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματα 

του οργανισμού, ως συνόλου, αντί των επιμέρους αποτελεσμάτων, από τον Ιανουάριο 

του 2013.  

 Η ελληνική νομοθεσία έχει ασχοληθεί εξαντλητικά εδώ και δεκαετίες με το θέμα της 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, προσπαθώντας μάλιστα να προσαρμοστεί όσο 

ήταν δυνατόν με τις θεωρητικές έννοιες και τα ερευνητικά πορίσματα. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια η προσπάθεια εντάθηκε περισσότερο, με δεδομένες τις πολιτικές 

εξελίξεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα από το 2010, στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και όσων 

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής ακολούθησαν. Στην πράξη όμως δεν 

υπήρχε ατομική αξιολόγηση απόδοσης όπως και κανένα κίνητρο συνδεδεμένο με τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων (OECD, 2012).  

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά, μεταπολεμικά νομοθετικά κείμενα που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και με 

τα συστήματα προαγωγών κι επιλογής προϊσταμένων, αφού, όπως προεκτέθηκε, στο 
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ελληνικό δημόσιο η αξιολόγηση δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή 

εξέλιξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

10.1 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΤΟ 2015 

 Ο Ν.1811/10-4/16-5-51 (ΦΕΚ Α΄ 141), «Περί Κώδικος καταστάσεως των 

Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων» είχε, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1, ως σκοπό 

την καθιέρωση ενιαίων και ομοιομόρφων κανόνων που να διέπουν την κατάσταση του 

προσωπικού των Διοικητικών Υπηρεσιών, στη βάση της ισότητας και δικαιοσύνης και 

την εξασφάλιση της ορθής επιλογής του προσωπικού τους, της ομαλής σταδιοδρομίας 

και της μεγίστης δυνατής αποδόσεως της εργασίας τους.  

 Στο άρθρο 47 θεσπιζόταν η υποχρέωση του υπαλλήλου να εργάζεται ανελλιπώς εντός 

του νόμιμου χρόνου αλλά και πέραν αυτού, εφ' όσον το απαιτούσαν οι υπηρεσιακές 

ανάγκες. Ο μισθός (άρθρο 64 παρ.1) ήταν αντίστοιχος της βαθμολογικής κατάστασης 

χωρίς να υπεισέρχονται άλλα κριτήρια, ωστόσο προβλεπόταν η χορήγηση επιδόματος 

λόγω ευδόκιμης παραμονής στον βαθμό, υπό τον όρο έκδοσης ειδικού νόμου.  

 Προβλεπόταν ακόμη, στο άρθρο 92 παρ.1, η τήρηση φακέλου με όλα τα στοιχεία της 

κατάστασης του υπαλλήλου, το ήθος, τη νομιμοφροσύνη, την υπαλληλική ποιότητα και 

υπηρεσιακή του ικανότητα, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, εντός 

του πρώτου 15θημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οι προϊστάμενοι των 

υπηρεσιών υποχρεούνταν να συντάσσουν εκθέσεις για την υπηρεσιακή δραστηριότητα 

και επίδοση των υπαλλήλων τους κατά το προηγούμενο έτος, «μετά προτάσεως περί 

της κατ' απόλυτον εκλογήν ή κατ' εκλογήν ή κατ' αρχαιότητα προαγωγής ή περί μη 

προαγωγής.»  

 Κατά το άρθρο 100 παρ. 2 έως 5:Ως προακτέοι κατ' απόλυτον εκλογήν 

χαρακτηρίζονταν εκείνοι, που διακρίθηκαν μεταξύ των συναδέλφων τους για τον 

χαρακτήρα και το ήθος τους κι επέδειξαν εξαιρετική διοικητική κι επιστημονική 

ικανότητα κι έκτακτη δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον, παρέχοντας με την 

πρωτοβουλία, την ετοιμότητα και τον ζήλο τους, εξαιρετικές υπηρεσίες. Ως προακτέοι 

κατ' εκλογήν χαρακτηρίζονταν οι επιδείξαντες δραστηριότητα και αφοσίωση στο 
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καθήκον, κι όσοι επεδείκνυαν ήθος, χαρακτήρα και υπηρεσιακή ικανότητα τέτοια, ώστε 

να ικανοποιούν απολύτως τις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των 

καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού. Ως προακτέοι κατ' αρχαιότητα χαρακτηρίζονταν 

εκείνοι, οι οποίοι έχοντες ήθος και ικανότητα, μπορούσαν να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού. Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονταν εκείνοι, οι οποίοι 

μη έχοντες τα ως άνω προσόντα, δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του 

ανωτέρου βαθμού. 

 Οι προαγωγές, όπως προαναφέρεται διενεργούνταν από βαθμό σε βαθμό κατ’ 

απόλυτον εκλογήν ή κατ’ εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα, η δε προαγωγή στον 1
ο
 βαθμό 

γινόταν κατ’ απόλυτον εκλογήν. 

 Διαπιστώνουμε ότι σ’αυτόν τον πρώτο μεταπολεμικό κώδικα (Πικραμένος, 2008) 

υπεισέρχονται αρκετά αξιολογικά κριτήρια στις κρίσεις περί προαγωγών, τα οποία 

σχετίζονται με τις ικανότητες, τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων 

κι επηρεάζουν ουσιαστικά τον χρόνο προαγωγής τους. 

 Στον επόμενο Υπαλληλικό Κώδικα, Π.Δ. 611/1977 (ΦΕΚ Α' 198), στο άρθρο 96 

παρ.1 προβλεπόταν επίσης επίδομα ευδοκίμου παραμονής. Στο άρθρο 128 παρ.1 

οριζόταν ότι τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου καταχωρίζονταν σε ετήσια 

έκθεση ουσιαστικών προσόντων, η οποία συντασσόταν έως το τέλος Ιανουαρίου, στην 

οποία διατυπωνόταν επίσης πρόταση περί προαγωγής ή μη του υπαλλήλου  Όσον 

αφορά τις προαγωγές, ως προϋποθέσεις προβλέπονταν η ύπαρξη κενής θέσης, η 

παραμονή σε βαθμό για συγκεκριμένο χρόνο, η συνδρομή τυπικών προσόντων, για τον 

ορισμό των οποίων παρεχόταν εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και 

η προηγούμενη κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου για τη διαπίστωση των ουσιαστικών 

προσόντων (άρθρο 159). Οι προαγωγές πραγματοποιούνταν αναλόγως κλάδου και 

βαθμού, κατ’εκλογήν και, κατ’αρχαιότητα (άρθρο 165 παρ. 1). 

 Η παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 1400/83 (ΦΕΚ Α' 156): «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» καθιέρωσε από τον Ιανουάριο 1984 νέο 

σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημόσιων 

υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών – καθώς και του προσωπικού των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου και παρείχε εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού 

διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και μετά γνώμη 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων), όπου θα 

ορίζονταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα απαιτούταν αξιολόγηση, τα κριτήρια της 
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αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόμενο της, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια 

όργανα, καθώς και τα δικαιώματα των υπαλλήλων σε σχέση μ’ αυτήν, ώστε να 

αποδίδονταν οι πραγματικές ικανότητες των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το 

αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντά τους και τη συμμετοχή τους στην 

αποδοτικότητα – παραγωγικότητα της υπηρεσίας τους. Προβλεπόταν ακόμη (παρ.7) ότι 

από την έναρξη της ισχύος του Π.Δ. η αξιολόγηση θα αποτελούσε το βασικό στοιχείο 

της κρίσης των προακτέων και μη υπαλλήλων. 

 Το προεδρικό διάταγμα 581/84 (ΦΕΚ Α' 207): «Αξιολόγηση ουσιαστικών 

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

εκπαιδευτικών» είναι ουσιαστικά το πρώτο νομοθέτημα που αναφέρεται αποκλειστικά 

στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθορίζοντας τη μορφή των εντύπων, τα ουσιαστικά 

προσόντα και τη διαβάθμισή τους. 

 Συγκεκριμένα στα άρθρα 7, 13 και 14 και αναλόγως της κατηγορίας εκπαίδευσης, 

καθορίζονταν τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων, ήτοι η επαγγελματική 

κατάρτιση, το υπηρεσιακό ενδιαφέρον, η ποιοτική απόδοση, η ποσοτική απόδοση, η 

πρωτοβουλία, η διοικητική ικανότητα, η συνεργασία-συμμετοχικότητα και η 

συμπεριφορά προς τους πολίτες. 

 Ειδικά για την πρωτοβουλία, δηλαδή την τάση και ικανότητα του υπαλλήλου να 

προνοεί, να συνεισφέρει, να αναπτύσσει και φέρει σε πέρας νέες ιδέες και μεθόδους, 

διευκρινιζόταν ότι λαμβάνονταν ιδιαίτερα υπ’ όψιν τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις του 

υπαλλήλου για την απλούστευση ή βελτίωση των διαδικασιών και την εφαρμογή νέας 

τεχνολογίας, καθώς και τυχόν αιτιολογημένες εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα 

νέων μεθόδων ή ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη διοίκηση. Επίσης λαμβανόταν 

ιδιαίτερα υπόψη η προθυμία του υπαλλήλου να αναλαμβάνει ευθύνες στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ενώ η εκδήλωση ευθυνοφοβίας αποτελούσε σοβαρό αρνητικό 

στοιχείο στην αξιολόγηση του υπαλλήλου! 

 Κάθε ουσιαστικό προσόν διαβαθμιζόταν σε πέντε αξιολογικές κλίμακες (άρθρο 8) που 

προσδιόριζαν το επίπεδο στο οποίο κάθε υπάλληλος κατέχει το αντίστοιχο προσόν 

(μέθοδος διαγραμματικής κλίμακας). Κάθε κλίμακα περιείχε αναλυτική περιγραφή των 

συμπεριφορών και καταστάσεων που συγκροτούσαν την έννοιά της. Στις πέντε 

κλίμακες κάθε ουσιαστικού προσόντος αντιστοιχούσαν πέντε βαθμοί, από τους οποίους 

ο βαθμός α ήταν ο ανώτατος και ο βαθμός ε ο κατώτατος.  
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 Στο άρθρο 9 προβλέπονταν, για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου, 

προκαταρτικές συνεντεύξεις δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο, με σκοπό να συζητήσουν 

ο προϊστάμενος με τον υπάλληλο τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οικείας 

υπηρεσιακής μονάδας καθώς και τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης 

αξιοποίησης των ικανοτήτων του. 

 Προβλεπόταν ακόμη και ειδικό τετρασέλιδο έντυπο ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο 

υπάλληλος εξέφραζε τις απόψεις του για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

γνώσεων και των ικανοτήτων του, την ανάγκη εκπαίδευσης ή ειδικής επιμόρφωσης του, 

την ανάγκη συνδρομής του έργου του από τον προϊστάμενο του, την τυχόν ύπαρξη 

αντικειμενικών ή υποκειμενικών παραγόντων που δυσχέραιναν τα έργα του και 

διατύπωνε προτάσεις για την ορθολογικότερη λειτουργία της υπηρεσίας του. 

 Το άρθρο 16 ρύθμιζε την αξιολόγηση της απόδοσης των προϊσταμένων Διευθύνσεων 

αυτοτελών Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων με τρεις αξιολογικές κλίμακες: - Πολύ 

καλός Προϊστάμενος - Καλός Προϊστάμενος – Ανεπαρκής. 

 Το Π.Δ. καθιέρωνε ακόμη υποχρέωση αμεροληψίας του αξιολογητή (άρθρο 20), με την 

επισήμανση ότι η κατάταξη του υπαλλήλου σε μια από τις κλίμακες κάθε ουσιαστικού 

προσόντος έπρεπε να απορρέει από γεγονότα αντικειμενικώς ακριβή και όχι από απλές 

υπόνοιες, ανεύθυνες εισηγήσεις, σχόλια ή πληροφορίες ούτε από μεμονωμένα και 

τυχαία ή ασήμαντα περιστατικά. 

 Επόμενη σημαντική νομοθετική παρέμβαση είχαμε με τη διάταξη του άρθρου 54 του 

Ν. 1943/1991(ΦΕΚ Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 14 Ν. 2085/92, 

που επανέφερε σε ισχύ το άρθρο 128 παρ.1 του Π.Δ. 611/1977 (Υπαλληλικός 

Κώδικας). Βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συγκεκριμένου συστήματος 

αξιολόγησης ήταν «η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής 

ικανότητος και καταλληλότητος των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της 

εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν, βάσει σαφώς προσδιοριζομένων 

κριτηρίων σε συνάρτηση με καθοριζόμενους, όπου κρίνεται εφικτό, στόχους και 

δείκτες, που επιτρέπουν την εκτίμηση της απόδοσης των υπαλλήλων εντός ορισμένης 

χρονικής περιόδου, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών»: 

Αξιοπρόσεχτη αυτή η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής των εννοιών «κριτήρια», «στόχοι», 

«δείκτες», στη διαδικασία της αξιολόγησης. 
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 Εντοπίζουμε ακόμη την εισαγωγή του συστήματος ποσόστωσης στις βαθμολογίες με 

καθορισμό ανωτάτου και κατωτάτου ποσοστού υπαλλήλων που θα μπορούσαν να 

αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης, 

με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και σύμφωνη γνώμη της 

Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, Με την απόφαση αυτήν μπορούσαν να 

καθορίζονται αποκλίσεις από το γενικό πλαίσιο της ποσοστιαίας κλιμάκωσης, εφ' όσον 

δικαιολογούνται από τη φύση των ασκούμενων κατά υπηρεσία καθηκόντων. 

 Προβλεπόταν επίσης πειθαρχική ευθύνη του αξιολογητή σε περίπτωση αδικαιολόγητα 

αυστηρής ή επιεικούς αξιολόγησης, με επιπτώσεις στην κρίση για επιλογή του ως 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή για προαγωγή του σε ανώτατο βαθμό 

 Βάσει εξουσιοδότησης του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991(ΦΕΚ Α΄ 50) εκδόθηκε στη 

συνέχεια το Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α' 161), που προέβλεπε (άρθρο 1) τη σύνταξη 

εκθέσεων αξιολόγησης, με σκοπό την αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της 

επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το 

αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

(άρθρο 4παρ. 5) ορίζονταν σε 16 και κατατάσσονταν σε πέντε ομάδες, με ανάλυση των 

χαρακτηριστικών του υπαλλήλου που έπρεπε να ληφθούν υπ ‘όψιν σε κάθε ομάδα: 

Γνώση του αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, ενδιαφέρον και δημιουργικότητας, 

υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα. 

 Η συνέντευξη ήταν προαιρετική, εφόσον απαιτούταν κατά την κρίση του αξιολογητή. 

Η διαδικασία για την εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας περιγραφόταν αναλυτικά 

στο άρθρο 12, ενώ προβλεπόταν και η χρήση εντύπου, όπου περιλαμβάνονταν οι στόχοι 

κατά σειρά προτεραιότητας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, ο βαθμός κατά τον 

οποίο επιτεύχθηκαν, η αιτιολογία για τις περιπτώσεις  αποκλίσεων και η ημερομηνία κι 

οι υπογραφές των οικείων προϊσταμένων.  

 Η βαθμολογία 9 ή 10 στο κριτήριο "Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων δινόταν 

μόνον εφόσον οι στόχοι ήταν σύμφωνοι με τις διατάξεις του Π.Δ. και ανάλογα με το 

βαθμό επίτευξής τους. 

 Η αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. ανατέθηκε στις Διευθύνσεις 

Διοικητικού των φορέων, ενώ το άρθρο 17 εξασφάλιζε την αμεροληψία του 

αξιολογητή, χωρίς ειδική πρόβλεψη για πειθαρχική ευθύνη. Το άρθρο 24 τέλος θέσπιζε 

και την ειδική κατάσταση αξιολόγησης, στην οποία ο προϊστάμενος Διεύθυνσης 
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κατέτασσε του υπαγόμενους στη δικαιοδοσία του υπαλλήλους, με τη σειρά 

αξιολόγησης, κατά κλάδο και βαθμό, ανεξαρτήτως τμήματος. 

 Η εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του ν.1943/1991για την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης καθορισμού ανωτάτων και κατωτάτων ποσοστών υπαλλήλων, που 

μπορούσαν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες του συστήματος 

αξιολόγησης (μέθοδος υποχρεωτικής διασποράς) πραγματώθηκε με την έκδοση της 

ΔΙΔΑΔ/Φ.32/47/1353/93 (ΦΕΚ-8 Β') Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης. Έτσι με βαθμούς 9 έως 10 μπορούσε να αξιολογηθεί έως ένας υπάλληλος 

σε οργανικές μονάδες με έναν έως τέσσερις υπαλλήλους, προστιθεμένου ενός ακόμη 

για κάθε τέσσερις επιπλέον υπαλλήλους. Με τους βαθμούς: 8 έως 8,9 ποσοστό μέχρι 

45%, 7 έως 7,9 ποσοστό μέχρι 30%, 6 έως 6,9 ποσοστό 10% και 1 έως 4,9 ποσοστό 

μέχρι 5%. Ο υπολογισμός του ποσοστού γινόταν στο σύνολο των υπαλλήλων που 

υπαγόταν στον Α΄ αξιολογητή, ενώ για την αξιολόγηση Διευθυντών και Τμηματαρχών 

το ποσοστό αξιολόγησης με 9 έως 10 ανερχόταν μέχρι το 50%. 

 Ο Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) : «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις», 

θέσπισε στο άρθρο 80 σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των 

υπαλλήλων, διεπόμενο από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας 

και της αποδοτικότητας του και παρείχε νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την ρύθμιση της 

διαδικασίας της αξιολόγησης. 

 Για την προαγωγή σε κάθε βαθμό απαιτούταν η συμπλήρωση ορισμένου χρονικού 

διαστήματος και με την προϋπόθεση της κατοχής των προβλεπόμενων τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων (άρθρα 81 και 82 παρ.1). Για τους βαθμούς του Διευθυντή και 

του Γενικού Διευθυντή υπήρχε επιπλέον η προϋπόθεση της ύπαρξης κενής θέσης. Για 

τον σχηματισμό κρίσης για την ύπαρξη των ουσιαστικών προσόντων γενικά, το 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λάμβανε υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία του προσωπικού 

μητρώου του υπαλλήλου, για τη δραστηριότητά του στην υπηρεσία, την πρωτοβουλία 

του, την άσκηση καθηκόντων ως προϊσταμένου και την ικανότητα παρακίνησης των 

υφισταμένων του για αυξημένη απόδοση στην υπηρεσία. Προτιμούνταν οι υποψήφιοι 

για τους οποίους προέκυπτε από τα προσωπικά τους μητρώα, με βάση συγκεκριμένα 

πραγματικά στοιχεία, ότι επέδειξαν υψηλότερη έναντι των λοιπών υποψηφίων 
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πρωτοβουλία, διοικητική ικανότητα και δραστηριότητα στην υπηρεσία (άρθρο 83). Με 

τα κριτήρια αυτού του άρθρου και με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου ελάμβανε 

χώρα και η επιλογή των προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή 

αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων (άρθρο 85). 

 Ειδικά για την προαγωγή στον βαθμό του Γενικού Διευθυντή λαμβάνονταν υπ’ όψιν 

κατά κύριο λόγο τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία 

εκτιμούνταν ιδιαίτερα η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, 

η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η 

ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, η ικανότητα παρακίνησης των 

υφισταμένων για την επίτευξη στόχων, καθώς και η καλή γνώση μιας ή περισσότερων 

ευρωπαϊκών γλωσσών από τις πλέον διαδεδομένες. Επίσης συνεκτιμούταν η τυχόν 

συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή για τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της 

δημόσιας διοίκησης θέματα, η συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και οι 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συνδέονται με αντικείμενα της υπηρεσίας. 

 Το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 

Α’/11-2-04) : «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 

αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών και την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες 

ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Για τις ανάγκες του νόμου αυτού ως διοίκηση 

μέσω στόχων ορίστηκε «η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων-επιδόσεων 

στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των 

γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο 

ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε 

ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη 

συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και 

των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν».  

 Καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διοίκησης 

για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της, με την οποία επιδιώκεται «η εξυπηρέτηση του 

πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών 

του από αυτήν, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων και γενικότερα η άσκηση της Διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Για τις 

ανάγκες του νόμου αυτού αποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και 
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αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Δείκτες 

μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας.» 

 Ο νόμος ρυθμίζει αναλυτικά τη διαδικασία στοχοθεσίας, αναφέρεται στη θέση δεικτών 

και συστήνει μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας. Ωστόσο δεν εφαρμόστηκε ή δεν 

εφαρμόστηκε επαρκώς σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. 

 Ο νέος υπαλληλικός κώδικας, Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007), κατήργησε τους 

βαθμούς του Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή, ενώ διατήρησε το σύστημα 

προαγωγών με κριτήριο τον χρόνο παραμονής στον βαθμό και την συνδρομή 

ουσιαστικών προσόντων (άρθρα 82, 83) που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης. 

Κατά το άρθρο 81 παρ.1 «Τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται 

βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της 

επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του» ενώ η παρ. 2 

έδινε επίσης εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρύθμιση της 

διαδικασίας. 

 Καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ το Π.Δ. για το οποίο παρείχαν εξουσιοδότηση και οι δύο 

τελευταίοι υπαλληλικοί κώδικες, παρέμεινε σε ισχύ το Π.Δ. 318/1992 (Σοφιανόπουλος, 

Σ. 2014).  

 Η καινοτομία όμως του Υπαλληλικού Κώδικα του 2007 ήταν η καθιέρωση συστήματος 

επιλογής προϊσταμένων με μοριοδότηση και με υπεροχή των αντικειμενικών έναντι των 

υποκειμενικών κριτηρίων. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, αφού επισημαίνεται η 

έλλειψη συνέχειας στη δημόσια διοίκηση, ως απότοκο της έλλειψης εγγυήσεων 

διαφάνειας και αξιοκρατίας στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, αναδεικνύεται το νέο 

σύστημα του υπαλληλικού κώδικα, ως αντικειμενικό και δίκαιο, «βασιζόμενο ιδίως σε 

κριτήρια που αφορούν στα επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, στην εργασιακή – 

διοικητική εμπειρία και στις ικανότητες – δεξιότητες των υπαλλήλων και που 

αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων». Θεσμοθετήθηκαν τρεις ομάδες 

κριτηρίων: Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε κριτήρια σχετικά με τεχνικά – 

επαγγελματικά, η δεύτερη εκείνα που αφορούσαν στην εργασιακή εμπειρία και η τρίτη 

κατηγορία αναφερόταν σε δεξιότητες – ικανότητες, ενώ ειδικά για τις θέσεις 

προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων υπήρχε το επιπλέον κριτήριο της 

συνέντευξης. 
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 Το 2010 με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ 

αποφασίστηκε για την οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης, 

η δημιουργία μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, για την εφαρμογή του 

οποίου καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και 

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες 

Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής). 

 Όλα τα παραπάνω συμπεριελήφθησαν στο άρθρο πρώτο του N. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 

Α/6-5-2010): Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Στα δημοσιονομικά μέτρα του προγράμματος εντάχθηκαν οι μειώσεις του 

μισθολογικού κόστους του δημοσίου και οι μειώσεις των προσλήψεων, ενώ στις 

διαρθρωτικές ρυθμίσεις προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ο καθορισμός δράσεων 

εξορθολογισμού της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με οφέλη σε όρους 

παραγωγικότητας, ποσοτικοποίηση πιθανής εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών από την 

εφαρμογή αυτών των δράσεων, καθώς και καθιέρωση ενός απλοποιημένου συστήματος 

αμοιβών (που να περιλαμβάνει το βασικό μισθό και τα επιδόματα) και να ισχύει για 

όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή αντανακλά την 

παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να είναι μέρος 

μίας συνολικής αναμόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα.  

 Κάθε μετέπειτα νομοθετική ρύθμιση, που αφορά στον ελληνικό δημόσιο τομέα, 

λαμβάνει χώρα μέσα στα στενά δημοσιονομικά και οργανωτικά πλαίσια που έθεσε η 

αρχική αυτή δέσμευση για προσαρμογή στους όρους του προγράμματος 

δημοσιονομικής σταθερότητας. Στην αιτιολογική έκθεση του  Ν.3985/2011 (151 A') 

«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» ο συνολικός 

αριθμός των αποχωρούντων υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστημα 2011 έως 2015 

εκτιμήθηκε στις 150.000, ενώ με το άρθρο 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) 

«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης», θεσπίστηκε ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε πέντε 

αποχωρήσεις.  

 Σ’ αυτό το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο εκδόθηκε ο νόμος 4024/2011(ΦΕΚ 

Α΄226). «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
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εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015», ο οποίος στο δεύτερο κεφάλαιο καθιέρωνε νέο σύστημα 

προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης. Οι βαθμοί αυξήθηκαν σε έξι, συν δύο για τους 

υπαλλήλους των ειδικών θέσεων. Εισαγωγικός βαθμός ορίστηκε ο Στ και καταληκτικός 

ο Α για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατηγορίας Εκπαίδευσης, 

ο Β για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Γ για τους υπαλλήλους 

της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.  

 Η μονιμοποίηση, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, επερχόταν μόνο 

εφόσον στην έκθεση αξιολόγησης ο υπάλληλος εξασφάλιζε, με βάση τη βαθμολόγηση 

της απόδοσης του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση 

των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης, βαθμολογία 

μεγαλύτερη της βάσης και κρινόταν από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η 

δοκιμαστική του υπηρεσία. 

 Επισημαίνεται ότι με τα προηγούμενα νομοθετικά καθεστώτα το θέμα της 

μονιμοποίησης ήταν μάλλον τυπικό, εξαρτώμενο από την πάροδο του προβλεπόμενου 

κάθε φορά χρονικού διαστήματος ή και την επιτυχή παρακολούθηση εισαγωγικού 

σεμιναρίου, και είτε μετά από τυπική κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου είτε απευθείας με 

απόφαση της Διοίκησης, που απλώς διαπίστωνε τις τυπικές προϋποθέσεις της έλλειψης 

πειθαρχικής ποινής και δυσμενούς αξιολόγησης. Το άρθρο 6 παρ. 5 του νόμου 

4024/2011 όμως συνέδεσε τη μονιμοποίηση με την επίτευξη των στόχων του 

υπαλλήλου, ενώ παρείχε ευρεία διακριτική ευχέρεια στο υπηρεσιακό συμβούλιο να 

κρίνει την καταλληλότητά του. 

 Ομοίως στο άρθρο 7 συνδέθηκε η προαγωγή στον επόμενο βαθμό με την αξιολόγηση 

και τη στοχοθεσία και προτάχθηκε η απόδοση ως το σημαντικότερο κριτήριο για την 

προαγωγή, μαζί με τις διοικητικές ικανότητες και τη συμπεριφορά. Έτσι για την 

προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβανόταν 

υπ’ όψιν σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορούσε στα λοιπά 

κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων. Προκειμένου για την 

προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό αυξανόταν σε 80% 

τουλάχιστον. 

 Στις επόμενες δύο παραγράφους παρέχονταν εξουσιοδοτήσεις για δύο Προεδρικά 

Διατάγματα, σχετικά με την αξιολόγηση, τη διαδικασία και τη βαρύτητα των επί μέρους 

κριτηρίων για την βαθμολογική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις 
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προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της 

θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και τη συμμετοχή του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σ’ αυτήν. 

 Η επόμενη σημαντική παρέμβαση του νομοθέτη, στην παράγραφο 6 το ιδίου άρθρου, 

έθετε ποσοτικούς περιορισμούς στις βαθμολογικές προαγωγές: 

«6. Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται 

με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ως εξής: 

- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων 

υπαλλήλων. 

- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων. 

- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων. 

- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων. 

- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.» 

 Τα προαναφερόμενα ποσοστά θα μπορούσαν να ανακαθορίζονται μόνο χαμηλότερα, 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών 

όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχαινε 

αρνητικής κρίσης για προαγωγή, έχανε το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για 

προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Επίσης έχανε το δικαίωμα προαγωγής και στην 

περίπτωση που δεν εξελισσόταν μισθολογικά, δηλαδή σε περίπτωση που, από τις 

εκθέσεις αξιολόγησης του, προέκυπτε ότι δεν είχε επιτύχει την υλοποίηση της 

προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για 

δύο συνεχή χρόνια και μέχρις ότου πετύχαινε το ως άνω ελάχιστο ποσοστό (άρθρο 12 

παρ.2 εδ.2). 

 Στο άρθρο 10, ως προϋπόθεση για επιλογή σε θέση ευθύνης, πέραν των τυπικών 

προσόντων της κατηγορίας, του βαθμού και της προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης, 

προβλέφθηκε και η επιτυχής υλοποίηση της στοχοθεσίας σε ποσοστό 90%. 

 Όσον αφορά στη μισθολογική εξέλιξη (άρθρο 13), συνδέθηκε με τη χορήγηση βαθμού. 

Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας θα εξελίσσονταν στους βαθμούς που προβλέπονταν γι’ 
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αυτήν. Σε κάθε βαθμό της κάθε κατηγορίας αντιστοιχούσε ένας βασικός μισθός. Πέραν 

του βασικού αυτού μισθού, σε κάθε βαθμό προβλέπονταν και μισθολογικά κλιμάκια. 

Το σύστημα αυτό άφηνε ουσιαστικά στάσιμους και μισθολογικά όσους υπαλλήλους δεν 

πετύχαιναν του στόχους και δεν προάγονταν. Στο άρθρο 19 προβλέφθηκε κίνητρο 

επίτευξης στόχων για τους υπαλλήλους, που υπηρετούσαν σε υπηρεσιακές μονάδες οι 

οποίες θα πετύχαιναν πάνω από 80%, τους ποσοτικοποιημένους στόχους. 

 Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28 προβλέφθηκε ακόμη η συνέχιση της 

εφαρμογής της υφιστάμενης έως τότε διαδικασίας μονιμοποίησης και του συστήματος 

επιλογής προϊσταμένων, έως ότου άρχιζε η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας του 

άρθρου 7. Με τις ρυθμίσεις εξάλλου του ν. 4046/2012( ΦΕΚ28 Α) στην ενότητα 2.6 

Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ.787) του παραρτήματος V2 ΕΛΛ. ορίστηκε ότι 

«ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα, προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των 

κανόνων προαγωγής».  

 Δεδομένου ότι το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα για το πάγιο σύστημα ετήσιας 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων με συγκεκριμένες 

διαδικασίες, κριτήρια και στόχους δεν εκδόθηκε ποτέ, αν και τέθηκε σε διαβούλευση 

στις 3/4/2012 (://www.opengov.gr/minreform/?p=455 ), το περίπλοκο και αυστηρό 

αυτό σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών δεν εφαρμόστηκε εν τέλει. 

 Αν και δεν αναφέρεται σε θέματα αξιολόγησης, αξίζει εδώ να αναφερθούμε στις 

διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) για τη θέση σε οκτάμηνη 

διαθεσιμότητα υπαλλήλων, των οποίων θα καταργούνταν οι οργανικές θέσεις, μετά από 

τεκμηρίωση που θα στηριζόταν σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια 

στελέχωσης. Μετά τη λήξη της οκτάμηνης διαθεσιμότητας οι υπάλληλοι θα 

απολύονταν. Ο νόμος έθετε εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα, των αναπήρων 

υπαλλήλων ή με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ με την παρ. 3 του 

άρθρου 28 του Ν. 4210/13, ΦΕΚ-254 Α/21-11-13 προστέθηκε και η περίπτωση των 

διακριθέντων αθλητών (Ν. 2725/1999). Οι εξαιρούμενοι υπάλληλοι θα μετατάσσονταν 

ή μεταφέρονταν αυτοδικαίως σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή 

μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, 

κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατείχαν ίδιας ή 

ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση 

δε, κατάργησης ορισμένων θέσεων του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του 

http://www.opengov.gr/minreform/?p=455
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προσωπικού που θα ετίθετο σε διαθεσιμότητα θα διενεργούταν με βάση την αποτίμηση 

των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας. Η αποτίμηση 

προσόντων του υπαλλήλου στηρίζονταν σε επί μέρους κριτήρια, σχετικά με τη βασική 

και επαγγελματική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του 

εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, και την εργασιακή του φυσιογνωμία, όπως (δεξιότητες ή 

επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά 

επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο 

εισαγωγής στους φορείς του δημοσίου. Η αποτίμηση των προσόντων θα γινόταν βάσει 

βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης, για την οποία εκδόθηκε η 

ΔΙΠΙΔΔ /Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-8-2013, Α∆Α:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση.  Οι διατάξεις του 

άρθρου 90 καταργήθηκαν με το άρθρο 21 του Ν. 4325/15(ΦΕΚ-47 Α/11-5-15). 

 Στη σκιά του παραπάνω νομοθετήματος, που στην ουσία άφηνε περιθώρια ακόμη και 

για απολύσεις μετά από κατάργηση οργανικών θέσεων, υπό την προϋπόθεση βέβαια 

της προηγούμενης μοριοδότησης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, 

τέθηκε σε ισχύ το Κεφάλαιο Γ του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), που τροποποίησε 

τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 και με το οποίο επιχειρήθηκε νέα αλλαγή στον τρόπο 

αξιολόγησης των υπαλλήλων και προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του 

δημοσίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, 

σύμφωνα με την οποία το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, με την βαθμολόγηση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων με 9 και 10 αναιρεί τη σημασία της 

διαδικασίας αξιολόγησης και την καθιστά ανούσια, αντί να αποτελεί εργαλείο 

παρακίνησης για τον εργαζόμενο και μεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα. Με την 

εισαγωγή λοιπόν της συγκριτικής αξιολόγησης στον προσδιορισμό των ανωτάτων 

ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας επιχειρήθηκε να 

αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωσή της διαδικασίας. Επισημάνθηκε ακόμη ότι 

επρόκειτο ουσιαστικά για μεταβατική ρύθμιση και θα ακολουθούσε νέο, μόνιμο 

σύστημα αξιολόγησης κι επιλογής προϊσταμένων. 

 Αναλυτικά, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 20 του ν.4250/2014, εισήχθησαν ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα 

βαθμολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων (μέθοδος υποχρεωτικής 

διασποράς), τα οποία υπολογίζονταν επί του συνόλου α) των υπαλλήλων και β) των 
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Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης που υπηρετούσαν στην ίδια Γενική 

Διεύθυνση, ως εξής: 

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης 

9-10 (ή από 9,1 - 10) Έως και 25% των υπαλλήλων 

7-8 (ή από 7,1 – 8,9) Έως και 60% των υπαλλήλων 

1-6 (ή από 1 - 6,9) 15% των υπαλλήλων 

Β) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης 

ευθύνης: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης 

9-10 (ή από 9,1-10) Έως και 70% των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου 

 Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση 

γινόταν με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των 

υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου 

οργανικής μονάδας ή γραφείου. 

 Τέλος επισημαινόταν η διάπραξη του πειθαρχικού αδικήματος της παράβασης 

υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 107 

του Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση μη τήρησης των ποσοστών από τους 

αξιολογητές. 

 Η παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 22 του Ν.4250/2014 προέβλεπε μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του 

αξιολογουμένου σε περίπτωση βαθμολόγησής του με μέσο όρο από έξι και κάτω. Τόσο 

στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης μέτρων βελτίωσης, ο 

αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, ώφειλε να καλέσει τον 

αξιολογούμενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόμενων μέτρων 

βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των 

ικανοτήτων του. Στη συνέχεια ετίθεντο στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η 
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ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούμενου 

και του αξιολογητή. 

 Το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

24 του ν.4250/2014 περιόριζε την αρμοδιότητα της αξιολόγησης σε έναν μόνο 

αξιολογητή, ήτοι τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από 

εκείνη που υπηρετούσε ο αξιολογούμενος και εισήγαγε τον θεσμό του εισηγητή για τον 

άμεσο προϊστάμενό του.  

 Το δικαίωμα της ένστασης, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της 

έκθεσης αξιολόγησης στον ενδιαφερόμενο, περιοριζόταν στις περιπτώσεις 

βαθμολόγησης από έξι και κάτω και μόνο για μεροληψία ή αποδεδειγμένη πλάνη περί 

τα πράγματα. Η ένσταση έπρεπε να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία 

και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελίωνε τους 

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

επικαλούμενων από τον αξιολογητή γεγονότων (άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν.4250/2014). 

 Λόγω αντιδράσεων, πού έφτασαν έως την άρνηση συμπλήρωσης των εντύπων 

αυτοαξιολόγησης ή και αξιολόγησης από του αξιολογούμενους και τους αξιολογητές 

αντίστοιχα, ακολούθησε η ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27-8-2014, ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-

Μ5Λ, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

η οποία, μεταξύ άλλων, διευκρίνιζε ότι τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου 

συνίσταντο ενδεικτικά στην επιμόρφωση αυτού, στην εκούσια μετακίνηση, στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ή στη βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, καθώς και ότι 

η μη υποβολή της αυτοαξιολόγησης δεν ανέστειλε τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Έθετε ακόμη νέες προθεσμίες, για  όσες υπηρεσίες δεν ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα τις 

διαδικασίες. 

 Η αντίδραση κατά των διατάξεων του Νόμου 4250/2014 ήταν τόσο δυναμική και 

μαζική, που ένωσε τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους θεσμικούς φορείς και τελικώς 

τις κατέστησε ανενεργές. Ενδεικτικά αναφέρεται το υπ’αρ. Αριθμ. Συνεδρίασης 

10η/27-06-2014 και Αριθμ. Απόφασης:149/2014 «Ψήφισμα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Αξιολόγηση του προσωπικού των 

δημοσίων υπηρεσιών του Ν.4250/2014», που υιοθέτησε πλήρως το σχετικό ψήφισμα 

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο θεωρεί ότι ο νόμος είναι 

αντισυνταγματικός και «αντικειμενικά ανεφάρμοστος και στέκεται στο πλευρό των 
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εργαζομένων μέχρι να δοθούν από το Υπουργείο οι απαραίτητες οδηγίες και 

διευκρινίσεις καθώς και να κριθούν οριστικά τα σοβαρά ζητήματα 

αντισυνταγματικότητας που έχουν εγερθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας» 

 Ακόμη με το από 20-06-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης των προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που απεστάλη στο Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας και την Ένωση Περιφερειών, προτάθηκε η κατάργηση των ποσοστώσεων 

του άρθρου 20 του Ν.4250/2014, «διότι είναι ορατός ο κίνδυνος εσφαλμένων 

εκτιμήσεων με αποτέλεσμα να αδικηθεί μέρος των υπαλλήλων μας». 

 Όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων την ίδια χρονική περίοδο εκδόθηκε ο 

Ν.4275/2014 (Α΄ 149): «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης 

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

3528/2007)−Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις», που 

αντικατέστησε τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007). Το σύστημα 

αυτό επιλογής προϊσταμένων, αφορούσε όσους φορείς υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής 

του Υπαλληλικού Κώδικα και για τους οποίους είχαν εκδοθεί οι οικείες οργανικές 

διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2014, κατόπιν 

αξιολόγησης των δομών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του 

ν. 4024/2011. 

 Με τις διατάξεις του συστάθηκαν νέα όργανα επιλογής προϊσταμένων. Συγκεκριμένα: 

το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Συμβούλιο Συνέντευξης 

Προϊσταμένων, συλλογικά όργανα, τα οποία ήταν αρμόδια για την επιλογή 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων του οικείου φορέα και το Κεντρικό Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, 

συμβούλια, τα οποία ήταν αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων στις οριζόντιες 

θέσεις ευθύνης όλων των φορέων που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 

του ΥΚ. Ακόμη συστάθηκε το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων, αρμόδιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των 

προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων. 

 Θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά οριζόντιες θέσεις ευθύνης, για την πλήρωση των 

οποίων θα επιλαμβάνονταν το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το 

Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Οριζόντιες θέσεις ευθύνης 

αποτελούσαν οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που 



 

63 
 

οι αρμοδιότητές τους ήταν όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς του πεδίου 

εφαρμογής του ΥΚ, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση 

Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού. 

Για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης προβλέπονταν τρία στάδια επιλογής, στο πρώτο 

αξιολογούταν η πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων, στο 

δεύτερο προβλεπόταν διαδικασία γραπτής εξέτασης, διενεργούμενης από το Α.Σ.Ε.Π. 

και στο τρίτο, δομημένη συνέντευξη. Το τρίτο στάδιο της δομημένης συνέντευξης, θα 

διενεργούταν σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το 

άρθρο 1 του ν. 4275/2014 και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002/2-10-2014 (Β’ 

2661) Υπουργική Απόφαση. 

 Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 

και Διεύθυνσης είχαν όλοι οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων 

υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων 

διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών καθώς και ν.π.δ.δ., του πεδίου 

εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ για την πλήρωση θέσεων επιπέδου 

Τμήματος, μόνο οι υπάλληλοι που ανήκαν οργανικά στον φορέα. 

 Η εξάρτηση της εφαρμογής του νόμου από τη σύσταση των νέων συλλογικών 

οργάνων, τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων με τη συνδρομή τρίτου φορέα (ΑΣΕΠ) και 

την προηγούμενη έκδοση των οργανικών διατάξεων μετά από αξιολόγηση των δομών 

των υπηρεσιών, δυσχέραναν ιδιαίτερα την εφαρμογή του έως την κατάργησή του από 

τις νεότερες και ήδη εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4369/2016. 

 Με τις μισθολογικές ρυθμίσεις του Νόμου 4354/15 (ΦΕΚ 176 Α/16 12 

2015):«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 

και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», στα άρθρα 7 έως 36, αποσυνδέθηκε η 

μισθολογική από την βαθμολογική εξέλιξη (άρθρο 8), ώστε το προσωπικό να 

εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά 

κλιμάκια. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία κι έχουν το ίδιο μισθολογικό 

κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους, ενώ οι ΠΕ και ΤΕ υπάλληλοι εξελίσσονται σε 19 

κλιμάκια και οι ΔΕ και ΥΕ σε 13 (άρθρο 10), με κριτήριο το χρόνο παραμονής στο 

κάθε κλιμάκιο, 2 έτη για τους πρώτους και 3 έτη για τους δεύτερους (άρθρο 11). 
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 Ωστόσο στο άρθρο 12 παρ.1 προβλέπεται δυνατότητα ταχύτερης μισθολογικής 

εξέλιξης (κατά 1 μισθολογικό κλιμάκιο) για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, 

που βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις συνεχόμενες ετήσιες 

αξιολογήσεις. Διευκρινίζεται (παρ.2) ότι ο καθορισμός της διαδικασίας και των 

προϋποθέσεων θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά από πρόταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 

Μεταρρύθμισης  ώστε η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη να χορηγείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα οποία να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με 

την ίδια ή όμοια απόφαση θα καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, 

το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των 

υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβανομένης υπόψη 

της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας. 

 Κατά την παρ.3 και για την περίπτωση που ο υπάλληλος βαθμολογείται ως ανεπαρκής 

ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με 

επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μετά από τρεις (3), ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να 

αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει 

μέγιστη διάρκεια έως ένα (1 ) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής θα πρέπει να είναι 

πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενώ θα υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται 

από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.  

 Η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του άρθρου 12 πρόκειται να εφαρμοστούν από 

1.1.2018 και κατά την πρώτη εφαρμογή τους θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες 

αξιολογήσεις των δύο (2) προηγούμενων ετών, με την προϋπόθεση της πλήρους 

εφαρμογής των προβλεπόμενων περί της αξιολόγησης σχετικών διατάξεων. 

 Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα αμοιβής που να συνδέεται με την περιγραφή κι 

αξιολόγηση της θέσης εργασίας, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί 

αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε 

φορέα (άρθρο17). 

10.2 Ο ΝΟΜΟΣ 4369/2016 

Και περνάμε στον ήδη ισχύοντα Νόμο 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – 

Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16): «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
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Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 

προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». Τα θέματα της 

αξιολόγησης, στοχοθεσίας, κοινωνικής λογοδοσίας και συμμετοχής ρυθμίζονται στο 

δεύτερο μέρος του νόμου (άρθρα 14 έως 24). Στην αιτιολογική του έκθεση, αφού 

επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη 

διαδικασία της στοχοθεσίας αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσής τους ατομικά και 

συνολικά της υπηρεσίας, προτείνεται το νέο αυτό σύστημα ως ικανό να καταπολεμήσει 

το νεποτισμό και τις πελατειακές σχέσεις, χωρίς να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε να 

αποτελεί πρόσχημα για απειλές στο δημόσιο. 

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική 

Λογοδοσία και συμμετοχή. 

I. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Με το άρθρο 15 επαναφέρεται ο θεσμός των δύο αξιολογητών, ήτοι των δύο ιεραρχικά 

προϊσταμένων του αξιολογούμενου, με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται σε ειδικές 

περιπτώσεις. Η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός εξισορροπητικού 

μηχανισμού, που ενισχύει την αντικειμενικότητα (αιτιολογική έκθεση), σε συνδυασμό 

και με την πρόβλεψη στην παρ.4 του άρθρου 16 για υποχρεωτική παραπομπή στην 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αν η απόκλιση μεταξύ των δύο (2) αξιολογητών 

υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες. 

 Το άρθρο 16 αναφέρεται στο περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης, δηλαδή τους 

τίτλους σπουδών του υπαλλήλου και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης τη συνοπτική 

περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) 

στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, τη συνοπτική περιγραφή του έργου που 

επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο,) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης 

του άρθρου 19 και τη βαθμολογία του αξιολογούμενου. 

 Η μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων αξιολόγησης καθορίζονται λεπτομερώς στη 

ΔΙΔΑΔ/ Φ.32.14/750/ οικ.32768/22.12.2016 (Β΄ 4434) υπουργική απόφαση, ενώ με την 

παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4489/17, ΦΕΚ-140 Α/21-9-17 διευκρινίζεται ότι δύνανται 

να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή, 

ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί τα προμηθεύτηκαν, χωρίς να απαιτείται 

προηγούμενη διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας 
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Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις 

οφειλόμενες στην αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας 

προμήθειας. 

 Το νέο στοιχείο εδώ, σε σχέση με παλαιότερα νομοθετήματα, είναι ότι περιγράφεται το 

έργο τόσο του αξιολογούμενου, όσο και της οργανικής  του μονάδα, συνεπώς 

συνδέεται, έστω και υποτυπωδώς, η αξιολόγηση με το συνολικά παραγόμενο έργο, 

ώστε καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική και η θέση του υπαλλήλου ως μέρος του 

συνόλου. Δηλαδή δεν αξιολογούνται μόνο οι προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες 

και η ατομική απόδοση, αλλά και η αξιοποίησή τους μέσα σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας 

και συλλογικότητας. Η συμπλήρωση του αντιστοίχου τμήματος του εντύπου από τον 

ίδιο τον αξιολογούμενο λειτουργεί ως μία μορφή αυτοαξιολόγησης και διευκολύνει 

τον αξιολογητή προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση της σύνδεσης της αξιολόγησης 

με την ατομική και συλλογική απόδοση.  

 Στη συνέχεια αντιμετωπίζονται νομοθετικά οι περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας ή 

αποχώρησης του αξιολογητή από την υπηρεσία. 

 Τα τρία κριτήρια αξιολόγησης, ήτοι η γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και 

δημιουργικότητα, οι υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά και η 

αποτελεσματικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17, ώστε να 

καθίστανται σαφή στον αξιολογητή τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δράσεις και 

συμπεριφορές του υπαλλήλου, που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την 

αξιολόγηση: 

«Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των 

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

β) Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς 

δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.). 

γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιακών καθηκόντων. 

δ) Πρωτοβουλία, καινοτομίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και 

προγραμματισμός του έργου. 
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ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών. 

στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς 

τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και 

προγραμματισμός του έργου. 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

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

υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους. 

η) Συμπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση 

εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου). 

ι) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη 

στοχοθεσία του Τμήματος.» 

 Στην παρ.3 διευκρινίζεται ότι στο η΄ κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που 

λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό, ενώ το ι΄ κριτήριο 

βαθμολογείται μόνο εφόσον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η 

αξιολόγηση. Με την τελευταία διευκρίνιση αναιρούνται πιθανά επιχειρήματα των 

υπηρεσιών για αδυναμία αξιολόγησης λόγω μη εφαρμογής του συστήματος της 

διοίκησης με στόχους. Επιπλέον το κριτήριο ι΄, το οποίο συνδέει ευθέως την 

αξιολόγηση με την επίτευξη των στόχων, βαθμολογείται ανάλογα με το βαθμό 

ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία του τμήματος και στην ατομική τους 

στοχοθεσία και απαιτείται πάντοτε ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Πριν από τη 

βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού προηγείται υπό την ευθύνη και την προεδρία του 

οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης σύγκληση της Ολομέλειας του Τμήματος για τη 

συλλογική αξιολόγηση και ατομική αυτοαξιολόγηση κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με 

τη στοχοθεσία του. Η αυτοαξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθμολογίας κάθε 

υπαλλήλου, αλλά εντοπίζει προβλήματα και επιτεύγματα του τμήματος και λαμβάνεται 

υπόψη από τον αξιολογητή για τη διαμόρφωση της αιτιολογίας της βαθμολογίας του 

(παρ. 13). Διαπιστώνουμε ότι και σε αυτήν τη διάταξη η έννοια της αυτοαξιολόγησης 

διαχωρίζεται από την αυτοβαθμολόγηση και συνδέεται με την ατομική και 
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συλλογική απόδοση. Με την τήρηση αυτής της διαδικασίας αφενός επιδιώκεται η πιο 

αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του 

συστήματος διοίκησης με στόχους, αφετέρου ενισχύεται η εμπιστοσύνη των 

υπαλλήλων προς τον προϊστάμενο αξιολογητή τους, δεδομένου ότι εκφράζονται όλες 

οι απόψεις και εντοπίζονται από κοινού τα δυνατά και αδύνατα σημεία των υπαλλήλων, 

αλλά με στόχο τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της οργανικής μονάδας. 

Παράλληλα διευκολύνεται ο αξιολογητής στη διαμόρφωση επαρκώς 

αιτιολογημένης κρίσης. 

 Η κλίμακα των βαθμών πλέον ορίζεται από 0 έως 100. 

«5. Με τους βαθμούς από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι 

έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντα τους. Ως όλως εξαιρετική 

επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το 

οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 

και άνω απαιτείται ειδική αιτιολογία της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια 

αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών στοιχείων και δεδομένων που τη 

στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του 

άρθρου 21, η οποία είτε οριστικοποιεί τη βαθμολογία είτε τη διορθώνει με παράθεση 

πλήρους αιτιολογίας. 

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

οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, να 

αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να 

χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους. 

7. Με τους βαθμούς από 60 έως 74 βαθμολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι που 

επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά δεν 

ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια. 

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

οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται 

υποβοήθηση στο έργο τους. 

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

κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους. 

10. Με τους βαθμούς από 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι. 
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11.  Με τους βαθμούς 0 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία υπάλληλοι». 

 Προκειμένου να περιορίζεται η δυνατότητα κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους των 

αξιολογητών, ορίζεται ότι για βαθμολογία κάτω του εξήντα πρέπει υποχρεωτικά να 

αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και 

αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, όπως 

η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή 

άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη 

ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν παρόμοια υποστηρικτικά 

στοιχεία, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή 

Αξιολόγησης (παρ.12). Οι περί ειδικής αιτιολογίας διατάξεις σαφώς ενισχύουν τις 

εγγυήσεις αντικειμενικότητας καθώς αναγκάζουν τον αξιολογητή να στηρίζει την 

ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία σε πραγματικά δεδομένα.  

 Με την παρ.15 συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των 

Βαθμολογιών Αξιολόγησης υπό τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, η οποία παρακολουθεί και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και 

χρονοσειρές δεδομένων και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων των βαθμολογιών 

αξιολόγησης. Όπου παρατηρείται συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών 

βαθμολόγησης, είτε υψηλών είτε χαμηλών, μπορεί με απόφαση του Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης 

Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, να 

εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης». Με επιμέλεια της Διεύθυνσης 

Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης 

εκδίδονται σε ετήσια βάση οδηγίες για τη βαθμολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 

Με τον τρόπο αυτόν γίνεται προσπάθεια να αποτραπούν οι αξιολογητές είτε από 

την τυπική και άνευ ουσίας αξιολόγηση είτε από επίδειξη προτιμήσεων ή 

εμπάθειας, με συνεχόμενες υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες. 

 Στο άρθρο 18 καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων: 

 «Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

α) Επαγγελματική επάρκεια. 
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Αξιολογείται η γνώση του αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης, η ικανότητα 

οργάνωσης του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας και η ευθυκρισία. 

β) Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων. 

Αξιολογείται η ορθή σύλληψη των προβλημάτων, η ικανότητα αντίληψης σύνθετων 

καταστάσεων και θέση προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη και έγκαιρη αντιμετώπιση 

συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων. 

γ) Πρωτοβουλία - Καινοτομίες. 

Αξιολογείται η ανάπτυξη δημιουργικών και πρακτικών λύσεων, η δυνατότητα για 

συνεχή βελτίωση της απόδοσης και δημιουργικότητας και η εισαγωγή και αποδοχή 

καινοτόμων μεθόδων. 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

δ) Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού. 

ε) Επικοινωνία και συνεργασία με τους προϊσταμένους. 

στ) Επικοινωνία και συνεργασία με τους υφισταμένους. 

Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, 

η ικανότητα διαπραγμάτευσης αλλά και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας, η 

επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ζ) Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της 

μονάδας του. Αξιολογείται η ηγετική ικανότητα, ιδίως ως προς την προετοιμασία 

μελλοντικών στελεχών και την κατανομή έργου στο προσωπικό ευθύνης τους. 

η) Ικανότητα να καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους, να αναπτύσσει τις 

επαγγελματικές και προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες τους, να παρέχει κίνητρα 

συνεχούς επιμόρφωσης, να δίνει παραδείγματα εξωστρεφούς παρουσίας σε συνέδρια, 

ημερίδες και διεθνείς διοργανώσεις. 

θ) Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης. 

ι) Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, ιδίως σε συνθήκες κρίσης. 
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ια) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας.» Επίσης το ια΄ κριτήριο 

βαθμολογείται μόνον αν έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση 

(παρ.3) και ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισης του προϊσταμένου στην ατομική 

στοχοθεσία του, βάσει ειδικής πάντοτε αιτιολογίας (παρ.13). 

 Η κλίμακα βαθμολογίας επίσης ορίζεται από 0 έως 100. Διευκρινίζεται ότι με βαθμό 

από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι προϊστάμενοι που «έχουν σημειώσει όλως 

εξαιρετική επίδοση, ήτοι υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της οργανικής 

μονάδας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους 

οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος για το φορέα». Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής με 

καταγραφή πραγματικών δεδομένων και η βαθμολογία εξετάζεται υποχρεωτικά από την 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία είτε την οριστικοποιεί είτε την 

διορθώνει με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Αλλά και η μικρότερη των 60 βαθμών 

βαθμολογία πρέπει υποχρεωτικά «να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε 

πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία να στοιχειοθετούν την 

ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού». Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21.» 

 Προβλέπεται ακόμη αξιολόγηση του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του, η 

οποία λαμβάνεται υπ’όψιν κατά την αξιολόγησή του από τον δικό του προϊστάμενο 

(παρ. 14,15).  Ο προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται από τους υφισταμένους του 

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις κι ο προϊστάμενος Διεύθυνσης από τους προϊσταμένους 

των Τμημάτων, επίσης εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, άλλως από το σύνολο των 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται τόσο 

από τους προϊσταμένους των υπαγομένων σ’αυτόν Διευθύνσεων όσο και των 

Τμημάτων.   

 Γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί το απόρρητο της διαδικασίας, με τη συμπλήρωση 

ανωνύμου ερωτηματολογίου. Ωστόσο δεν υπάρχει επαρκής θεσμική εξασφάλιση, 

ώστε να μην περιέλθουν τα στοιχεία σε γνώση του αξιολογούμενου προϊσταμένου. 

Ειδικά σε ολιγομελείς υπηρεσιακές μονάδες είναι ιδιαίτερα δύσκολη η τήρηση της 

ανωνυμίας. Επιπλέον και δεδομένης της κατά κανόνα απουσίας στεγανών μεταξύ 

υπαλλήλων και διεύθυνσης στο ελληνικό δημόσιο, θα ήταν ίσως προτιμότερο να 
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αξιολογείται και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης σε κάθε περίπτωση από το σύνολο 

των υπαλλήλων. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση αυτή είναι: α) ικανότητα διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των 

υφισταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, γ) ικανότητα διαχείρισης 

κρίσεων, δ) ανάληψη ευθύνης, ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων 

τεχνολογιών και η κλίμακα βαθμολογίας: 90-100: άριστος, 75-89: πολύ επαρκής, 60-

74: επαρκής, 50-59: μερικώς επαρκής, 40-49: μέτριος, 25-39: ανεπαρκής, 0-24: 

ακατάλληλος. 

 Το άρθρο 19 εισάγει την συμβουλευτική συνέντευξη στη διαδικασία της 

αξιολόγησης, με κλήση του αξιολογούμενου από τον άμεσα προϊστάμενό του, πριν την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης, «…να συζητήσει μαζί τους τρόπους βελτίωσης της 

απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς 

όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής 

μονάδας, στην οποία υπηρετεί». Η συμπλήρωση των μέτρων βελτίωσης στο έντυπο 

αξιολόγησης είναι υποχρεωτική, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από εξήντα 

(παρ.2). Η παρ.3 χορηγεί στον αξιολογούμενο δικαίωμα υποβολής απόψεων - 

αντιρρήσεων απευθείας στον αξιολογητή μέσα σε δύο ημέρες από την πραγματοποίηση 

της συνέντευξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης 

του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή. Κατά την επόμενη 

περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση 

αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία για να βοηθήσουν τον 

υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοση του, άλλως η παράλειψη αυτή θα μετρήσει 

αρνητικά στη δική του αξιολόγηση. 

 Το δικαίωμα της ενστάσεως περιορίζεται στις περιπτώσεις που ο μέσος όρος 

βαθμολογίας είναι κάτω από εβδομήντα πέντε και υπό την προϋπόθεση της επίκλησης 

συγκεκριμένων στοιχείων και των πραγματικών περιστατικών στα οποία ο 

αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του (άρθρο 20). Πρόκειται 

για αρκετά αυστηρό περιορισμό του δικαιώματος της ένστασης στις χαμηλότερες 

μόνο βαθμολογίες, που όμως αποδυναμώνει τις εγγυήσεις αντικειμενικότητας και 

δικαιοσύνης του συστήματος. 

 Η σύνθεση της Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προβλέπεται στο άρθρο 21. Θετικό 

στοιχείο για την αντικειμενικότητα της κρίσης της είναι η άσκηση καθηκόντων του 
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Προέδρου από τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων 

προσωπικού, η συμμετοχή ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα, 

που προκύπτει από κλήρωση και ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης από άλλο 

Υπουργείο ή άλλο φορέα. Ως αρνητικό στοιχείο επισημαίνεται η χωρίς ψήφο 

συμμετοχή των δύο αιρετών εκπροσώπων. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα 

ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, 

του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου. 

 Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των 

εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, 

στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 

(παρ.2). 

II. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

 Στο άρθρο 22 περιγράφεται η διαδικασία της στοχοθεσίας, με την οποία επιδιώκεται η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκησης, η 

πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, και η ανταπόκριση της στις 

ανάγκες της κοινωνίας. Οι στόχοι εξειδικεύονται ανά Διεύθυνση, από τον προϊστάμενο 

της Γενικής Διεύθυνσης, ενημερώνονται δε οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ώστε να 

εισηγηθούν περαιτέρω προσδιορισμό τους κι αυτοί με τη σειρά τους ζητούν εισήγηση 

για προσδιορισμό των στόχων από τους προϊσταμένους των Τμημάτων. Οι 

προϊστάμενοι των Τμημάτων ζητούν από τους υπαλλήλους να υποβάλουν τις απόψεις 

και τις προτάσεις τους σχετικά με τη στοχοθεσία του Τμήματος, της Διεύθυνσης και 

συνολικά της Υπηρεσίας. Βάσει των εισηγήσεων των προϊσταμένων εκδίδεται από κάθε 

Γενικό Διευθυντή απόφαση για τους στόχους κάθε Διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος 

Τμήματος παρουσιάζει στην ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος, εντός της 

δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, τους στόχους και προτείνει τους 

ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις, 

εμπειρίες και τα καθήκοντα που ασκεί. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση 

πραγματοποιείται και συζήτηση σχετικά με την ευρύτερη στοχοθεσία της 

υπηρεσίας και τους τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της. Στη συνέχεια, μετά από 

συνέντευξη με κάθε υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του, ο προϊστάμενος 

καθορίζει γραπτά την ατομική στοχοθεσία του, με ανάλυση των στόχων σε 

συγκεκριμένες ενέργειες, με χρονικά προσδιορισμένη υλοποίηση, όπου η φύση της 

Υπηρεσίας το επιτρέπει.  
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 Σύμφωνα με το άρθρο 23 οι Ολομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος αποτελούν 

συμβουλευτικά όργανα της Διοίκησης, στα οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 

οι υπάλληλοι της αντίστοιχης οργανικής μονάδας και στο τέλος κάθε έτους οι 

Ολομέλειες της Διεύθυνσης και του Τμήματος εγκρίνουν τις εκθέσεις αξιολόγησης 

του έργου που παρήγαγαν. 

II. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στο άρθρο 24 εισάγεται η έννοια της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου, ο οποίος 

σκοπεύει στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών της. Για το 

σκοπό αυτό καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, 

που διεξάγεται μία φορά κάθε δύο μήνες, με κανόνες δημοσιότητας. 

«γ) Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές 

και μη, με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες 

χρησιμοποίησαν. Κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες 

συναλλάσσονται με τη διοίκηση, όπως και η κεντρική ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά παρόμοια πρόβλεψη για αξιολόγηση των σχετικών 

υπηρεσιών.» Επίσης με τη συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στις υπηρεσίες όπου 

προσέρχονται πολίτες αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σύστημα διερεύνησης 

ικανοποίησης των πολιτών και υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη 

λειτουργία τους. 

 Με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017, (ΦΕΚ-140 Α/21-9-17) προστέθηκε 

άρθρο 24Α στο νόμο 4369/2016, που έθεσε δεκαήμερες προθεσμίες για την 

εφαρμογή του, τόσο στον αξιολογούμενο, όσο στη συνέχεια στον Α και Β 

αξιολογητή. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι θεσπίζονται δικλείδες ασφαλείας 

ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η συμμετοχή στη διαδικασία. Δεδομένου ότι στο νόμο 

δεν προβλέπεται αυτοαξιολόγηση, με την έννοια της βαθμολόγησης από τον ίδιο τον 

αξιολογούμενο, η δεκαήμερη προθεσμία αφορά αποκλειστικά και μόνο στη 

συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου που τον αφορούν, δηλαδή των προσωπικών 

και υπηρεσιακών του στοιχείων και της συνοπτικής περιγραφής του έργου που 

επιτελέσθηκε από την οργανική μονάδα του, καθώς και του έργου που επιτελέσθηκε 

από τον ίδιο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. 

(ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016, ΦΕΚ Β΄ 4434).  
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 Συγκεκριμένα στην ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-1727-9-17 (ΑΔΑ: 

66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) αναφέρεται ότι ο αξιολογούμενος υποχρεούται εντός της 

δεκαήμερης προθεσμίας. 

1. να συμπληρώσει κατά το σκέλος που τον αφορά το έντυπο έκθεσης αξιολόγησης του 

(1η σελίδα), 

2. να υποβάλει, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης 

του προς τον α' αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία 

Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής και στον β' 

αξιολογητή. Η ως άνω υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης στον α' αξιολογητή και η 

κοινοποίηση αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνση Διοικητικού με κοινοποίηση της 

ενέργειας αυτής στον β' αξιολογητή, κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι οι 

αποκλειστικές προθεσμίες για ενέργεια για τους αξιολογητές αρχίζουν από την 

παραλαβή των σχετικών εντύπων. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

Γραμματείας θα πρέπει να προβούν στην αυθημερόν, μετά την πρωτοκόλληση, 

ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών. Η προθεσμία για τον αξιολογητή αρχίζει από την 

αποδεδειγμένη παραλαβή του εντύπου από το πρωτόκολλο. 

 Οι παρ.2β και 3β της παρ. 2 του άρθρου 36 διευκρινίζουν ότι σε περίπτωση 

παρέλευσης άπρακτης των προθεσμιών που τάσσονται αρχικά στον αξιολογούμενο και 

εν συνεχεία στον Α αξιολογητή, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση 

αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α’ αξιολογητή ή/και εν συνεχεία από τον 

Β΄ αξιολογητή. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή του αξιολογούμενου και του Α αξιολογητή, εφόσον 

αυτοί συμμετείχαν στην οργανωμένη από τους συνδικαλιστικούς φορείς αποχή από 

την αξιολόγηση. 

 Η παρ. 4 του ιδίου άρθρου επιχειρεί να πιέσει του αξιολογητές να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία, προβλέποντας ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες επιλογής 

και τοποθέτησης προϊσταμένων, αν δεν τηρήσουν την υποχρέωσή τους για 

αξιολόγηση των υφισταμένων τους.  

Το τρίτο και τέταρτο μέρος του Νόμου αναφέρονται στο σύστημα προαγωγών κι 

επιλογής προϊσταμένων αντίστοιχα: 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
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Οι βαθμοί (άρθρο 25 που αντικαθιστά τα άρθρα 80, 82 και 83 του ν.3528/2007 και 83, 

85 και 86 του ν.3584/2007) γίνονται πέντε, από τον Α έως τον Ε, καθώς και δύο 

(πρώτος και δεύτερος) για την κατηγορία των ειδικών θέσεων. Οι θέσεις των 

κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους 

οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ 

κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄ Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ 

και ανώτερος ο Β΄. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ είναι ο 

βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄, ενώ υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις για 

τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και των αποφοίτων της  Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Οι προαγωγές λαμβάνουν 

χώρα βάσει του κριτηρίου της παραμονής ορισμένου χρονικού διαστήματος στον 

βαθμό, και με την προϋπόθεση της κατοχής των ουσιαστικών προσόντων που 

αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους, το δε Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

καταρτίζει τον Απρίλιο εκάστου έτους πίνακες προακτέων και μη προακτέων. Ως μη 

προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού. Η 

δοκιμαστική υπηρεσία ανέρχεται και πάλι στα δύο έτη. Ειδικά για την προαγωγή στον 

Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που 

μαρτυρούν διοικητική ικανότητα.  

ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 Στο άρθρο 29 (αντικαθιστά τα άρθρα 84, 85 και 86 του ν.3528/2007 και 87, 88 και 89 

του ν.3584/2007) προβλέπονται τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων. Το σύστημα 

επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αποτελεί πεδίο 

πολιτικής αντιπαράθεσης, ως το κατ’ εξοχήν σημείο επαφής της πολιτικής εξουσίας 

με τη διοίκηση, με αποτέλεσμα την κυριαρχία των προσωπικών, πελατειακών, 

πολιτικών, παραπολιτικών και κάθε είδους δικτύων και την επακόλουθη έλλειψη της 

εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και τους κρατικούς μηχανισμούς. 

 Αναφέρεται επίσης πως ο τρόπος επιλογής που θεωρούσε ως αποκλειστικό προσόν τον 

χρόνο διοικητικής εμπειρίας παρείχε τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου αριθμού 

προϊσταμένων, που υπηρετούσαν στο χώρο για πολλά έτη, χωρίς ενδεχομένως 

ιδιαίτερες ικανότητες, στηριζόμενοι απλά σε γνωριμίες και δημόσιες σχέσεις. Βέβαια 

στο σημείο αυτό θα λέγαμε ότι παραγνωρίζεται το εντελώς διαφορετικό πνεύμα του 
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συστήματος επιλογής προϊσταμένων του Νόμου 3528/2007, το οποίο καθιέρωσε, όπως 

αναλύσαμε παραπάνω, αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Η πρακτική όμως των 

διοικήσεων πολλών υπηρεσιών όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που κενώνονταν θέση 

προϊσταμένου, ήταν η αποφυγή εφαρμογής του νόμου και η ανάθεση καθηκόντων με το 

άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα για την αναπλήρωση. Κι ενώ η συγκεκριμένη 

διάταξη αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη συνέχεια της λειτουργίας της οργανικής 

μονάδας, με προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένου, έως ότου ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες επιλογής από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η κατάχρησή της 

οδήγησε σε οριστικοποίηση της «προσωρινής» θητείας των προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων σε πολλές υπηρεσίες. 

 Ο νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων χαρακτηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση ως 

«σύγχρονος, ορθολογικός και αξιοκρατικός, που παρέχει τη δυνατότητα σε νέους 

Επιστήμονες -Υπαλλήλους να ασκήσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα». Χορηγείται 

πλέον η δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης ακόμη και του Γενικού Διευθυντή από 

υπαλλήλους που δεν διετέλεσαν ποτέ προϊστάμενοι. Έτσι δεν αποκλείονται από τη 

διοικητική ιεραρχία ικανοί και έμπειροι στο αντικείμενο υπάλληλοι, που 

στερούνται μόνο του προσόντος της εμπειρίας σε θέση ευθύνης, δεδομένου ότι 

λόγω της αμέλειας των περισσοτέρων υπηρεσιών να προκηρύσσουν τις θέσεις 

ευθύνης που κενώνονται, μεγάλο μέρος των προϊσταμένων, όπως προαναφέρθηκε, 

υπηρετούν εδώ και δεκαετίες με τη διαδικασία της αναπλήρωσης. 

 Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων, που αναλύονται στο 

άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Νόμου 4369/2016: α) Μοριοδότηση βάσει 

τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) 

μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, γ) 

μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης. 

 Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 

πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένο συντελεστή, ανά θέση ευθύνης, έτσι ώστε όσο 

μεγαλώνει η θέση ευθύνης να αυξάνεται ο συντελεστής για τη συνέντευξη και να 

μειώνεται ο συντελεστής για την α κατηγορία. Ωστόσο το κριτήριο της μοριοδότησης 

βάσει αξιολόγησης αντιστοιχεί πάντα σε συντελεστή 20%, σε χαμηλό θα λέγαμε 

συντελεστή σε σχέση με τα τυπικά προσόντα και τη συνέντευξη. 
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«Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το 

μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του νόμου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει 

αξιολογηθεί με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, 

οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών 

περιόδων. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την 

Αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης 

αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000)». 

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια με πρόβλεψη της 

αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας« για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων 

νοηματικής). Σκοπός της είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την 

προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση 

των καθηκόντων της θέσης ευθύνης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, έχουν 

προβλεφθεί πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για το αμερόληπτο της κρίσης. Κατά το 

στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του 

υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του. Περιλαμβάνει 

δύο ενότητες:  

«αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις 

αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση 

σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το 

βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου. 

ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος 

(situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του 

υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να 

λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η 

ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, 

η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.» 

 Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Νόμου 

4369/2016 προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
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(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), με αρμοδιότητα για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 

των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. και Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) σε 

κάθε Υπουργείο, με αρμοδιότητα α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή 

αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής 

μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για 

την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 

μονάδας. Οι θέσεις καλύπτονται κατόπιν προκήρυξης  που εκδίδεται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα, 

αν πρόκειται για θέση Γενικού Διευθυντή και από τον οικείο φορέα, αν πρόκειται για 

πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 

Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων. 

 Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου 

ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο 

προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου 

προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. 

 Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τον Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007. 

 Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30, αφού διευκρινίζεται ότι μέχρι την 

επιλογή των προϊσταμένων με το νέο σύστημα, εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι, ορίζεται στην παράγραφο 4 

ότι : 

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που 

αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του 

άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 

συστήματος επιλογής προϊσταμένων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις 

προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 

αυτών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης 

προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π., προκειμένου να 
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επιλέξουν προϊσταμένους Διευθύνσεων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης 

προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το 

χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και 

τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία 

επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός 

τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.» 

10.3. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 Παρά τη διαβεβαίωση στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ότι το σύστημα 

αξιολόγησης που προβλέπεται στο Νόμο 4369/2016 δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

ως πρόσχημα για απολύσεις και παρά το ότι δεν προκύπτει από τις διατάξεις του καμία 

σύνδεση ενδεχόμενης δυσμενούς αξιολόγησης με τη λήψη μέτρων ή επιβολή ποινών 

κατά του υπαλλήλου, δεν επιτεύχθηκε, για άλλη μια φορά, η συνολική εφαρμογή του 

συστήματος από τις δημόσιες υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την ψήφιση του άρθρου 36 

του Ν. 4489/2017, που αφενός τάσσει αποκλειστικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση 

της διαδικασία, αφετέρου επιβάλλει ποινές αποκλεισμού από τις επόμενες διαδικασίες 

επιλογής προϊσταμένων σε εκείνους τους αξιολογητές που θα παραβούν τις 

υποχρεώσεις τους. 

 Παρακάτω θα επιχειρήσουμε μία πρώτη ανίχνευση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν 

την οργανωμένη στάση του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, όπως προκύπτουν από 

επίσημα κείμενα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ). Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα, διενεργώντας 

σχετική έρευνα σε δείγμα δέκα υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, η 

οποία ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Στο από17 Μαρτίου 2017 Δελτίο Τύπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που καλεί σε πανελλαδική 

αποχή από την αξιολόγηση, η πρώτη μομφή κατά της αξιολόγησης είναι ότι «οι «δοτοί 

– αρεστοί» προϊστάμενοι που με ανάθεση έχουν τοποθετηθεί, χωρίς κριτήρια, θα είναι 

οι άμεσοι αξιολογητές των Δημοσίων Υπαλλήλων.». Θέτει δηλαδή ένα θέμα που δεν 

σχετίζεται με αυτό καθ’ αυτό το περιεχόμενο του νόμου, αλλά με την μη εφαρμογή από 

μεγάλο μέρος του δημοσίου τομέα της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 30 του Νόμου 
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4369/2017, δηλαδή την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων εντός των οριζομένων συντόμων προθεσμιών από τη θέση 

σε ισχύ του νόμου και με την προβλεπόμενη σε αυτόν διαδικασία. 

 Στη συνέχεια αναφέρει ότι: «Η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την 

ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, 

δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες 

Υπηρεσίες. Με τον Ν.4369/2016 η αξιολόγηση συνδέεται με τον μισθό, τη συρρίκνωση 

του δημοσίου τομέα, την κινητικότητα  και μπορεί να οδηγήσει σε 

απολύσεις.».Εντοπίζει δηλαδή στη διαδικασία σημεία που συνδέονται με τις 

γενικότερες πολιτικές επιλογές συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα, χωρίς ωστόσο να 

προσδιορίζει τις συγκεκριμένες διατάξεις, που υποκρύπτουν τέτοιου είδους 

σκοπιμότητες. 

 Στη συνέχεια η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες να αναλάβουν την 

ευθύνη να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα αποσταλούν στους 

εργαζόμενους και τα ίδια να τα επιστρέψουν στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. 

 Στο από 18 Σεπτεμβρίου 2017 Υπόμνημά της προς τα κόμματα και τους βουλευτές, η 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προσδιορίζει ειδικότερα τους λόγους προκήρυξης της αποχής, ως εξής: 

1
 
 Η μη υλοποίηση του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 για την επιλογή και τοποθέτηση 

των Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια 

Διοίκηση, με αποτέλεσμα  προϊστάμενοι και διευθυντές που δεν έχουν κριθεί να 

κρίνουν τους υπόλοιπους καθιστώντας αναξιόπιστη την όλη διαδικασία. 

2) Ο καθορισμός της συνολικής στοχοθεσίας της υπηρεσίας (και κατ' επέκταση και η 

ατομική στοχοθεσία) από τα πάνω, από τον Υπουργό ή το όργανο διοίκησης κάθε 

φορέα. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν οι υπάλληλοι θα πρέπει να 

βαθμολογηθούν για την επίτευξη στόχων άρρηκτα συνδεδεμένων με την εφαρμογή της 

μνημονιακής πολιτικής, ακόμη κι αν δεν είναι εφικτοί στο περιβάλλον του 

υποστελεχωμένου και υποχρηματοδοτημένου Δημόσιου Τομέα, ή βρίσκονται σε πλήρη 

αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έτσι οι δημόσιες δομές θα αξιολογούνται 

αρνητικά και θα οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση και κατάργηση ενώ ο 

εργαζόμενος θα χρεώνεται ο ίδιος την αρνητική αξιολόγηση της επίτευξης της 

συνολικής στοχοθεσίας . 
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3) Η έλλειψη αποφασιστικού ρόλου για τις Ολομέλειες των Διευθύνσεων και των 

Τμημάτων, οι οποίες καλούνται απλώς να εγκρίνουν την έκθεση αξιολόγησης (βάσει 

της στοχοθεσίας) του έργου που παρήγαγαν την οποία συντάσσει ο προϊστάμενος. 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, χαρακτηρίζεται ως ουτοπία, καθώς «οι καθημερινές σχέσεις θα 

αποκαλύπτουν πώς αξιολόγησε καθένας τον προϊστάμενό του, καλλιεργώντας 

ταυτόχρονα την καχυποψία, τη συναλλαγή και το αντισυναδελφικό κλίμα».  

4) Ο χαρακτήρας των κριτηρίων της αξιολόγησης ως  αόριστων και υποκειμενικών 

όπως «η αφοσίωση», η «επίδειξη ενδιαφέροντος», η «πρωτοβουλία», οι «καινοτομίες». 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ακόμη ότι η υποστελέχωση σε συνδυασμό με τις γενικότερες 

ελλείψεις στην οργάνωση των υπηρεσιών καθιστούν αδύνατη την ανταπόκριση των 

υπαλλήλων στις απαιτήσεις της εργασίας τους, ώστε να πληρούν τα κριτήρια της 

αξιολόγησης. Ακόμη με την εισαγωγή του κριτηρίου της «ικανότητας άσκησης 

πολλαπλών καθηκόντων ουσιαστικά υποχρεώνονται να εκτελούν καθήκοντα που δεν 

περιλαμβάνονται στο εργασιακό τους αντικείμενο και μάλιστα βαθμολογούνται γι' 

αυτά.  

5) Η σύνδεση της «αξιολόγησης» με το μισθολόγιο και δημιουργία διαφορετικών 

κατηγοριών αμειβόμενων υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, αφού προβλέπεται ταχύτερη 

μισθολογική εξέλιξη για τους «άριστους» και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης για 

όλους όσοι αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι» (άρθρο 12 Ν.4354/2015). 

6) Η άμεση εξάρτηση των προαγωγών από τις εκθέσεις «αξιολόγησης». Οι 

χαρακτηρισμοί των βαθμολογημένων υπαλλήλων σε «επαρκείς», «μέτριους», 

«ανεπαρκείς» και «ακατάλληλους», θα συνοδεύουν το φάκελο κάθε εργαζόμενου και  

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στον εργασιακό βίο του υπάλληλου 

κι από οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Επίσης, όπως αναφέρεται, όσοι χαρακτηριστούν 

δύο συνεχόμενες φορές «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλοι», θα δημιουργήσουν μια 

«δεξαμενή προβληματικών» και δυνητικά «διαθέσιμων» υπαλλήλων, βλέποντας κοντά 

τους την πόρτα της εξόδου. 

7) Η άνευ δικαιώματος ψήφου συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζόμενων 

στην «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης» η οποία αποτελείται μόνον από τους Γενικούς 

Διευθυντές και εξετάζει τις ενστάσεις των υπαλλήλων. 
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8) Η εφαρμογή του συντελεστή διόρθωσης από τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και 

Στατιστικής Ανάλυσης στις βαθμολογίες αξιολόγησης, η οποία εξασφαλίζει στην 

κυβέρνηση την εξουσία να παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας. 

9) Η θεσμοθέτηση της «Επιτροπής Ακρόασης» (σε σχέση με τη λογοδοσία, τον 

κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.) που θα ασχολείται με τα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή 

μεμονωμένων πολιτών, που θα οδηγεί στη στοχοποίηση των υπαλλήλων, στις 

περιπτώσεις πολιτών που δεν θα καλύπτονται από τις υπηρεσιακές αποφάσεις ή δεν θα 

ικανοποιούνται τα ατομικά τους συμφέροντα. 

10) Η σύνδεση της αξιολόγησης με την κινητικότητα στο σχετικό νόμο 4440/2016, ο 

οποίος προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων -ακόμη κι εκτός νομού-, αρκεί 

ο φορέας προέλευσης να έχει κάλυψη στο ελάχιστο 50% των θέσεών του. 

11) Το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης (άρθ. 16 του 

Ν.4440/2016), στο οποία θα περιλαμβάνονται οι οργανικές μονάδες όλων των φορέων, 

όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας τους, που 

θα παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος ανά πάσα στιγμή, «να συγκρίνει, με βάση 

μνημονιακής έμπνευσης δείκτες, το προσωπικό των φορέων και να το αναπροσαρμόζει 

κατά το δοκούν». 

12) Η έλλειψη σύνδεσης της αξιολόγησης με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, 

επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, «ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές 

δομές να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων 

κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση 

των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλειψη 

των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών». 

13) Η στόχευση των διαδικασιών αξιολόγησης στην ενίσχυση της επιχειρηματικής 

λειτουργίας στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα υπουργεία 

γενικότερα στη συρρίκνωση των  υφισταμένων κοινωνικών υπηρεσιών και στην 

προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην παράδοση ολόκληρων τομέων και 

υπηρεσιών σε ιδιώτες. 

14) Η διασταύρωση του θεσμικού πλαισίου κινητικότητας - αξιολόγησης υπαλλήλων 

με το ψηφιακό οργανόγραμμα και τα επιμέρους οργανογράμματα υπουργείων-

αυτοδιοίκησης - φορέων, με τη συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων 
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και η συμπλήρωσή του από την ιδιωτικοποίηση μέσω εργολαβιών και από τη 

διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 Στο ανωτέρω αναλυτικό και διαφωτιστικό κείμενο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προτρέπει τους 

δημοσίους υπαλλήλους σε αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης, αναφερόμενη σε 

συγκεκριμένες διατάξεις των Νόμων 4369/2017 και 4354/2015, αλλά και του Νόμου 

4440/2016, με βάση την ερμηνεία και τις σκοπιμότητες που προσδίδει στις ρυθμίσεις 

αυτές, εντασσόμενες στο γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης του ρόλου και της 

λειτουργίας της αξιολόγησης στο σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό.  

 Δεδομένου ότι με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017, ΦΕΚ-140 Α/21-9-17 η 

ευθύνη για την εφαρμογή της διαδικασίας μετακυλίεται  πλήρως από τους 

αξιολογούμενους στους αξιολογητές, ώστε ακόμη κι αν ο υπάλληλος δηλώσει ότι 

αρνείται να συμμετάσχει στην αξιολόγηση, ο προϊστάμενος αναλαμβάνει ο ίδιος να 

εκτελέσει την υποχρέωσή του αυτήν, η αντίδραση του αξιολογούμενου σ’ αυτήν την 

περίπτωση, σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ. 106/20-10-2017 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

συνίσταται στην έγγραφη δήλωση περί μη αποδοχής της αξιολόγησης και την 

επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης ένστασης και διοικητικής προσφυγής κατ’ αυτής. 

 Αναφέρουμε τέλος το υπ’αρ. πρωτ. 100/4-10-2017 έγγραφο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., 

σύμφωνα με το οποίο η συμμετοχή στην αποχή κυμάνθηκε σε ποσοστά που ξεπερνούν 

ακόμη και το 90%, αναφέροντας ενδεικτικά τους συλλόγους των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και Περιφερειών, όπως Ξάνθης 98%, Καβάλας 95%, Αχαϊας 90%, Ηλείας 

και Πέλλας 70%, Κοζάνης 96%, Γρεβενών 72%,Θεσπρωτίας 67%, Θεσσαλονίκης 90%, 

Σερρών 83%, Ημαθίας 85%, Χαλκιδικής 85 %. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 4369/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

11.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα δέκα (10) υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 

Πιερίας, μία από επτά Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, η οποία συστάθηκε με τη νομική μορφή του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  Δευτέρου Βαθμού, υπαγόμενου στις διατάξεις του Νόμου 3852/2010, 

ΦΕΚ 87Α/7-6-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Σύμφωνα με τον Οργανισμό Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/2010 

ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) ο οποίος ίσχυε κατά το έτος 2016, που αφορά η 

αξιολόγηση, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας απαρτιζόταν από έξι διευθύνσεις (με τις 

υπ’αρ.81320+77909/1-12-2016 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Φ.Ε.Κ. 4302/Β΄/30-12-2016, οι δύο εκ των 

διευθύνσεων έχουν ανασυσταθεί ως υποδιευθύνσεις) και είκοσι οκτώ τμήματα. Στις 

οργανικές αυτές μονάδες υπηρετούσαν το ίδιο έτος 138 υπάλληλοι, εκ των οποίων έξι 

προϊστάμενοι διευθύνσεων και 27 προϊστάμενοι τμημάτων. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να διευκρινιστεί κατά πόσο η οργανωμένη αντίδραση στην 

εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης που περιγράφεται στο Νόμο 4369/2016, 

οφείλεται σε διαφωνία των υπαλλήλων με τις ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου, που 

προέκυψε κατόπιν μελέτης, ανάλυσης και κατανόησής τους ή αποτελεί συνέπεια της 

γενικότερης εργασιακής ανασφάλειας κι έλλειψης εμπιστοσύνης προς την διοικητική 

και πολιτική ηγεσία των τελευταίων ετών. Ακόμη ποια είναι τα κριτήρια που 

υπερτερούν στη συνείδηση όσων υπαλλήλων επέμειναν να  τηρήσουν τη διαδικασία, 

και κατέθεσαν έντυπα αξιολόγησης, ανεξαρτήτως εάν αξιολογήθηκαν τελικώς από τους 
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προϊσταμένους τους, σε συνάρτηση με τη γενικότερη άποψη που έχουν για τα 

συστήματα αξιολόγησης.  

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων, επιχειρείται να 

ερμηνευτεί η απόφαση κάποιων να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους, ως συνέπεια 

του εκφοβισμού που επιχειρήθηκε με την ποινή του αποκλεισμού τους από τις επόμενες 

διαδικασίες κρίσεων (παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017, ΦΕΚ-140 Α/21-9-17) ή 

ως συνειδητή επιλογή που συνδέεται είτε με την συμφωνία τους με τις ρυθμίσεις του 

νόμου είτε με την ξεκάθαρη θέση τους υπέρ της διαδικασίας της αξιολόγησης, 

ανεξαρτήτως των ειδικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Από την αντίθετη πλευρά 

αναζητείται η αιτία της επιμονής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων να αρνούνται 

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, παραβλέποντας τις όποιες κυρώσεις. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα στοχεύει σε μια πρώτη συλλογή απόψεων για την 

πιθανότητα ουσιαστικής  συμμετοχής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και 

των ίδιων των υπαλλήλων σε αποφάσεις σχετικές με τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, 

επιβράβευσης ή «τιμωρίας» συναδέλφων τους, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

στο πνεύμα του συστήματος αξιολόγησης της Deloitte, προσαρμοσμένων στις συνθήκες 

του δημοσίου τομέα. 

11.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, λόγω της 

μεγάλης συμμετοχής των υπαλλήλων της στην αποχή, με ποσοστό 74,6%. Πρόκειται 

για ποσοστό αρκετά μεγάλο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα να διερευνηθούν τα αίτια 

της επιτυχίας της κινητοποίησης στη συγκεκριμένη υπηρεσία, αφήνοντας ωστόσο ικανά 

περιθώρια και για την εύρεση εκφραστών της αντίθετης άποψης. 

 Επιπλέον στις οργανικές μονάδες που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα έχει 

χορηγηθεί πλήθος αρμοδιοτήτων με μεγάλη ποικιλία ως προς τους κοινωνικούς τομείς 

που αφορούν: Υγεία, κοινωνική μέριμνα, μεταφορές, τεχνικά έργα, περιβάλλον και 

χωροταξία, ανάπτυξη, εμπόριο και τουρισμός, διά βίου μάθηση, αγροτική οικονομία 

και κτηνιατρική. Συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα επιλογής δείγματος από υπαλλήλους 

από διάφορα επιστημονικά πεδία και κυρίως διαφορετικά υπηρεσιακά περιβάλλοντα, με 

ποικίλες εμπειρίες και πηγές ενημέρωσης.  
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 Για τον λόγο αυτόν οι υπάλληλοι προέρχονται από πέντε διαφορετικές Διευθύνσεις, 

ήτοι τις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού, Διοικητικού-Οικονομικού, Ανάπτυξης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί πως οι πιθανές κοινές απαντήσεις και 

αντιλήψεις τους δεν οφείλονται στην ένταξή τους σε συγκεκριμένο, διοικούμενο και 

ελεγχόμενο από τα ίδια πρόσωπα εργασιακό περιβάλλον. 

 Προκειμένου να ερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν τόσο στην απόφαση συμμετοχής 

στην αποχή από την αξιολόγηση όσο και στην απόφαση περί μη συμμετοχής, 

επιλέχθηκαν πέντε υπάλληλοι από την μία ομάδα και πέντε από την άλλη. Για να είναι 

ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, συμμετείχαν δύο υπάλληλοι που κατέχουν 

θέση ευθύνης, ένας από κάθε ομάδα, καθώς και υπάλληλοι από όλες τις κατηγορίες 

εκπαίδευσης. Μόνο από την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν υπάρχει 

αντιπροσώπευση, καθώς υπηρετούν δύο σε όλη την Ενότητα, οι οποίοι δεν στάθηκε 

δυνατόν να προσεγγιστούν. Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

επιλέχθηκαν τέσσερις υπάλληλοι, δύο από κάθε ομάδα, διότι οι απόψεις τους 

παρουσιάζουν πρόσθετο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες 

για επιλογή σε θέση ευθύνης σε ενδεχόμενη μελλοντική διαδικασία κρίσεων. 

 Στην κινητοποίηση για την αποχή από την αξιολόγηση συμμετείχαν εκατόν τρεις (103) 

υπάλληλοι σε σύνολο εκατόν τριάντα οκτώ (138) υπηρετούντων, ήτοι ποσοστό 74.6%. 

 Εκ των έξι προϊσταμένων διευθύνσεων και των είκοσι επτά προϊσταμένων τμημάτων 

μόνο δύο κι έξι αντίστοιχα προέβησαν σε αξιολογήσεις των υφισταμένων τους. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα με τη διαδικασία της συνέντευξης υπάλληλοι 

είναι: 

ΦΥΛΛΟ: 

Α. Άντρες: ένας (1) 

Β: Γυναίκες: εννέα (9) 

ΒΑΘΜΟΣ: 

Α: Οκτώ (08) 

Β: Μία (1) 
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Γ: Μία (1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

ΠΕ: Έξι (6) 

ΤΕ: Δύο  (2) 

ΔΕ: Δύο  (2) 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:   Δύο  (2) 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:                                   Οκτώ (8) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

- Ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

διεύθυνσης (ήδη υποδιεύθυνσης επιπέδου διεύθυνσης), είναι απόφοιτος της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάτοχος δύο πτυχίων Α.Ε.Ι. κι ενός 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 

- Μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 

 Εκ των δέκα ανωτέρω υπαλλήλων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, οι πέντε 

υπέβαλαν δήλωση περί μη συμμετοχής στη διαδικασία, τασσόμενοι με τις οδηγίες των 

συνδικαλιστικών φορέων για αποχή από την αξιολόγηση. Οι υπόλοιποι πέντε αντιθέτως 

υπέβαλαν κανονικά έντυπο αξιολόγησης δηλώνοντας την επιθυμία τους να 

αξιολογηθούν. Ωστόσο η μία υπάλληλος, κατηγορίας ΔΕ δεν αξιολογήθηκε τελικώς, 

καθώς απείχαν από τη διαδικασία και οι δύο αρμόδιοι αξιολογητές. 

 Οι συμμετέχοντες υπάλληλοι προσδιορίζονται βάσει της κατηγορίας εκπαίδευσης, του 

βαθμού, της θέσης και της συμμετοχής ή αποχής τους από την αξιολόγηση, ως εξής: 

 Υπάλληλος ΠΕ  κατηγορίας με βαθμό Α, προϊσταμένη διεύθυνσης, δήλωσε 

συμμετοχή στην αξιολόγηση και ως αξιολογήτρια και ως αξιολογούμενη. 

 Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α, προϊστάμενος διεύθυνσης, δήλωσε 

συμμετοχή στην αποχή και ως αξιολογητής και ως αξιολογούμενος. 
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 Δύο υπάλληλοι ΠΕ, κατηγορίας, μία με βαθμό Α και μία με βαθμό Γ, υπέβαλαν 

έντυπο αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν, λόγω συμμετοχής και των 

αξιολογητών στη διαδικασία. 

 Δύο υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α, δήλωσαν συμμετοχή στην αποχή 

και δεν αξιολογήθηκαν λόγω συμμετοχής και των αξιολογητών στην αποχή. 

 Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α,  υπέβαλε έντυπο αξιολόγησης και 

αξιολογήθηκε λόγω συμμετοχής και των αξιολογητών στη διαδικασία. 

 Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, δήλωσε συμμετοχή στην αποχή και 

δεν αξιολογήθηκε λόγω συμμετοχής και των αξιολογητών στην αποχή  

 Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Β, υπέβαλε έντυπο αξιολόγησης, αλλά 

δεν αξιολογήθηκε λόγω συμμετοχής των αξιολογητών στην αποχή. 

 Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, δήλωσε συμμετοχή στην αποχή και 

δεν αξιολογήθηκε λόγω συμμετοχής και των αξιολογητών στην αποχή. 

 Όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που 

στο σύνολό τους σχεδόν οι υπάλληλοι συμμετείχαν στην αποχή. 

 Από τους υπαλλήλους που δεν συμμετείχαν στην αποχή: 

 Η προϊσταμένη της διεύθυνσης και η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α 

υπηρετούν σε διεύθυνση (την ίδια), που κατά το 50% περίπου οι υπάλληλοι 

συμμετείχαν στην αποχή. 

 Οι υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Γ και ΤΕ κατηγορίας με βαθμό Α υπηρετούν 

σε διεύθυνση (την ίδια) που κατά το 60% περίπου οι υπάλληλοι συμμετείχαν στην 

αποχή. 

 Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας υπηρετεί σε διεύθυνση που στο σύνολό τους σχεδόν οι 

υπάλληλοι συμμετείχαν στην αποχή. 

11.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα, η οποία ενδείκνυται 

για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών των φαινομένων σε περιπτώσεις αλλαγής 

καταστάσεων (Ζαφειρόπουλος, 2005). Σύμφωνα με τους Ίσαρη και Πουρκό (2015), η 

ποιοτική έρευνα ορίζεται από τους Denzin και Lincoln (2005) ως «μια πλαισιοθετημένη 

δραστηριότητα (situated activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο». 
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Πρόκειται για την σε βάθος έρευνα σε μικρά κι επιλεγμένα δείγματα, για την άντληση 

των σημαντικών πληροφοριών για τον σκοπό της (Patton, 1990), ήτοι για την 

αποκωδικοποίηση και νοηματοδότηση κάποιου φαινομένου  (Ζαφειρόπουλος, 2005). Η 

ποιοτική μέθοδος διαφέρει από την ποσοτική ως προς το ότι δεν μετρά την συχνότητα 

αλλά αναζητά τα βαθύτερα αίτια της εμφάνισης των φαινομένων που ερευνά 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). 

 Χαρακτηριστικό της είναι ότι λαμβάνει χώρα σε φυσικό περιβάλλον και με 

παρατήρηση των αντιδράσεων των συμμετεχόντων, αλλά πάντως με δεδομένες κάποιες 

υποθέσεις από την πλευρά του ερευνητή, ανάλογα με αυτό που πιστεύει ότι αποτελεί το 

επίκεντρο της έρευνας. Με βάση αυτές τις υποθέσεις ο ερευνητής διαμορφώνει τα 

ερωτήματα. (Jacob, 1998). Οι σχέσεις αιτίου-αιτιατού αναδύονται από τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας και δεν προϋποτίθενται, όπως στην ποσοτική, τα 

δε ευρήματά της διασταυρώνονται με προϋπάρχοντα δεδομένα, με βάση τα οποία 

μπορούν να ερμηνεύονται καλύτερα (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

 Κατά τους Ίσαρη και Πουρκό.(2015), οι πιο σημαντικές μέθοδοι  συλλογής  δεδομένων 

στην ποιοτική έρευνα είναι: 

1.Η ποιοτική συνέντευξη σε βάθος: Διακρίνεται στην ημιδομημένη συνέντευξη, στην 

οποία οι ερωτήσεις είναι έως έναν βαθμό προκαθορισμένες, αλλά με ευελιξία στην 

προσαρμογή στον κάθε ερωτώμενο, στη μη δομημένη, στην οποία οι συμμετέχοντες 

μιλούν ελεύθερα με βάση ευρείες θεματικές και στην πλήρως δομημένη, στην οποία ο 

ερωτήσεις είναι αυστηρά προκαθορισμένες και η οποία σπανίως χρησιμοποιείται στην 

ποιοτική έρευνα, καθώς δεν επιτρέπει την εμβάθυνση και την ανάδειξη νέων 

παραμέτρων στο εξεταζόμενο θέμα. 

2. Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη, στην οποία ο συμμετέχων καλείται να 

αφηγηθεί την ιστορία του με τον δικό του τρόπο. 

3. Οι ομαδικές συνεντεύξεις (focus groups): Πρόκειται ουσιαστικά για ομαδική 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του ερευνητή.  

4. Η παρατήρηση/εθνογραφία: Ο ερευνητής συμμετέχει (συμμετοχική παρατήρηση) σε 

μία κοινωνική διαδικασία, καταγράφοντας αντιδράσεις, συμπεριφορές και σχέσεις. 

 Σύφωνα με τους Denzin και Lincoln (2008):  Η ποιοτική έρευνα πρέπει να πληροί 

πολλαπλά κριτήρια: Να είναι «ηθική, επιθετική, θεραπευτική, μετασχηματιστική, 
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αποχρωματική, συμμετοχική». Δεσμευμένη «στον διάλογο, στην κοινότητα, στην 

αυτοδιάθεση και στην πολιτιστική αυτονομία». Να αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες 

ανάγκες. Να μην περιορίζεται σε ένα ενιαίο παράδειγμα ή ερμηνευτική στρατηγική. Με 

αυτά τα δεδομένα η κρίσιμη εγχώρια ποιοτική έρευνα είναι εκ προοιμίου πολιτική. 

 Η ποιοτική έρευνα κρίθηκε ως η κατάλληλη μέθοδος προκειμένου να γίνουν 

κατανοητές οι απόψεις και οι συμπεριφορές των συμμετεχόντων για το νέο σύστημα 

αξιολόγησης, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες του ελληνικού δημοσίου τον δεδομένο 

χρόνο, ήτοι μετά από μία οκταετία σχεδόν σε καθεστώς οικονομικού ελέγχου και 

πιέσεων για περιορισμό του, αλλά και μία τετραετία αποχής από κάθε διαδικασία 

αξιολόγησης. 

 Η ποιοτική έρευνα βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της άμεσης επαφής με τα 

πρόσωπα, την καταγραφή των ιστοριών, την παρατήρηση των συμπεριφορών και 

εντοπισμού των πρακτικών τους στα πλαίσια που ζουν και εργάζονται Ακόμη 

ενδείκνυται για την καλύτερη κατανόηση των χωρικών, χρονικών, κοινωνικών και 

λοιπών πλαισίων, καθώς και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. (Ίσαρη, 

Πουρκός, 2015).  

 Οι συνεντεύξεις ακολούθησαν τον τύπο της ημιδομημένης συνέντευξης με 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, που ωστόσο άφηναν περιθώρια στον κάθε συμμετέχοντα να 

απαντήσει με τον τρόπο και στην έκταση που επιθυμούσε, να σχολιάσει περαιτέρω ό,τι 

ήθελε να τονίσει και να θίξει κάθε παρεμφερές θέμα, αλλά και να αποφύγει να 

απαντήσει ευθέως, εάν δεν ένιωθε άνετα. Όλες οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στα 

γραφεία των υπαλλήλων στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Σε μία 

μόνο περίπτωση των δύο υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Γ και ΤΕ με βαθμό Α, οι 

οποίες δεν συμμετείχαν στην αποχή, παρίσταντο και οι δύο στον ίδιο χώρο κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων, καθώς δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί άλλος χώρος, αλλά 

λόγω της στενής φιλικής τους σχέσης δεν επηρεάστηκε η ελεύθερη έκφραση των 

απόψεών τους. 

 Το ερωτηματολόγιο διέφερε αναλόγως της θέσης ευθύνης του ερωτώμενου, σε 

ερωτηματολόγιο για προϊσταμένους κι ερωτηματολόγιο για υπαλλήλους. 

 Διακρίνονται τρεις ενότητες ερωτήσεων.  

 Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει: 



 

92 
 

 Την ερώτηση περί συμμετοχής ή μη των ερωτώμενων υπαλλήλων στην αποχή 

από την αξιολόγηση. 

 Μία ερώτηση με προκαθορισμένες επιλογές για τον τρόπο που έλαβαν γνώση 

των ρυθμίσεων του νόμου. Υπήρχε δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων από μία 

απαντήσεων. Σκοπός της ερώτησης ήταν να διαπιστωθεί εάν είχαν άμεση 

γνώση των νομοθετικών διατάξεων ή βασίστηκαν σε απόψεις κι ερμηνείες 

τρίτων, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για το εφαρμοστέο σύστημα 

αξιολόγησης και να καταλήξουν στην απόφαση περί συμμετοχής ή μη στην 

αποχή από τη διαδικασία και κατά πόσο η επιλογή τους αυτή σχετιζόταν με τον 

τρόπο που έλαβαν γνώση των ρυθμίσεων. 

 Δεκατέσσερις ερωτήσεις με επιλογή ΝΑΙ ή ΌΧΙ. Ο συγκεκριμένος τύπος 

ερωτήσεων αν και δεν είθισται να χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση σκοπεύει σε μία πρώτη καταγραφή της γενικότερης 

αντίληψης των ερωτηθέντων για τον θεσμό της αξιολόγησης. Σκοπός των 

ερωτήσεων ήταν να διαμορφωθεί μία γενική εικόνα για τις προσδοκίες των 

υπαλλήλων από ένα σύστημα αξιολόγησης, ώστε, σε συνδυασμό με τις 

απαντήσεις τους στην διάρκεια των συνεντεύξεων, να διευκρινιστεί εάν η 

διάσταση των διατάξεων του νόμου με το ιδανικό, κατά την άποψή τους, 

σύστημα αξιολόγησης, συνετέλεσε στην απόφασή τους να συμμετάσχουν ή να 

μην συμμετάσχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει δεκαοκτώ για τους προϊσταμένους και δεκαέξι για 

τους υπαλλήλους ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες στοχεύουν στην διαπίστωση της 

γνώσης από την πλευρά των υπαλλήλων των ρυθμίσεων του συστήματος αξιολόγησης 

του νόμου 4369/2017 και κατά πόσο αυτές επηρέασαν την απόφασή τους να απέχουν ή 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις συντάχθηκαν με βάση τα 

όσα αναλύθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας, για τις απόψεις της επιστήμης για τα 

συστήματα αξιολόγησης, με προσπάθεια προσαρμογής τους στο ισχύον σύστημα.  

 Οι υπάλληλοι δεν βοηθήθηκαν στις απαντήσεις τους, ενώ κατεβλήθη προσπάθεια οι 

όποιες διευκρινίσεις τους ζητούνταν να μην τους οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με 

το αν η απάντηση ήταν σωστή ή λανθασμένη. Αρκετές φορές προτιμούσαν να 

απαντούν ότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να 

εκφράζουν τη γενικότερη άποψή τους για το θέμα. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που 

ισχυρίζονταν ότι γνωρίζουν πως ισχύει κάτι, αλλά χωρίς να εξειδικεύουν, δεν υπήρχε η 
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απαίτηση να αναφέρουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου, για να μην αναγκαστούν 

να παραδεχτούν ότι δε γνώριζαν κι αισθανθούν προσβεβλημένοι. 

 Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις, με προεπιλεγμένες απαντήσεις 

για τους υπαλλήλους και τέσσερις για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων. Οι 

ερωτήσεις συντάχθηκαν με βάση την διαπίστωση της εταιρίας Deloitte, ότι  «Οι 

άνθρωποι μπορούν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των άλλων ανθρώπων κατά τρόπο 

αντιφατικό, αλλά είναι εξαιρετικά συνεπείς όταν αξιολογούν τα συναισθήματα και τις 

προθέσεις τους»,  αλλά με προσαρμογή στις συνθήκες του δημοσίου τομέα. 

 Σκοπός των ερωτήσεων είναι να διαπιστωθεί ποια μπορεί να είναι τα κριτήρια των 

υπαλλήλων και των προϊσταμένων όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις με άμεσες 

συνέπειες στους ίδιους, στους συναδέλφους τους και στις οργανικές τους μονάδες, 

χωρίς την «ασφάλεια» που προσφέρει ένα τυπικό σύστημα αξιολόγησης, στο οποίο 

τόσο οι βαθμολογητές όσο και οι βαθμολογούμενοι αποστασιοποιούνται από τα 

ουσιαστικά αποτελέσματα της διαδικασίας 

 Οι απαντήσεις, αν και προεπιλεγμένες, δεν χρήζουν στην πλειοψηφία τους ειδικής 

αιτιολογίας, καθώς προκύπτει άμεσα το σκεπτικό της επιλογής τους. Τα σχετικά σχόλια 

που συνόδευαν την κάθε επιλογή και αποτελούσαν απλή επανάληψη της 

προεπιλεγμένης απάντησης με διαφορετική διατύπωση, δεν περιελήφθησαν στο κείμενο 

της εργασίας. Όπου όμως απάντησαν σε διευκρινιστικά ερωτήματα, οι απαντήσεις 

καταγράφονται στην ενότητα των συμπερασμάτων. 

 Ο βασικός στόχος αυτής της ομάδας των ερωτήσεων δεν ήταν η ανάλυση των 

βαθύτερων αιτιών της κάθε επιλογής, αλλά η συναγωγή συμπερασμάτων για το κατά 

πόσο σε συνθήκες πίεσης για τη λήψη αποφάσεων οι υπάλληλοι λειτουργούν λογικά ή 

συναισθηματικά, αν επικρατούν κριτήρια κατά βάση αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Τα 

αποτελέσματα συνδέονται με το τελευταίο μέρος της εργασίας, για την υποβολή 

προτάσεων για ένα πιο συμμετοχικό, λειτουργικό και ουσιαστικό σύστημα 

αξιολόγησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

12.1 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Α. Τρόπος γνώσης του περιεχομένου του νόμου 4369/2016. 
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  Οι επιλογές ήταν: 

 Διαβάζοντας το νόμο ή/και τις σχετικές εγκυκλίους 

 Από συζητήσεις με συναδέλφους 

 Από την ενημέρωση των  συνδικαλιστικών φορέων 

 Από τον τύπο 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Συμμετέχοντες υπάλληλοι: Διαβάζοντας 

το νόμο ή/και 

τις σχετικές 

εγκυκλίους 

Από 

συζητήσεις 

με 

συναδέλφους 

Από την 

ενημέρωση των  

συνδικαλιστικών 

φορέων 

Από τον 

τύπο 

Συμμετείχε 

στην αποχή 

Υπάλληλος ΠΕ  κατηγορίας, με βαθμό Α, 

προϊσταμένη διεύθυνσης. 

Χ    ΟΧΙ 

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α. Χ    ΟΧΙ 

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Γ. Χ    ΟΧΙ 

Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α. Χ    ΟΧΙ 

Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Β. Χ Χ Χ  ΟΧΙ 

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, 

προϊστάμενος διεύθυνσης, με Μ..Δ.Ε. και 

πτυχίο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. 

Χ  Χ  ΝΑΙ 

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, 

με Μ.Δ.Ε.. 

Χ    ΝΑΙ 

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α.  Χ Χ  ΝΑΙ 

Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α.  Χ Χ  ΝΑΙ 

Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Α.  Χ   ΝΑΙ 

 Όλοι οι υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή δήλωσαν ότι διάβασαν το νόμο 

ή/και τις εγκυκλίους. Η μία υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας βάσισε την απόφασή της τόσο 

στη μελέτη του νόμου όσο και στις συζητήσεις με συναδέλφους και την ενημέρωση από 

τους συνδικαλιστικούς φορείς. 
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 Από τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην αποχή, επικαλούνται άμεση γνώση του 

περιεχομένου του νόμου ή/και των εγκυκλίων, ο προϊστάμενος διεύθυνσης, κάτοχος 

Μ.Δ.Ε. και πτυχίου Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  και μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, κάτοχος Μ.Δ.Ε.  

 Οι λοιποί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή βασίστηκαν στις συζητήσεις με 

συναδέλφους, ενώ οι δύο εξ αυτών (ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας) βασίστηκαν επιπλέον στην 

ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργάνων. 

 Διαπιστώνεται αρχικά μία σχέση εξάρτησης μεταξύ της άμεσης γνώσης του νόμου με 

τη θέση ευθύνης, καθώς και οι δύο προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων μερίμνησαν, 

κατά δήλωσή τους, να μελετήσουν οι ίδιοι τις εφαρμοστέες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

ώστε να διαμορφώσουν ιδία άποψη για την ορθότητά τους. Ακόμη οι δύο υπάλληλοι με 

αυξημένα προσόντα (ο προϊστάμενος διεύθυνσης και η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με 

Μ.Δ.Ε.) επίσης ενημερώθηκαν από τα νομοθετικά κείμενα. 

 Επίσης παρατηρείται ότι οι υπάλληλοι που δεν έχουν άμεση γνώση των νομοθετικών 

διατάξεων, αλλά περιορίστηκαν στις απόψεις των συναδέλφων τους και των 

συνδικαλιστικών φορέων, κατέληξαν στην απόφαση συμμετοχής στην αποχή από την 

αξιολόγηση, πλην της μίας υπαλλήλου με τα αυξημένα τυπικά προσόντα και του 

προϊσταμένου διεύθυνσης, ενώ οι υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή 

ισχυρίζονται πως διαθέτουν άμεση γνώση των νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Τα συμπεράσματα αυτά ωστόσο δύνανται να ανατραπούν στη συνέχεια, από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ανοικτές ερωτήσεις. 

Β. Πιθανότητα αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δημοσίου χωρίς τη 

διαδικασία της αξιολόγησης: 

 Όλοι απάντησαν αρνητικά, δίνοντας εξ αρχής από μέρους τους το στίγμα της απόλυτης 

βεβαιότητάς τους για τη χρησιμότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης στον εργασιακό 

βίο του δημοσίου υπαλλήλου, παρά τις όποιες αντιρρήσεις για τις επί μέρους 

νομοθετικές επιλογές. 

Γ. Χαρακτηριστικά ιδανικού συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την άποψη 

των υπαλλήλων της ΠΕ Πιερίας. 

Α) Εφαρμογή βαθμολογικής κλίμακας:  

ΝΑΙ: 09 
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ΟΧΙ: 01 

 Εννέα (09) υπάλληλοι δήλωσαν την προτίμησή τους στο σύστημα αξιολόγησης με 

βαθμολογική κλίμακα ενώ διαφώνησε ο προϊστάμενος διεύθυνσης. 

Β) Έκθεση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και των αδυναμιών του υπαλλήλου (χωρίς 

βαθμολογία):  

ΝΑΙ: 01 

ΟΧΙ: 09 

 Στην ερώτηση αυτή οι απαντήσεις, όπως ήταν λογικό, αντιστράφηκαν, καθώς ο 

υπάλληλος που απάντησε αρνητικά στην προηγούμενη ερώτηση, τάχθηκε υπέρ ενός 

συστήματος αξιολόγησης που θα βασιζόταν σε απλή έκθεση της υπηρεσιακής 

κατάστασης του υπαλλήλου, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι το απέρριψαν. 

Γ) Σύνδεση με την απόδοση και την επίτευξη των στόχων του υπαλλήλου και της 

υπηρεσίας: 

ΝΑΙ: 10 

ΟΧΙ: 00 

  Όλοι οι υπάλληλοι απάντησαν θετικά, δηλώνοντας έτσι τη σαφή προτίμησή τους σε 

ένα σύστημα αξιολόγησης συνδεόμενο με την επίτευξη των στόχων. 

Δ) Στόχος η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων: 

ΝΑΙ: 09 

ΟΧΙ: 01 

 Η μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, που συμμετείχε στην αποχή και απάντησε αρνητικά 

θεωρεί, όπως αναλύει στη συνέχεια, ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων του υπαλλήλου εναπόκειται στον ίδιο και δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί 

μέσω του συστήματος αξιολόγησης. 

Ε) Διενέργεια αξιολόγησης από προϊσταμένους που έχουν περάσει από την 

προβλεπόμενη διαδικασία κρίσεων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο:  
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ΝΑΙ: 08 

ΟΧΙ: 02 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική απάντηση δύο υπαλλήλων που υπέβαλαν 

κανονικά έντυπο αξιολόγησης, δηλώνοντας έτσι την επιθυμία τους να αξιολογηθούν, 

ήτοι της υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α και της υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας, οι 

οποίες δεν κρίνουν ως σημαντικό παράγοντα για την αξιοπιστία του αξιολογητή την 

προηγούμενη κρίση του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας 

αιτιολογεί την άποψή της στη συνέχεια. Για την υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας 

επισημαίνεται ότι και η ίδια τοποθετήθηκε ως προϊσταμένη τμήματος το 2017 χωρίς 

κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού της 

Περιφέρειας. 

Στ) Σύνδεση με την βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγές): 

ΝΑΙ: 08 

ΟΧΙ: 02 

 Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που δεν συμμετείχε στην αποχή και μία υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας που συμμετείχε, προτιμούν την αποσύνδεση της αξιολόγησης από το 

σύστημα προαγωγών. 

Ζ) Σύνδεση με την μισθολογική εξέλιξη και την παροχή επιδομάτων: 

ΝΑΙ: 07 

ΟΧΙ: 03 

 Όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, πλην της υπαλλήλου ΔΕ 

κατηγορίας, επιθυμούν τη σύνδεση της διαδικασίας με τις μισθολογικές παροχές. Την 

ίδια άποψη υποστηρίζουν και τρεις υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: μία 

υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε, μία ΤΕ και μία ΔΕ κατηγορίας. Αρνητικά 

απάντησαν ο προϊστάμενος της διεύθυνσης, η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που 

συμμετείχε στην αποχή και η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που δεν συμμετείχε. Οι δύο 

τελευταίες είχαν απαντήσει αρνητικά και στην προηγούμενη ερώτηση, συνεπώς 

αντιτίθενται γενικώς στη σύνδεση της αξιολόγησης με την βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη. Τα ευρήματα κι εδώ δε δείχνουν κάποια συνεκτικά στοιχεία 
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ανάμεσα στην κατηγορία εκπαίδευσης και την άποψη για σύνδεση αξιολόγησης και 

μισθού, ωστόσο υποδηλώνουν μία προτίμηση προς τα συστήματα αυτού του τύπου 

όσων υπαλλήλων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις κατά της 

αξιολόγησης.  

Η) Σαφήνεια κριτηρίων αξιολόγησης: 

ΝΑΙ: 10 

ΟΧΙ: 00 

 Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι θεωρούν σημαντική τη σαφήνεια των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

Θ) Αξιολόγηση από όλες τις πηγές (αξιολόγηση 360
Ο

: από προϊστάμενο, 

συναδέλφους, πολίτες, αυτοαξιολόγηση). 

ΝΑΙ: 09 

ΟΧΙ: 01 

 Μόνο η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που δεν συμμετείχε στην αποχή απορρίπτει την 

αξιολόγηση 360
ο
, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ αυτού του συστήματος. 

Ι) Εξασφάλιση σχέσης εμπιστοσύνης αξιολογητή-αξιολογούμενου 

ΝΑΙ: 10 

ΟΧΙ: 00 

ΙΑ) Αξιολόγηση του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του: 

ΝΑΙ: 09 

ΟΧΙ: 01 

 Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που δεν συμμετείχε στην αποχή θεωρεί ότι δεν είναι σε 

θέση να αξιολογήσει τους προϊσταμένους της. 

ΙΒ) Αυτοαξιολόγηση: 

ΝΑΙ: 09 
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ΟΧΙ: 01 

 Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης θεωρεί περιττή διαδικασία την αυτοαξιολόγηση. 

ΙΓ) Πρόβλεψη μέτρων τιμωρίας του αξιολογούμενου (π.χ. επιβράδυνση 

βαθμολογικής ή μισθολογικής εξέλιξης, απολύσεις κλπ) 

ΝΑΙ: 05 

ΟΧΙ: 05 

 Τρεις υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή, ήτοι η προϊσταμένη της 

διεύθυνσης, μία υπάλληλος ΠΕ και μία ΤΕ κατηγορίας, καθώς και δύο υπάλληλοι που 

συμμετείχαν στην αποχή, ήτοι η μία ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. και η ΔΕ κατηγορίας, 

τάσσονται υπέρ της θέσπισης μέτρων τιμωρίας σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. 

Δεν προκύπτει από τις απαντήσεις κάποια γενικότερη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο 

εκπαίδευσης ή στη θέση ευθύνης ή στην απόφαση συμμετοχής στην αποχή και στην 

επίδειξη αυστηρότητας στη μεταχείριση των λιγότερο αποδοτικών υπαλλήλων. Στην 

άποψη αυτή φαίνεται να καταλήγουν λόγω προσωπικών αντιλήψεων και βιωμάτων 

κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.  

12.2.ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

12.2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

12.2.1.1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 

α) Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, προϊσταμένη διεύθυνσης με έντεκα 

υφισταμένους υπαλλήλους.  

 Εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένης τμήματος από το 1990 και διεύθυνσης από το 2009. 

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες οργανικές μονάδες και με ποικίλες αρμοδιότητες κι έχει 

μεγάλη πείρα σε θέματα διοίκησης. Έχει δηλώσει πως γνωρίζει το περιεχόμενο του 

Νόμου 4369/2016 και των σχετικών εγκυκλίων μετά από σχετική μελέτη, αν κι όχι 

αρκετά ενδελεχή, καθώς δεν της το επιτρέπει ο χρόνος που διαθέτει. 
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 Θεωρεί πως ο νόμος 4369/2016 δεν περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης, 

«έχει κάποιες περιγραφές αλλά γενικές και αόριστες». Ωστόσο η επιλογή της να μην 

απέχει από την αξιολόγηση δεν επηρεάστηκε από τη γενικότητα του νόμου στο θέμα 

αυτό, καθώς γι’ αυτήν είναι πιο σημαντικό να γίνει η αξιολόγηση. 

 Στην ερώτηση αν το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 στοχεύει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων ή έχει άλλους σκοπούς, 

απαντά πως ο νόμος, από όσο διάβασε, δεν προβλέπει μέτρα για την ανάπτυξη των 

υπαλλήλων. Ομοίως, δεν εντόπισε ρυθμίσεις που να επηρεάζουν την απόδοση των 

υπαλλήλων. Υποστηρίζει όμως ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 

στοχοθεσία. Η ίδια βάζει στόχους με τη δική της, άτυπη διαδικασία και διαπιστώνει 

ποιοι υπάλληλοι ανταποκρίθηκαν.  

 Ακόμη δεν θυμάται να υπάρχει πρόβλεψη για αξιολόγηση από τους πολίτες, αν και 

πιστεύει ακράδαντα στη χρησιμότητά της, ώστε η άποψή τους να λαμβάνεται υπ’όψιν 

για το καλό της υπηρεσίας. «Αυτό δε σημαίνει ότι ο προϊστάμενος θα δέχεται άκριτα τη 

γνώμη των πολιτών. Ο ίδιος γνωρίζει την αξία κάθε υπαλλήλου». Η αξιολόγηση από 

τους πολίτες θα ήταν χρήσιμη ώστε το ανώτατο όργανο διοίκησης να διαμορφώσει μία 

γενική άποψη για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, ιδίως εάν υπάρχουν επανειλημμένα 

παράπονα.  

 Όσον αφορά στη σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή – αξιολογούμενου, θεωρεί πως «ο 

υπάλληλος ποτέ δεν πρόκειται να είναι ικανοποιημένος από τον αξιολογητή του κι αυτό 

δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κανένας νόμος». 

 Η ίδια κρίθηκε ως προϊσταμένη τμήματος (όχι διεύθυνσης) τελευταία φορά το 2005. 

Αν και γενικά πιστεύει πως πρέπει ο προϊστάμενος να έχει κριθεί νομίμως από το 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, θεωρεί πως ακόμη και η κρίση αυτή του υπηρεσιακού 

συμβουλίου δεν είναι αδιάβλητη. Απλώς περιβάλλεται με τη νόμιμη διαδικασία, κάτι 

που είναι μεν σημαντικό αλλά όχι τόσο όσο να πειστεί να απέχει από την αξιολόγηση 

γι’ αυτόν τον λόγο.  

 Δεν πιστεύει πως οι ρυθμίσεις του νόμου για την αξιολόγηση του προϊσταμένου από 

τους υφισταμένους του εξασφαλίζουν την ανωνυμία «και δεν είναι δυνατόν να την 

εξασφαλίσουν». Αν και η ίδια αξιολόγησε τους υφισταμένους της, η όλη διαδικασία της 

αξιολόγησης δεν προχώρησε ομαλά στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί 

η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Ωστόσο σε τέτοια περίπτωση 
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θα την ελάμβανε σοβαρά υπ’ όψιν: Ακόμη κι αν δεν ασπαζόταν όλες τις κρίσεις, θα 

εξέταζε το ενδεχόμενο κάποιες να ευσταθούν. 

 Κρίνει πως η συμβουλευτική συνέντευξη του άρθρου 19 του νόμου 4369/2016 έχει 

κάποιο νόημα στις μεγάλες υπηρεσίες ή αν είναι νέος ο προϊστάμενος και δεν γνωρίζει 

αρκετά τους υπαλλήλους. Στις ολιγάριθμες υπηρεσίες αυτό γίνεται καθημερινά. Στη 

δική της οργανική μονάδα αυτό συμβαίνει ακόμη και στη διάρκεια του πρωινού καφέ. 

 Όσον αφορά στην έλλειψη πρόβλεψης για αυτοβαθμολόγηση, θεωρεί πως ο βαθμός 

δεν έχει σημασία στην αυτοαξιολόγηση, αρκεί να είναι ειλικρινής ο υπάλληλος. «Ο 

προϊστάμενος γνωρίζει επαρκώς το έργο του».  

 Πιστεύει ότι ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο 

μπορεί να βοηθήσει τον προϊστάμενο ώστε να μεριμνήσει για τη βελτίωσή του κι αυτό 

είναι κάτι που το εφαρμόζουν στη διεύθυνσή της. 

 Αν και τάσσεται υπέρ της σύνδεσης της αξιολόγησης με την βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη, καθώς και την πρόβλεψη μέτρων τιμωρίας του αξιολογηθέντος με 

αρνητική βαθμολογία δεν διαπίστωσε τέτοιου είδους αναφορές στο νόμο.  

Στο ερώτημα αν κρίνει δίκαιο το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται στον Νόμο 

4369/2016, απαντά πως πάντως δεν είναι άδικο: Ασχέτως αν δεν περιέχει ρυθμίσεις που 

να συνδέει την αξιολόγηση με τη στοχοθεσία, είναι ένα σωστό σύστημα και σίγουρα 

καλύτερο από το να μην υπάρχει καθόλου. Διατυπώνει ωστόσο την παρατήρηση ότι δεν 

θα έπρεπε να υπάρχουν όρια στο δικαίωμα της ένστασης, αλλά το δίκαιο θα ήταν να 

έχει αυτό το δικαίωμα όποιος νιώθει ότι αδικείται. 

 Αν επέλεγε έναν λόγο που αποφάσισε να μην απέχει από την αξιολόγηση, είναι ότι 

πιστεύει στον θεσμό, όπως πιστεύει κι ότι ως υπάλληλος δεν είναι πάνω από το νόμο, 

αλλά ότι οφείλει να τον εφαρμόσει. 

 Για τη ρύθμιση της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017, που επιβάλλει ποινή 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για 

εκείνους τους προϊσταμένους που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους, απάντησε 

πως συμφωνεί. «Θα ήταν αντιφατικό να αποδέχεται κάποιος τη θέση του προϊσταμένου 

με αναπλήρωση ή με τοποθέτηση, αλλά μετά να αρνείται να ανταποκριθεί στην 

υποχρέωση της αξιολόγησης, και να επικαλείται την έλλειψη κρίσης από υπηρεσιακό 

συμβούλιο. Ας μην αποδεχόταν τη θέση τότε». 
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 Η ενημέρωση που έλαβε χώρα από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων 

δεν την επηρέασε, καθώς επιφυλάχθηκε να διαβάσει πρώτα το νόμο, τον οποίο και 

ακολουθεί. 

β) Υπάλληλος ΠΕ, κατηγορίας, με βαθμό Α. 

 Έχει δηλώσει πως έχει άμεση γνώση του νόμου 4369/2016 και πιστεύει ότι η 

περιγραφή των κριτηρίων είναι ασαφής. Ωστόσο το πιο σημαντικό γι’αυτήν είναι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, «ακόμη κι αν δεν είναι ακριβοδίκαιος ο 

νόμος».  

 Συμφωνεί με τη γενική φιλοσοφία του νόμου και κρίνει πως το περιεχόμενο σε αυτόν 

σύστημα αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο της διοίκησης να ωθήσει τον 

υπάλληλο να βελτιώσει την εικόνα του και την αποτελεσματικότητά του, καθώς και την 

απόδοσή του. Άλλωστε «κάθε υπάλληλο τον ενδιαφέρει η ποιοτική εικόνα του και η 

γνώμη των προϊσταμένων για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει».  

 Δεν θυμάται να υπάρχει διάταξη για αξιολόγηση από τους πολίτες αλλά προτιμά να 

μην υπάρχει, γιατί οι πολίτες επιδίδονται συχνά σε προσωπικές αντιπαλότητες.  

 Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή αξιολογούμενου δεν εξασφαλίζεται από το 

νόμο. Η ίδια πιστεύει ότι η δική της διευθύντρια είναι δίκαιη. Επαναλαμβάνει ωστόσο 

πως η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης ήταν το πιο σημαντική γι’αυτήν. 

 Η αξιολογήτριά της δεν κρίθηκε από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά δεν το θεώρησε 

αρκετά σημαντικό παράγοντα.  

 Στο θέμα της αξιολόγησης του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του θεωρεί ότι 

όταν υπάρχουν ελάχιστα άτομα στο τμήμα δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της 

ανωνυμίας, αλλά κι ότι ο προϊστάμενος ήδη γνωρίζει την άποψη των υφισταμένων, 

έστω και άτυπα. Θα αξιολογούσε τους προϊσταμένους της και θα φρόντιζε να στηριχθεί 

σε αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. αποδοτικότητα, τυπικά προσόντα, κ.λ.π.) 

 Δεν συμφωνεί με τη συμβουλευτική συνέντευξη, γιατί «δεν εξασφαλίζεται η 

αντικειμενικότητα της κρίσης». 

 Γενικώς διαφωνεί με την αυτοαξιολόγηση, γιατί σ’ αυτήν «εμπλέκονται υποκειμενικά 

στοιχεία (συναισθήματα, ευαισθησίες κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην είναι 
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αντικειμενική η εικόνα που θα σχηματιστεί». Συνεπώς προτιμά την περιγραφή το 

έργου. 

 Ο εντοπισμός αδύνατων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο «θα βοηθήσει πρώτα 

τον ίδιο τον ίδιο να βελτιωθεί, με την προϋπόθεση ότι έχει διάθεση για κάτι τέτοιο». 

 Δε γνωρίζει εάν ο νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα τιμωρίας 

του αξιολογούμενου, ούτε εάν συνδέεται με την βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη, 

αλλά τίποτα από αυτά δεν επηρέασε την επιθυμία της να αξιολογηθεί. 

 Σχετικά με το αν είναι δίκαιο το σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016, πιστεύει 

ότι «πάντα υπάρχουν μειονεκτήματα (όπως και πλεονεκτήματα)». 

 Ο πιο σημαντικός λόγος που δεν συμμετείχε στις κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης 

είναι ότι τάσσεται γενικώς υπέρ της αξιολόγησης σε κάθε  τομέα της ζωής της. 

 Η ενημέρωση από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων ένιωσε ότι δεν την 

κάλυψε.  

γ) Υπάλληλος ΠΕ, κατηγορίας, με βαθμό Γ. 

 Έχει διαβάσει το νόμο 4369/2016 και κρίνει ότι περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια 

αξιολόγησης κι ότι γενικά είναι «επαρκής» και γι’ αυτό συμφώνησε να αξιολογηθεί αν 

και ούτως ή άλλως επιθυμούσε να αξιολογηθεί. 

 Επίσης το προβλεπόμενο σύστημα αξιολόγησης, κατά τη γνώμη της στοχεύει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, αλλά δεν μπορεί να 

επηρεάσει την απόδοσή τους. Η απόφασή της όμως να δεχτεί να αξιολογηθεί οφείλεται 

στο ότι γενικώς το ήθελε, καθώς «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». 

 Δεν θυμάται εάν στον νόμο υπάρχει διάταξη για αξιολόγηση από τους πολίτες, αν και 

γενικώς πιστεύει ότι δεν πρέπει να τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, καθώς «…τους 

εξυπηρετείς και τ’ ακούς κιόλας. Προσπαθείς να τα κάνεις όλα καλά και σε βρίζουν 

επειδή δήθεν άργησες». 

 Πιστεύει πως ο νόμος δεν εξασφαλίζει τη σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή 

αξιολογούμενου, αφού αφήνει περιθώρια στον αξιολογητή που έχει προκατάληψη να 

βαθμολογήσει υποκειμενικά. Η δική της προϊσταμένη (στη διεύθυνση) είναι εντάξει 
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άτομο και την εμπιστεύεται. Αλλά ούτε κι αυτός ο παράγοντας την επηρέασε στην 

απόφαση να δηλώσει επιθυμία να αξιολογηθεί. 

 Δεν επηρεάστηκε ούτε από το γεγονός πως η προϊσταμένη της δεν έχει κριθεί από 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

 Αν και η ανωνυμία του υφισταμένου δεν εξασφαλίζεται από το νόμο στη σχετική 

διαδικασία, αυτή θα αξιολογούσε την προϊσταμένη της.  

 Θεωρεί τη συμβουλευτική συνέντευξη θετικό στοιχείο για τη σχέση αξιολογητή – 

αξιολογούμενου. 

 Η περιγραφή του έργου του αξιολογούμενου καλύπτει, κατά τη γνώμη της, την έννοια 

της αυτοαξιολόγησης. «Θα ήταν καλό να περιγράφει αναλυτικά τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές του». 

 Πιστεύει ότι ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο 

μπορεί να βοηθήσει τον προϊστάμενο να κατανοήσει τις αδυναμίες του. 

 Δε γνωρίζει αν ο νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα τιμωρίας 

του αξιολογούμενου, αν και πιστεύει ότι πρέπει να περιέχει τέτοια μέτρα, ούτε εάν 

συνδέεται με την βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη, αλλά τίποτα από αυτά δεν 

επηρέασε την επιθυμία της να αξιολογηθεί. 

 Κρίνει το συγκεκριμένο σύστημα ως δίκαιο, εάν εφαρμοστεί επακριβώς. 

 Ο κύριος λόγος που συμμετείχε στην αξιολόγηση είναι πως «πρέπει να επιβραβεύονται 

οι ικανοί υπάλληλοι». 

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων δεν την κάλυψαν. 

δ) Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α. 

 Διάβασε η ίδια το νόμο και πιστεύει πως περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια 

αξιολόγησης.  Δεν ήταν αυτός ο λόγος όμως που προτίμησε να αξιολογηθεί, αλλά 

επειδή γενικώς πιστεύει πως «οι υπάλληλοι πρέπει να αξιολογούνται σε όποια θέση κι 

αν βρίσκονται ( και σε θέσεις ευθύνης) και πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά η 

αξιολόγηση».  
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 Πιστεύει πως ο νόμος στοχεύει στη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

υπαλλήλων, καθώς και την απόδοσή του, αλλά δεν στάθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς 

«Δεν υπάρχει τέλειo σύστημα. Όλα επιδέχονται διορθώσεις». Όλα αυτά δεν σχετίζονται 

με την επιθυμία της να αξιολογηθεί. 

 Δεν θυμάται να υπάρχει στο νόμο πρόβλεψη για αξιολόγηση από τους πολίτες και δεν 

επηρεάστηκε από αυτό. Γενικώς τάσσεται υπέρ της, καθώς πρέπει και «ο πολίτης να 

εκφράζει την άποψή του». Ακόμη και οι περιπτώσεις που αδικαιολόγητα βαθμολογεί 

αρνητικά (π.χ. επειδή ο υπάλληλος αρνείται παράνομο αίτημα), «μέσα στο πρόγραμμα 

είναι». 

 Σχέση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από το νόμο, πάντα θα υπάρχουν 

περιθώρια για εκδήλωση εμπάθειας, αν αυτή υφίσταται. Ακριβώς επειδή «δεν υπάρχει 

τρόπος να εξασφαλιστεί πλήρως η εμπιστοσύνη», υπάρχουν οι ενστάσεις. «Ο 

αξιολογητής οφείλει να είναι αντικειμενικός, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από το νόμο». Η 

ίδια εμπιστεύεται την κρίση της προϊσταμένης της. 

 Δεν επηρεάστηκε ούτε από το γεγονός πως οι προϊστάμενοι - αξιολογητές της δεν 

έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

 Αν και η ανωνυμία του υφισταμένου δεν εξασφαλίζεται σε τμήματα με λίγους 

υπαλλήλους, θα αξιολογούσε ευχαρίστως την προϊσταμένη της. 

 Πιστεύει πως η συμβουλευτική συνέντευξη είναι θετικό στοιχείο γιατί «ίσως θα 

μπορούσε να επιλύσει προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε υπηρεσία και να βελτιώσει 

τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία και να διορθώσει θέματα που προκύπτουν». 

Ενδεχομένως και να οδηγήσει σε ανάπτυξη των ικανοτήτων του υπαλλήλου. 

 Στην αυτοαξιολόγηση προτιμά την βαθμολογική κλίμακα, με συνοδεία όμως πλήρους 

αιτιολογίας, ώστε «να μπορεί να αποδεικνύει τις δεξιότητες και ικανότητές του».  

 Πιστεύει πως ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο 

μπορεί να βοηθήσει τον αξιολογητή, άλλωστε «αυτή είναι η έννοια της 

αυτοαξιολόγησης». 

 Δε γνωρίζει αν ο νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα τιμωρίας 

του αξιολογούμενου, αν και πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν και σε ακραίες 

περιπτώσεις να φτάνουν έως την απόλυση. Δεν γνωρίζει ούτε εάν συνδέεται με την 
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βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη, αλλά τίποτα από αυτά δεν επηρέασε την επιθυμία 

της να αξιολογηθεί. 

 Πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο 

και «είναι πιο ολοκληρωμένο από τους προηγούμενους νόμους, χωρίς αυτό να 

αποκλείει παραλείψεις». 

 Ο λόγος που συμμετείχε στην αξιολόγηση είναι πως πιστεύει πως «όλοι οι υπάλληλοι 

και οι προϊστάμενοι πρέπει να κριθούν και πρέπει να κριθούν δίκαια, για ό,τι 

προσφέρουν και αποδίδουν καθημερινά στην εργασία τους. Ίσως έτσι ξεχωρίσουν οι 

ικανοί και αποτελεσματικοί από τους υπαλλήλους που απλά χτυπούν την κάρτα τους 

κάθε μέρα». 

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων ήταν κατατοπιστικοί και συμφωνεί μαζί 

τους πως έπρεπε πρώτα να κριθούν οι προϊστάμενοι. Όμως «πρέπει να ξεκινήσει η 

αξιολόγηση, με τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να βελτιωθεί στην πορεία, όσο 

μπορεί να βελτιωθεί, το σύστημα αυτό». 

ε) Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Β 

Η υπάλληλος, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του νόμου διαβάζοντάς τον η ίδια, από 

συζητήσεις με συναδέλφους κι από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων 

και τελικώς υπέβαλε έντυπο αξιολόγησης, αλλά δεν αξιολογήθηκε λόγω συμμετοχής 

των αξιολογητών στην αποχή. 

 Διευκρινίζει πως δεν είναι πλήρως ενημερωμένη ώστε να μπορεί να πει εάν 

περιγράφονται με σαφήνεια τα κριτήρια της αξιολόγησης. Αυτό που την επηρέασε στην 

επιθυμία της να αξιολογηθεί είναι πως αρκετά χρόνια τώρα οι υπάλληλοι δεν έχουν 

αξιολογηθεί κι από τη στιγμή που έφυγαν τα ποσοστά (αναφέρεται στο νόμο 

4250/2014) από κάπου έπρεπε να γίνει η αρχή. «Ήταν δείγμα καλής θέλησης και ο 

νόμος είναι πολύ βελτιωμένος ως προς τον προηγούμενο». 

 Δεν έχει εμβαθύνει τόσο ώστε να κρίνει εάν ο νόμος στοχεύει στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων. 

 Δε νομίζει ότι μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του υπαλλήλου από αυτό το σύστημα 

αξιολόγησης, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τη δική της απόφαση να υποβάλει το έντυπο 

αξιολόγησης. 
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 Δε γνωρίζει αν προβλέπεται αξιολόγηση από τους πολίτες και δεν επηρεάστηκε 

καθόλου. Θα προτιμούσε πάντως να μην υπάρχει «γιατί δεν γνωρίζουν τη δουλειά». 

 Πιστεύει πως η σχέση αξιολογητή – αξιολογούμενου εξασφαλίζεται, αλλά δεν ήταν 

αυτός ο λόγος που ήταν θετική στην εφαρμογή του νόμου. Άλλωστε μία σχετική 

εμπιστοσύνη προς τους προϊσταμένους της υπάρχει, αν κι όχι απόλυτη. 

 Οι προϊστάμενοί της δεν έχουν κριθεί από Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ωστόσο δεν 

επηρεάστηκε από αυτόν τον παράγοντα, καθώς ούτως ή άλλως δεν θεωρεί 

αντικειμενικές τις κρίσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, «αφού τα περισσότερα μέλη 

τους τοποθετούνται από αιρετούς και δεν εκλέγονται». 

 Όσον αφορά την ανωνυμία του υφισταμένου κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του 

προϊσταμένου από αυτόν, δεν θεωρεί ότι εξασφαλίζεται. Πάντως δεν συμφωνεί με τη 

διαδικασία. Δεν είναι αυτή που θα κρίνει τον προϊστάμενο, «όχι λόγω των εγγυήσεων, 

αλλά επειδή η ικανότητά του προϊσταμένου φαίνεται από τα πεπραγμένα της 

Υπηρεσίας ή μάλλον, από τα μη πεπραγμένα». 

 Αν και δεν θυμάται το άρθρο 19 για τη συμβουλευτική συνέντευξη, πιστεύει πως 

διαρκώς πρέπει να γίνεται συζήτηση για τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσης και 

καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης της ικανότητας του υπαλλήλου. Πάντως και η 

συμβουλευτική συνέντευξη είναι «θετικό στοιχείο, γιατί υποχρεώνει την επικοινωνία 

και συζήτηση ανάμεσα στον προϊστάμενο και τον υπάλληλο, με γνώμονα πάντα την 

καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη». 

 Για την αυτοαξιολόγηση δεν θεωρεί ότι «ο βαθμός προσθέτει κάτι περισσότερο - δεν 

έχει νόημα η αυτοαξιολόγηση με βαθμό», προτιμά την περιγραφή των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων αναλυτικά, καθώς και «τι ακριβώς κλήθηκε να διεκπεραιώσει κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς κάθε υπάλληλος». 

 Πιθανόν ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο να 

μπορεί να βοηθήσει τον αξιολογητή, αλλά δεν έχει άποψη επ’ αυτού. 

 Δε γνωρίζει αν ο νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα τιμωρίας 

του αξιολογούμενου, ούτε εάν συνδέεται με την βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη, 

αλλά τίποτα από αυτά δεν επηρέασε την επιθυμία της να αξιολογηθεί. 
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 Καθώς δεν γνωρίζει επαρκώς το περιεχόμενο του νόμου προτιμά να μην πάρει θέση 

για το αν είναι δίκαιο το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης. Γενικά θα προτιμούσε 

ένα απρόσωπο σύστημα, μία «πλατφόρμα», όπου ανάλογα με τη δουλειά που κάνει να 

της υποβάλλονται ερωτήσεις και να κρίνεται από τις απαντήσεις. 

 Ο μοναδικός λόγος που υπέβαλε το έντυπο αξιολόγησης είναι ότι έχουν πέντε χρόνια 

χωρίς αξιολόγηση και ο νόμος είναι καλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο. 

 Η απόφασή της δεν άλλαξε μετά την ενημέρωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., καθώς ναι μεν 

τους ενημέρωσε για κάποια πράγματα, αλλά δεν τους πίεσε. Αντιθέτως τους πίεσε ο 

πρωτοβάθμιος σύλλογος, αλλά έτσι ενισχύθηκε η απόφασή της να επιθυμεί να 

αξιολογηθεί, καθώς ο πρωτοβάθμιος σύλλογος γενικώς απαξιώνει κάποιους νόμους. 

12.2.1.2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 

α) Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α, προϊστάμενος διεύθυνσης (ήδη 

υποδιεύθυνσης επιπέδου διεύθυνσης). 

 Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για υπάλληλο με αυξημένα προσόντα, απόφοιτο της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με δύο πτυχία Α.Ε.Ι. κι ένα 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Διαθέτει εμπειρία σε θέση προϊσταμένου τμήματος 

και διεύθυνσης, αρχικά στο Υπουργείο Μεταφορών και ήδη στην Περιφερειακή 

Ενότητα Πιερίας. Το περιεχόμενο του νόμου το γνωρίζει από προσωπική μελέτη και 

από την ενημέρωση των συνδικαλιστικών φορέων. 

 Πιστεύει πως η παράθεση τω κριτηρίων αξιολόγησης στο νόμο 4369/2016 είναι αρκετά 

αναλυτική και οι διευκρινίσεις – οδηγίες αρκετά σαφείς. Δεν αντιλαμβάνεται το νόημα 

της 100βαθμης αριθμητική κλίμακας και μάλιστα η διαφοροποίηση εντός της ίδιας 

«κλάσης» 90-100, 75-89 κ.ο.κ. Θεωρεί περισσότερο ενδεδειγμένη την μη αριθμητική 

αξιολόγηση, κάτι που επεσήμανε και στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων. 

 Σχετικά με τη στόχευση του εξεταζόμενου συστήματος στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων των υπαλλήλων ή σε πιθανούς «άλλους σκοπούς», δεν είναι κατ’αρχήν 

καχύποπτος για τη διαδικασία αξιολόγησης. Πιστεύει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχε 

αποτέλεσμα στη βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου. Ωστόσο δεν 

επηρεάστηκε από αυτό στην επιλογή στάσης απέναντι στην αξιολόγηση. 
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 Για το αν μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των υπαλλήλων πιστεύει ότι 

«ουσιαστική/σημαντική επίδραση στην απόδοση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μείζονες 

αλλαγές κι όχι με αποσπασματικές/σημειακές επεμβάσεις». Υπό την έννοια αυτή, πιο 

σημαντική θεωρεί την αρχική αξιολόγηση (διορισμός) παρά τις ενδιάμεσες, «στις 

οποίες μπορεί να διαφανεί ενδεχομένως η ασυμβατότητα συγκεκριμένων υπαλλήλων με 

ορισμένα καθήκοντα». 

 Ως προς το θέμα της αξιολόγησης από τους πολίτες, γνωρίζει ότι προβλέπεται εν μέρει 

για τις δομές διοίκησης. Ωστόσο η ελλιπής αυτή πρόβλεψη δεν τον επηρέασε στην 

απόφασή του να συμμετάσχει στην αποχή από την αξιολόγηση, αν και θεωρεί χρήσιμη 

την αξιολόγηση από τους πολίτες. 

 Κρίνει ότι, κατά μία έννοια, το σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016 

εξασφαλίζει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή – αξιολογουμένου, δεδομένου 

«ότι απαιτεί ειδική αξιολόγηση κι εξέταση των χαμηλών βαθμολογιών (πέραν των 

υψηλών), αλλά και των μεγάλων διαφορών πρώτου και δευτέρου αξιολογητή». 

 Ο ίδιος δεν έχει κριθεί στην παρούσα θέση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κι αυτό 

συνέβαλε στην απόφασή του να συμμετάσχει στην αποχή, καθώς συμφωνεί με τη θέση 

του συλλόγου, πως «η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κεκριμένους προϊσταμένους 

και όχι διορισμένους». 

 Για την πρόβλεψη περί αξιολόγησης από τους υφισταμένους, πιστεύει ότι θα μπορούσε 

να διασφαλιστεί η ανωνυμία των αξιολογητών, αναλόγως του τρόπου σχεδιασμού της 

διαδικασίας, αλλά «σε ολιγομελείς οργανικές μονάδες είναι δύσκολη η επίτευξη 

πλήρως της ανωνυμίας». Ο ίδιος θα ελάμβανε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την αξιολόγηση 

από τους υφισταμένους του, ακόμη κι αν τη θεωρούσε λανθασμένη ή μεροληπτική. 

 Τη συμβουλευτική συνέντευξη θα τη θεωρούσε θετικότερη «αν διεξαγόταν ως 

συζήτηση/συνεργασία κι όχι ως συνέντευξη». 

 Την αυτοαξιολόγηση δεν την θεωρεί απαραίτητη. Θεωρεί επαρκή την πρόβλεψη για 

παράθεση του αντικειμένου εργασίας, σε συνδυασμό με τη συνεργασία αξιολογητή – 

αξιολογούμενου. Ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων από τον αξιολογούμενο δεν θα 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, κατά τη γνώμη του, δεδομένου ότι στη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης κατά κανόνα περιέχεται κάποια δόση μεροληψίας. 
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 Κρίνει ότι από τις διατάξεις του νόμου 4369/2016 προκύπτουν κάποια μέτρα τιμωρίας 

για τον αξιολογούμενο, εμμέσως μόνο: «Μέτριες αξιολογήσεις θα οδηγούσαν σε 

μικρότερες πιθανότητες προαγωγής. Τα σαφή μέτρα τιμωρίας περιορίζονται σε όσους 

παρουσιάζονται κριτικοί προς τις ατέλειες του νόμου» (αναφέρεται στην ποινή 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες κρίσεων, των προϊσταμένων που απέχουν από την 

αξιολόγηση). Πάντως η απόφασή του να συμμετάσχει στην αποχή δεν επηρεάστηκε 

από τις σχετικές με τις προαγωγές ρυθμίσεις. 

 Από όσο γνωρίζει δεν υπάρχει σύνδεση με τη μισθολογική εξέλιξη και θα το 

απευχόταν σε κάθε περίπτωση, καθώς θεωρεί ότι «με την παροχή μισθολογικών 

κινήτρων (bonus) μπορεί να εκφυλιστεί κάθε διαδικασία αξιολόγησης». 

 Το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 το κρίνει ως «πιο προσεγμένο και 

καλοσχεδιασμένο από το προϊσχύον», αν και αποφεύγει να απαντήσει στο αν είναι 

δίκαιο. Εξάλλου ως αριθμητικό, θεωρεί ότι ενθυλακώνει κάποιο χαρακτήρα 

υποκειμενικότητας (ελαστικοί /αυστηροί αξιολογητές κ.λ.π.). 

 Ως τον πιο σημαντικό λόγο που συμμετείχε στην αποχή προβάλλει την άποψη του 

συλλόγου, ότι δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους προϊστάμενοι που 

δεν έχουν κριθεί νομίμως. Ο ίδιος επιθυμεί την καλύτερη και αποδοτικότερη 

συνεργασία και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και κρίνει την αξιολόγηση ως 

χρήσιμη διαδικασία. Επιπλέον είναι και υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας και η 

αξιολόγηση είναι προαπαιτούμενο. Θα προτιμούσε λοιπόν να είχε πραγματοποιηθεί, 

αλλά παρ’ όλα αυτά συντάχθηκε με τη θέση του συλλόγου. Πάντως του ιδίου δεν του 

αρέσει ο ρόλος του αξιολογητή. 

 Δεδομένου ότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης θα μπορούσε να 

υποστηρίξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η απειλή της ποινής της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν. 

4489/2017 για τους προϊσταμένους που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους. 

 Η ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε και οι θέσεις που 

εκφράστηκαν, βοήθησαν στην ενίσχυση της αρχικής επιφύλαξής τους προς τις 

διατάξεις του νόμου. 

 β) Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης. 

 Έχει μελετήσει το περιεχόμενο του νόμου 4369/2016 και τις σχετικές εγκυκλίους. 
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 Πιστεύει ότι τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται με σαφήνεια, ώστε να γίνουν 

κατανοητά τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους αξιολογητές. Δηλώνει ευθύς εξ 

αρχής ότι η απόφαση για τη συμμετοχή της στην αποχή έγινε με κριτήριο τη μη 

εφαρμογή του νόμου από την πλευρά των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και 

των Προϊσταμένων Τμημάτων. Ομοίως πιστεύει ότι ο νόμος έως έναν βαθμό στοχεύει 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων και ακριβώς η μη εφαρμογή του, όπως 

προεξέθεσε δεν οδηγεί στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους (εννοεί τις προαγωγές σε 

θέσεις ευθύνης βάσει των κριτηρίων του νόμου). 

 Το σύστημα αξιολόγησης επηρεάζει επίσης, κατά την άποψή της, την απόδοση των 

υπαλλήλων και της υπηρεσίας: «Μέσω της συμβουλευτικής συνέντευξης ο υπάλληλος 

έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις του και να αφυπνιστεί».  

 Γνωρίζει ότι στο άρθρο 29 υπάρχει ο κοινωνικός έλεγχος, με αξιολόγηση των 

υπηρεσιών από τους πολίτες. Η μη εφαρμογή όμως αυτών των διατάξεων ενίσχυσαν 

της απόφασή της να συμμετάσχει στην αποχή. 

 Θεωρεί πως η σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή – αξιολογούμενου εξασφαλίζεται 

«μέσω των ολομελειών τμημάτων, διεύθυνσης, την έκθεση αξιολόγησης έργου που 

παρήχθη», οπότε υπάρχει εμπιστοσύνη στην κρίση του αξιολογητή. Η ίδια εμπιστεύεται 

τους συγκεκριμένους αξιολογητές της υπηρεσίας της. 

 Οι προϊστάμενοί της δεν έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είναι 

τοποθετημένοι κι αυτός είναι ο λόγος που συμμετείχε στην αποχή. 

 Θα αξιολογούσε τους προϊσταμένους της, με όσες εγγυήσεις της παρέχει ο νόμος, παρά 

το ότι δεν εξασφαλίζεται η ανωνυμία του αξιολογητή.  

 Θεωρεί θετικό στοιχείο τη συμβουλευτική συνέντευξη γιατί «ενεργοποιεί τον 

υπάλληλο και βελτιώνει την απόδοση της οργανικής μονάδας: Εντοπίζονται τα σημεία 

που πρέπει ο υπάλληλος να προσέξει, τις ικανότητες που δεν αξιοποίησε, ώστε να 

ωφεληθεί η οργανική μονάδα και ο υπάλληλος». 

 Έχει τη γνώμη πως η βαθμολογία ενός υπαλλήλου αφορά στο σύνολο του έργου, όμως 

και της συμπεριφοράς. Συνεπώς η αυτοαξιολόγηση με μόνη περιγραφή του έργου 

«στερεί τη δυνατότητα να αξιολογήσει το ενδιαφέρον του, την ευγένεια προς τους 

πολίτες». Άρα η ρύθμιση δεν καλύπτει επαρκώς την έννοια της αυτοαξιολόγησης. Θα 

προτιμούσε να συνυπάρχει η βαθμολογική κλίμακα με την περιγραφή του έργου. 
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 Επιπλέον, «μέσω της ειλικρινούς διαδικασίας αυτογνωσίας βοηθιέται ο 

αξιολογούμενος και ο αξιολογητής»: Ο αξιολογητής εντοπίζει πιο εύκολα τα αδύνατα 

σημεία που επισημαίνει ο αξιολογούμενος και σε συνεργασία προτείνουν λύσεις. 

 Γνωρίζει πως η μειωμένη βαθμολογία, ως στοιχείο το προσωπικού μητρώου, 

λαμβάνεται υπ’ όψιν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά τη διαδικασία της 

βαθμολογικής προαγωγής και συμφωνεί να υπάρχει κάποιο μέτρο «τιμωρίας», όπως η  

επιβράδυνση των προαγωγών.  

 Επίσης γνωρίζει πως στο άρθρο 25 αναφέρει πως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

αποφασίζει για την προαγωγή βάσει στοιχείων του προσωπικού μητρώου. Δεν εντόπισε 

όμως κάποια σύνδεση με τις μισθολογικές παροχές, αν και θα συμφωνούσε να υπάρχει 

κάποια σύνδεση με την αμοιβή. Και η εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π.Ε.ΚΕ.Μ. είχε αναφέρει 

ότι «υπάρχουν κρυφά σημεία στο νόμο» σχετικά με αυτό το ζήτημα. Πάντως η 

απόφασή της να συμμετάσχει στην αποχή δε συνδέεται με τα σχετικά θέματα. 

 Θα χαρακτήριζε δίκαιο το εξεταζόμενο σύστημα, σε σχέση με άλλα συστήματα, επειδή 

συμπεριλαμβάνει τις ολομέλειες επιπέδου τμήματος και διεύθυνσης, τις εκθέσεις 

αξιολόγησης έργου τμήματος, τη συμβουλευτική συνέντευξη, τη δυνατότητα 

συμμετοχής του κοινού και φορέων στην αξιολόγηση, τη στοχοθεσία. 

 Ο πιο σημαντικός λόγος που συμμετείχε στην αποχή είναι η μη εφαρμογή των 

ανωτέρω θετικών διατάξεων του νόμου. Επίσης δεν έχουν γίνει κρίσεις προϊσταμένων, 

με συνέπεια να μην δεχτεί να αξιολογηθεί από αξιολογητές που δεν έχουν κριθεί για 

την τοποθέτησή τους σε θέση προϊσταμένου.  

 Οι εκπρόσωποι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε ήταν κατατοπιστικοί και ενημερωμένοι, αλλά είχε 

ήδη προαποφασίσει τη συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις. 

γ) Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, με βαθμό Α.  

 Γνωρίζει για το περιεχόμενο του νόμου 4369/2016 από συζητήσεις με συναδέλφους 

και από την ενημέρωση των συνδικαλιστικών φορέων. 

 Πιστεύει ότι περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά δεν στοχεύει 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων, ούτε επηρεάζει την απόδοσή τους, 

καθώς και τα δύο είναι καθαρά θέμα του ίδιου του υπαλλήλου, όχι του νόμου. Πρέπει 
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να θέλει ο ίδιος ο υπάλληλος να αναπτυχθεί.. Δεν επηρεάστηκε από αυτά τα ζητήματα 

πάντως, στην απόφασή της να συμμετάσχει στην αποχή. 

 Δεν γνωρίζει εάν ο νόμος προβλέπει αξιολόγηση από τους πολίτες, καθώς αυτό δεν 

αφορά την οργανική της μονάδα, που δεν συναλλάσσεται με πολίτες. 

 Δεν πιστεύει πως είναι δυνατόν ένα σύστημα αξιολόγησης να εξασφαλίζει τη σχέση 

αξιολογητή αξιολογουμένου.  

 Οι προϊστάμενοί της δεν έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κι αυτός είναι 

από τους κύριους λόγους που συμμετείχε στην αποχή. Πάντως τους εμπιστεύεται. 

 Στην αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους κρίνει πως δεν 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία του αξιολογητή. Δεν θα αξιολογούσε τον προϊστάμενό της 

κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

 Θεωρεί τη συμβουλευτική συνέντευξη θετικό στοιχείο, εάν λειτουργήσει σωστά: «Το 

θέμα είναι εάν ο προϊστάμενος σου είναι σε θέση να μπορεί να σε «συμβουλεύσει» κι 

αν μπορεί, αυτό μπορεί να γίνεται γενικώς κι όχι μόνο στα πλαίσια μιας αξιολόγησης». 

 Θεωρεί πως πρέπει ο αξιολογούμενος να  βαθμολογεί τον εαυτό του και πως αυτός 

είναι ένας έμμεσος τρόπος επηρεασμού της βαθμολογίας του προϊσταμένου. 

 Η περίπτωση να εντοπίσει ο υφιστάμενος τα αδύνατα σημεία του και ο προϊστάμενος 

να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προς όφελος του υφισταμένου, πιστεύει ότι μόνο 

σ’ έναν ιδεατό κόσμο θα μπορούσε να υπάρχει «και θα ήταν και θεμιτό».  

 Δε γνωρίζει κάτι για μέτρα τιμωρίας στις ρυθμίσεις του νόμου, ούτε για σύνδεση 

αξιολόγησης με προαγωγές ή μισθολογικές παροχές. 

 Δεν είναι σε θέση να χαρακτηρίσει το σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016 ως 

δίκαιο ή άδικο, ενώ ο πιο σημαντικός λόγος που συμμετείχε στην αποχή είναι ότι οι 

αξιολογητές δεν έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Άλλωστε στην απόφασή 

της επηρεάστηκε κυρίως από την ενημέρωση του συλλόγου, οπότε ουσιαστικά 

ακολούθησε όσα υποστηρίζει ο σύλλογος και η πλειοψηφία.  

δ) Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, με βαθμό Α. 
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 Έχει ενημερωθεί από συζητήσεις με συναδέλφους και από τους συνδικαλιστικούς 

φορείς. 

 Από όσα έχει ακούσει ο νόμος 4369/2016 είναι λεπτομερής και σαφής ως προς τα 

κριτήρια.  

 Στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, χωρίς να 

έχει υποπέσει στην αντίληψή της η ύπαρξη άλλων σκοπών. 

 Η σωστή εφαρμογή του θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την απόδοση των 

υπαλλήλων ή της υπηρεσίας. 

 Από όσα γνωρίζει, προβλέπεται στο νόμο αξιολόγηση από τους πολίτες. 

 Πάντως κανένα από τα παραπάνω σημεία του νόμου δεν την επηρέασε στην απόφασή 

της να συμμετάσχει στην αποχή. 

 Θεωρεί την εμπιστοσύνη ως το πιο σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης και πιστεύει 

πως η σωστή εφαρμογή του νόμου την εξασφαλίζει. Η συμμετοχή της στην αποχή 

συνδέεται με αυτό το θέμα (δεδομένου ότι ο νόμος δεν εφαρμόστηκε σωστά). 

 Οι προϊστάμενοι δεν έχουν κριθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο κι αυτός ο 

παράγοντας την ώθησε να απέχει από τις διαδικασίες. Τους εμπιστεύεται αρκετά, όχι 

απόλυτα. 

 Στην αξιολόγηση από τους υφισταμένους δεν είναι σίγουρη ότι εξασφαλίζεται η 

ανωνυμία του αξιολογητή. Χρειάζονται περισσότερες εγγυήσεις για να πειστεί να 

αξιολογήσει τους προϊσταμένους της. 

 Η συμβουλευτική συνέντευξη και γενικά η συζήτηση του προϊσταμένου με τους 

υπαλλήλους βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης και καλύτερης αξιοποίησης και 

ανάπτυξης των ικανοτήτων του υπαλλήλου. «Είναι θετικό στοιχείο γιατί μέσα από τη 

συζήτηση αναδεικνύονται κι επιλύονται πολλά θέματα». 

 Στην αυτοαξιολόγηση θα προτιμούσε να υπάρχει και βαθμολογική κλίμακα, αν και το 

πιο σημαντικό είναι η αντικειμενικότητα της κρίσης από όλες τις πλευρές, στην οποία 

βοηθάει η περιγραφή του έργου. Όταν ο αξιολογούμενος εντοπίζει τα αδύνατα σημεία, 

μπορεί και ο προϊστάμενος να τον βοηθήσει να βελτιωθεί, προς όφελος και του 

αξιολογούμενου και της υπηρεσίας. 
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 Από όσα έχει ακούσει, ο νόμος περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα τιμωρίας του 

αξιολογούμενου, αλλά δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Αν και διαφωνεί με αυτό, επειδή η 

αξιολόγηση μπορεί να μην είναι αντικειμενική, δεν απείχε γι’ αυτόν τον λόγο από τη 

διαδικασία. 

Επίσης από όσα γνωρίζει η αξιολόγηση του νόμου 4369/2016 συνδέεται τόσο με τις 

προαγωγές όσο και με τις μισθολογικές παροχές, κάτι με το οποίο συμφωνεί και δεν 

σχετίζεται με την αποχή από την αξιολόγηση. Κατά τη γνώμη της, «όταν η αξιολόγηση 

γίνεται με κριτήρια αντικειμενικά, καλώς συνδέεται και με τη μισθολογική εξέλιξη και 

με τα επιδόματα». 

 Θεωρεί γενικά το σύστημα του εξεταζόμενου νόμου ως δίκαιο, καθώς έχει σκοπό τη 

βελτίωση των υπηρεσιών και των συνθηκών εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει 

να τηρείται κατά γράμμα.  

 Μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε κατέληξε στο ότι ένας 

σημαντικός λόγος για μην συμμετάσχει στην αξιολόγηση είναι ότι «πρέπει πρώτα να 

αξιολογηθούν οι δομές και οι προϊστάμενοι αξιολογητές». Οι συνδικαλιστές τους 

ενημέρωσαν περί του ότι η αξιολόγηση δεν ξεκινά σωστά, δηλαδή με την αξιολόγηση 

και την επιλογή προϊσταμένων και για τον λόγο αυτόν αποφάσισε να συμμετάσχει στην 

αποχή. 

ε) Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Α. 

Γνωρίζει για το νόμο από συζητήσεις με συναδέλφους. 

Πιστεύει ότι το σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016 είναι λίγο αόριστο, 

ωστόσο στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων και 

μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους, όμως τίποτα από αυτά δεν αποτέλεσε κριτήριο 

στην απόφασή της να αρνηθεί να αξιολογηθεί. 

 Δεν γνωρίζει εάν προβλέπεται αξιολόγηση από τους πολίτες, καθώς δεν έχει διαβάσει 

το νόμο, αν και γενικά δε νιώθει ασφαλής με κάτι τέτοιο, επειδή μπορεί να έχουν 

προσωπικές εμπάθειες. 

 Η σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή – αξιολογούμενου δεν εξαρτάται από το σύστημα 

αξιολόγησης αλλά από τον χαρακτήρα των δύο. 
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 Την ενοχλεί που οι προϊστάμενοί της δεν έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

Άλλωστε ήταν κι ένας λόγος για την αποχή. Ωστόσο οι δικοί της προϊστάμενοι είναι 

υπάλληλοι με πολλές εμπειρίες κι έχουν αρκετά προσόντα ώστε να αξιολογήσουν 

σωστά. 

 Θα δεχόταν να αξιολογήσει τους προϊσταμένους της, αλλά δεν γνωρίζει αν 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία. 

 Η συμβουλευτική συνέντευξη θεωρεί πως αν γίνει σωστά και όπως περιγράφεται στο 

νόμο είναι θετική για την ανάπτυξη του αξιολογούμενου. 

 Θεωρεί ότι ο αξιολογούμενος πρέπει «να βαθμολογεί τον εαυτό του και  να περιγράφει 

για ποιον λόγο βάζει τους βαθμούς». Προκειμένου όμως ο αξιολογούμενος να εντοπίσει 

τα αδύνατα σημεία του «πρέπει να έχει το γνώθι σ’ αυτόν» και οι υπάλληλοι αυτοί είναι 

λίγοι. 

 Από όσο γνωρίζει ο νόμος 4369/2016 περιέχει μέτρα τιμωρίας του αξιολογούμενου, 

αλλά δεν απείχε γι’ αυτόν τον λόγο από την αποχή. Πιστεύει πως «είναι μία ευκαιρία ο 

κάθε διευθυντής και προϊστάμενος τμήματος να βάλει το προσωπικό σε ανάλογες 

θέσεις και να εξαλειφθούν οι αδικίες».  

 Επίσης γνωρίζει ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την βαθμολογική και μισθολογική 

εξέλιξη, συμφωνεί με αυτό και δεν αποτέλεσε κριτήριο για την αποχή της από την 

αξιολόγηση. 

 Μάλιστα πιστεύει ότι είναι δίκαιο το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης κι ότι πρέπει 

«οι διευθυντές ανάλογα με το νόμο να κατανείμουν το προσωπικό, ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους». 

 Πιστεύει ότι κάποτε όλοι οι υπάλληλοι «πρέπει κάποια στιγμή να βαθμολογηθούν 

όπως πραγματικά αξίζουν», αλλά συμμετείχε στην αποχή γιατί «έτσι ήταν το γενικό 

κλίμα». Στην πραγματικότητα ήθελε να αξιολογηθεί αλλά πιέστηκε από τη σχεδόν 

συνολική απόφαση για αποχή της διεύθυνσης που ανήκει οργανικά. 

 Δεν παραβρέθηκε στην ενημέρωση από τους συνδικαλιστικούς φορείς: Δεν 

παρακολουθεί τους συνδικαλιστές επειδή  ως πρώην συνδικαλίστρια θεωρεί ότι είναι 

πάντα κάπως υπερβολικοί.  
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12.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 Σχέση της ατομικής απόφασης με τη συλλογική. 

 Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή 

ανήκουν σε οργανικές μονάδες που στο σύνολό τους απείχαν από την αξιολόγηση, ενώ 

αυτό συμβαίνει με μία μόνο υπάλληλο ΔΕ κατηγορίας, που δήλωσε συμμετοχή στην 

αξιολόγηση. Προκύπτει δηλαδή μία σχέση ανάμεσα στην ατομική και συλλογική 

απόφαση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κι ότι οι τέσσερις υπόλοιπες υπάλληλοι που δεν 

συμμετείχαν στην αποχή ανήκουν σε οργανικές μονάδες που η συμμετοχή κινήθηκε 

περίπου στο 50% με 60%. Άλλωστε στη διάρκεια των συνεντεύξεων δύο υπάλληλοι 

δήλωσαν ρητά ότι επηρεάστηκαν από το γενικό κλίμα στην οργανική τους μονάδα. 

 Σχέση ανάμεσα στην απόφαση περί συμμετοχής ή μη στην αποχή και τη 

γνώση των διατάξεων του νόμου 4369/2016. 

 Διαπιστώνουμε κατ’ αρχάς ότι οι υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή 

ισχυρίζονται στο σύνολό τους, ότι μελέτησαν το νόμο, ενώ από τους υπαλλήλους που 

συμμετείχαν μόνο ο προϊστάμενος της διεύθυνσης και η υπάλληλος με Μ.Δ.Ε. 

προβάλλουν αυτόν τον ισχυρισμό.  

 Δεδομένου ότι κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι περισσότερες ερωτήσεις να μην 

κατευθύνουν και να μην αποκαλύπτουν στοιχεία για το σύστημα αξιολόγησης, αλλά η 

γνώση ή μη των ρυθμίσεων να προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, 

συμπεραίνεται από το περιεχόμενο των απαντήσεων τους και με κριτήριο κατά πόσο 

ήταν σε θέση να εμβαθύνουν και να αναφερθούν σε λεπτομέρειες, ότι οι μόνοι που 

πραγματικά μελέτησαν αναλυτικά το νόμο είναι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης και η 

υπάλληλος με Μ.Δ.Ε. που συμμετείχαν στην αποχή, χωρίς αυτό να σημαίνει (όπως 

είναι άλλωστε φυσικό) ότι θυμούνται ή επεσήμαναν όλες τις λεπτομέρειες. 

Επισημαίνεται πως η υπάλληλος ΠΕ με Μ.Δ.Ε. είχε διατελέσει για σειρά ετών 

πρόεδρος του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου (το οποίο δεν υφίσταται πλέον) 

και είναι δικαιολογημένο το εντονότερο ενδιαφέρον της για τις εξελίξεις σε 

δημοσιοϋπαλληλικά θέματα. 

 Σε μια πιο γενική ανάγνωση φαίνεται να προέβη η προϊσταμένη της διεύθυνσης, ενώ οι 

υπόλοιποι υπάλληλοι μάλλον περιορίστηκαν σ’ ένα «πέρασμα», πιθανόν 

συγκεκριμένων διατάξεων που τους ενδιέφεραν, κάτι που προκύπτει από τις σύντομες 



 

118 
 

απαντήσεις και την επανάληψη των εκφράσεων του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με 

την αδυναμία να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Άλλωστε κύριο μέλημα των 

υπαλλήλων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση ήταν η πραγματοποίηση της 

διαδικασίας, με όποια μειονεκτήματα παρουσιάζει, δεδομένου ότι την αντιλαμβάνονται 

ως μία ηθική δικαίωση για τις υπηρεσίες τους.  

 Με αυτό το δεδομένο θα λέγαμε ευθύς εξ αρχής ότι η άποψη των υπαλλήλων για το 

σύστημα αξιολόγησης του νόμου 4369/2016 στηρίζεται κυρίως στην προϋπάρχουσα, 

σταθερή στάση τους, θετική ή επιφυλακτική, απέναντι αφενός στο θεσμό γενικά κι 

αφετέρου στις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η αξιολόγηση και 

δευτερευόντως σε πληροφορίες προερχόμενες είτε από ένα σύντομο «ξεφύλλισμα» θα 

λέγαμε, του νόμου είτε από επαφές με συναδέλφους και συνδικαλιστικούς φορείς.  

 Κάτω από αυτό το πρίσμα αποκτούν νόημα και οι περισσότερες απαντήσεις τους: 

 Σαφήνεια κριτηρίων αξιολόγησης 

 Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Οι δύο εξ αυτών (η προϊσταμένη της διεύθυνσης και η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με 

βαθμό Α΄) θεωρούν ασαφή και αόριστα τα κριτήρια αξιολόγησης, η μία υπάλληλος ΔΕ 

κατηγορίας παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει, ενώ οι υπόλοιπες ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας 

υπάλληλοι τα κρίνουν ως σαφή.  

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Οι τέσσερις από τους πέντε υπαλλήλους θεωρούν ότι τα κριτήρια αξιολόγησης 

περιγράφονται με σαφήνεια, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης να αμφιβάλλει για τη 

χρησιμότητα της εκατοντάβαθμης κλίμακας, δηλώνοντας και τη γενικότερη αντίθεσή 

του στην αριθμητική κλίμακα, όπως και στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων. Η μόνη 

που διαφωνεί είναι η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, η οποία, βασιζόμενη στις απόψεις 

τρίτων, έχει τη γνώμη ότι ο νόμος είναι κάπως αόριστος σε αυτό το σημείο  

 Η σαφήνεια των κριτηρίων ωστόσο, σε αντίθεση με τη γενικότερη άποψη όλων των 

υπαλλήλων περί του ιδανικού συστήματος αξιολόγησης, δεν αποτελεί κριτήριο για τη 

συμμετοχή ή την αποχή τους από τις κινητοποιήσεις. 

 Επισημαίνεται ότι υπάρχει στο νόμο εκτενής περιγραφή και ανάλυση των κριτηρίων 

αξιολόγησης, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρθηκε κανείς συγκεκριμένα.  
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 Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Τρεις πιστεύουν πως ο νόμος στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των υπαλλήλων, η προϊσταμένη της διεύθυνσης έχει αντίθετη άποψη, χωρίς πάντως να 

μπορούν να εξειδικεύσουν ούτε οι μεν ούτε η δε, ενώ η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας δεν 

γνωρίζει. 

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Πλην της μίας υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας, που πιστεύει πως η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του υπαλλήλου εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο 

(αιτιολογώντας έτσι και την διαφοροποίησή της από τους υπόλοιπους υπαλλήλους στην 

πρώτη ενότητα των ερωτήσεων), οι λοιποί πιστεύουν πως αποτελεί επιδίωξη του νόμου, 

χωρίς να ψυχανεμίζονται άλλους “σκοτεινούς” σκοπούς, με τον προϊστάμενο της 

διεύθυνσης να υποστηρίζει ότι κατ’ αρχήν δεν είναι καχύποπτος στο θέμα αυτό.  

 Επισημαίνεται πάντως είναι ότι κανείς από τους δέκα δεν έλαβε υπ’ όψιν αυτό το 

κριτήριο κατά τη λήψη απόφασης για συμμετοχή ή αποχή από τις κινητοποιήσεις και 

κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να  υπάρχουν άλλοι, ύποπτοι σκοποί στο νόμο. Η 

ερώτηση διατυπώθηκε έτσι ώστε να μην τους καθοδηγήσει σε συγκεκριμένη απάντηση, 

με την υπόθεση πως εάν είχαν αμφιβολίες για τις κυβερνητικές προθέσεις θα ήταν το 

πρώτο που θα εντόπιζαν. Ωστόσο μόνο ο προϊστάμενος της διεύθυνσης αντιλήφθηκε το 

νόημα της ερώτησης.  

 Σύνδεση της αξιολόγησης με την βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Οι τρεις (προϊσταμένη διεύθυνσης, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Γ και 

υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας) πιστεύουν ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των 

υπαλλήλων, αλλά κανείς εκ των πέντε δεν το έλαβε υπ’ όψιν, αν και είχαν απαντήσει 

αρχικά πως πρέπει να υπάρχει σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με την απόδοση 

των υπαλλήλων. 

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: 
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 Δύο υπάλληλοι, ήτοι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης και η μία υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας δεν θεωρούν ικανό το εξεταζόμενο σύστημα αξιολόγησης να επηρεάσει την 

απόδοση των υπαλλήλων, ο πρώτος επειδή χαρακτηρίζει αποσπασματικές τις 

επεμβάσεις που επιχειρεί και η δεύτερη επειδή πιστεύει ότι αυτό είναι θέμα 

αποκλειστικά του υπαλλήλου. Οι τρεις υπόλοιποι υπάλληλοι διαφωνούν, με μόνη την 

υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. να εντοπίζει τη σχετική αναφορά στη διάταξη για 

τη συμβουλευτική συνέντευξη. Όλοι τους πάντως είχαν εντάξει τη σύνδεση με την 

απόδοση στα θετικά στοιχεία ενός συστήματος αξιολόγησης. 

 Σημειωτέον ότι κανείς δεν αναφέρεται στις ρυθμίσεις για τη στοχοθεσία, που επίσης 

αποτελούν ένα βασικό κεφάλαιο του νόμου. 

 Συμβουλευτική συνέντευξη 

 Σε συνάρτηση με τον στόχο της βελτίωσης της απόδοσης και της ανάπτυξης των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, έχει τεθεί η ερώτηση για τη χρησιμότητα 

της συμβουλευτικής συνέντευξης, στην οποία διατυπώθηκε λεπτομερώς το κείμενο του 

νόμου, ως εξής: «Η συμβουλευτική συνέντευξη που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 

Νόμου 4369/2016 γίνεται προκειμένου να συζητήσει ο προϊστάμενος με τον 

αξιολογούμενο τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης 

και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη 

λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί». Η 

συγκεκριμένη ερώτηση είχε πιο λεπτομερή διατύπωση, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση 

με την κλασική συνέντευξη, κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό.  

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Η προϊσταμένη της διεύθυνσης τη θεωρεί περιττή διαδικασία, καθώς κατά τη γνώμη 

της αυτό συμβαίνει καθημερινά στη δική της οργανική μονάδα, ατύπως, ενώ η μία 

υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α βαθμό, παρασυρμένη από τον όρο «συνέντευξη» 

διατύπωσε αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της κρίσης. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι 

που συμμετείχαν την αξιολόγηση την θεωρούν ως ορθό μέτρο, με την υπάλληλο της ΔΕ 

κατηγορίας να αντιλαμβάνεται στο σημείο αυτό τη σύνδεση με τον στόχο της 

βελτίωσης της απόδοσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

υπαλλήλων, σε αντίθεση με τις απαντήσεις της στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις. 

Ομοίως και η υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, εντοπίζει την πιθανή συμβολή της 

συμβουλευτικής συνέντευξης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων. 
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Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή είναι όλοι τους θετικοί, με τον 

προϊστάμενο διεύθυνσης να διευκρινίζει ότι προτιμά την έννοια της συζήτησης, κάτι με 

το οποίο φαίνεται να συμφωνεί η υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας. Η μία υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας όμως, αν και συμφωνεί με το θεσμό, θέτει το ζήτημα της «ικανότητας» του 

προϊσταμένου να συμβουλεύσει και μάλιστα γενικώς κι όχι μόνο στα πλαίσια της 

αξιολόγησης. Η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. και η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας 

επίσης εντοπίζουν τη σύνδεση με το θέμα της ανάπτυξης των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των υπαλλήλων. 

 Τεκμαίρεται πάντως η γενικότερη επιθυμία κι εμπιστοσύνη των υπαλλήλων για  

θεσμοθετημένες διαδικασίες διαλόγου (ο όρος συνέντευξη προκαλεί καχυποψία και 

ανασφάλεια και καλό θα ήταν να αποφεύγεται) με τους προϊσταμένους τους, για θέματα 

που αφορούν στην αξιολόγησή και στην βελτίωση της απόδοσής τους.  

 Αξιολόγηση από πολίτες. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Κανείς δεν θεωρεί την έλλειψη (κατά τη γνώμη τους) της αξιολόγησης από τους 

πολίτες σημαντικό μειονέκτημα του νόμου, αν και στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων 

οι τέσσερις (εκτός δηλαδή της υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας) είχαν ταχθεί υπέρ της 

αξιολόγησης των 360ο. Μάλιστα οι δύο υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας (όπως και η ΔΕ) 

τάχθηκαν σ’ αυτήν τη φάση ρητά κατά της αξιολόγησης από τους πολίτες, για τους 

λόγους που εκθέτουν, ενώ υπέρ τάχθηκαν η προϊσταμένη της διεύθυνσης και η 

υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας.  

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Οι τρεις υπάλληλοι, ήτοι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης, η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας 

με Μ.Δ.Ε. και η υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας γνωρίζουν την πρόβλεψη του νόμου για 

αξιολόγηση των δομών από τους πολίτες, με τους δύο πρώτους να αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη διάταξη, με την οποία και συμφωνούν. Οι δύο υπόλοιπες υπάλληλοι δεν 

το γνωρίζουν: Την ΠΕ κατηγορίας δεν την αφορά, ενώ η ΔΕ κατηγορίας δεν θα ένιωθε 

ασφαλής με τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
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 Εκτός της ΠΕ υπαλλήλου που συμμετέχει στην αποχή, όλοι οι άλλοι ασκούν 

αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν και τη συναλλαγή με πολίτες. Δεδομένου ότι δεν 

προκύπτει κάποια σχέση ανάμεσα στην κατηγορία εκπαίδευσης και τη θέση τους 

απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, θα λέγαμε ότι οι απόψεις τους σχετίζονται 

περισσότερο με τις εμπειρίες και τις αντοχές τους απέναντι στις ειδικές συμπεριφορές 

που αντιμετωπίζουν, καθώς και την προσωπικότητα, την αυστηρότητα και το θυμικό 

του καθενός. Οι δύο υπάλληλοι με θέση ευθύνης, πάντως, οι οποίοι λόγω ιδιότητας 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα των οργανικών τους μονάδων, 

τάσσονται ρητά και ανενδοίαστα υπέρ του θεσμού. 

.Σε κάθε περίπτωση η απόφαση των υπαλλήλων να συμμετάσχουν ή να μην 

συμμετάσχουν στην αποχή δεν συνδέεται με καμία από τις ανωτέρω ρυθμίσεις του 

νόμου. Μόνο η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίες με Μ.Δ.Ε. δηλώνει ότι η παράλειψη 

εφαρμογής των διατάξεων, με τις οποίες συμφωνεί, την ώθησε να υποστηρίξει την όλη 

κινητοποίηση. 

 Σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή - αξιολογούμενου 

 Εντυπωσιακά είναι τα συμπεράσματα στην ερώτηση αν το σύστημα αξιολόγησης του 

Νόμου 4369/2016 εξασφαλίζει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή – 

αξιολογούμενου:  

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Μόνο η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας θεωρεί πως αυτό εξασφαλίζεται στο νόμο, χωρίς να 

μπορεί ν’ αναφερθεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.  

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται στο νόμο 4369/2016, κατά την άποψη 

τριών υπαλλήλων, ήτοι του προϊσταμένου διεύθυνσης, της υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας 

με Μ.Δ.Ε. και της υπαλλήλου ΤΕ κατηγορίας εξασφαλίζει τη σχέση εμπιστοσύνης 

αξιολογητή – αξιολογούμενου, με τους δύο πρώτους να αναφέρονται σε ειδικές 

διατάξεις που θεωρούν ότι παρέχουν τις σχετικές εγγυήσεις. Οι δύο διαφωνούντες 

υπάλληλοι θεωρούν ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης οικοδομούνται με την προσωπική 

επαφή και με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων.  
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 Η υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, είναι η μόνη που συνδέει το θέμα της εμπιστοσύνης με 

την μη εφαρμογή της διαδικασίας των κρίσεων των αξιολογητών και υποστηρίζει ότι η 

μη ορθή εφαρμογή του νόμου σε αυτό το θέμα την επηρέασε ώστε να μην επιθυμεί να 

αξιολογηθεί. Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι και από τις δύο κατηγορίες δηλώνουν ότι 

δεν επηρεάστηκαν από αυτόν τον παράγοντα στην επιλογή τους.  

 Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό να συμμετέχεις αδιαμαρτύρητα σε 

διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς να εξασφαλίζεται θεσμικά η σχέση εμπιστοσύνης 

αξιολογητή-αξιολογούμενου, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι υπάλληλοι που δήλωσαν 

υπέρ της αξιολόγησης, πλην εκείνης που ανήκει στη ΔΕ κατηγορία, δείχνουν να 

βασίζουν την εμπιστοσύνη κυρίως στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, παρά στη 

νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν πολύ άνετες στις ερωτήσεις που 

σχετίζονταν με τις προϊσταμένες τους (και των δύο επιπέδων), με τις οποίες έχουν 

εμφανώς φιλικές σχέσεις και δηλώνουν ανοικτά ότι εμπιστεύονται την κρίση τους. 

Ευλόγως λοιπόν αυτό το θέμα δεν τις απασχόλησε. Οι υπάλληλοι της δεύτερης 

κατηγορίας, επίσης δηλώνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των προϊσταμένων τους, αλλά 

με κάποια επιφυλακτικότητα, δεδομένου ότι και οι τέσσερις το σκέφτηκαν αρκετά και 

απάντησαν σχεδόν βεβιασμένα. 

 Σχέση ανάμεσα στην απόφαση για συμμετοχή ή αποχή από την αξιολόγηση 

και τον τρόπο κτήσης της ιδιότητας του προϊσταμένου – αξιολογητή. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:   

 Στην πιο ενδεικτική ίσως ερώτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, όλοι οι 

υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν από το ότι 

οι προϊστάμενοί τους δεν έχουν κριθεί νομίμως για τη θέση που κατέχουν.  

 Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο η προϊσταμένη της διεύθυνσης, η οποία είχε στο 

παρελθόν συμμετάσχει ως μέλος σε Υπηρεσιακά Συμβούλια, όσο και η υπάλληλος ΔΕ 

κατηγορίας, αμφισβήτησαν ευθέως την αντικειμενικότητα της κρίσης των 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η πρώτη κρίνοντας από την άμεση εμπειρία της, η δεύτερη 

με την αιτιολογία ότι τα περισσότερα μέλη είναι τοποθετημένα από αιρετούς. 

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Αντιθέτως, όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή είχαν ως κριτήριο την 

παράλειψη εφαρμογής της νομίμου διαδικασίας κρίσεων προϊσταμένων, 
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αποκαλύπτοντας την άμεση σχέση ανάμεσα στην απόφασή τους και τον τρόπο κτήσης 

της ιδιότητας του προϊσταμένου –αξιολογητή τους. 

 Σύνδεση της αξιολόγησης με μέτρα τιμωρίας και με το σύστημα των 

προαγωγών και των μισθολογικών παροχών. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Η προϊσταμένη της διεύθυνσης, μία υπάλληλος ΠΕ με βαθμό Γ και μία ΤΕ κατηγορίας 

είχαν απαντήσει στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων πως ένα σύστημα αξιολόγησης 

πρέπει να οδηγεί ακόμη και σε μέτρα τιμωρίας των αξιολογούμενων. Σε αυτήν τη φάση, 

αν κι επιμένουν στην άποψή τους, δεν επηρεάζονται από την έλλειψη (καθ’ όσον 

γνωρίζουν) παρόμοιας πρόβλεψης στο νόμο. Οι λοιπές δύο υπάλληλοι ΠΕ και ΔΕ 

κατηγορίας δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο του νόμου. 

 Για τη σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με την βαθμολογική και μισθολογική 

εξέλιξη είχαν εκφραστεί θετικά όλοι οι υπάλληλοι, πλην της υπαλλήλου της ΔΕ 

κατηγορίας. Στη φάση της συνέντευξης η προϊσταμένη της διεύθυνσης θεωρεί πως δεν 

υπάρχει τέτοια σύνδεση στο νόμο, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι δηλώνουν ότι δεν το 

γνωρίζουν, αλλά κανείς τους δεν το θεωρεί σημαντικό παράγοντα για την εφαρμογή 

του συστήματος αξιολόγησης. 

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: 

 Στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. και η 

υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας ήταν οι μόνες που είχαν απαντήσει ότι ένα σύστημα 

αξιολόγησης πρέπει να προβλέπει και μέτρα τιμωρίας για όσους αξιολογούνται 

αρνητικά. Τέτοιου είδους μέτρα στον νόμο εντοπίζουν εμμέσως μόνο, ως συνδεόμενα 

με το σύστημα των προαγωγών, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης και η υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. Η δεύτερη ΠΕ κατηγορίας υπάλληλος δεν το γνωρίζει, ενώ οι 

υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας γνωρίζουν (από συζητήσεις) ότι υπάρχουν. Πάντως, 

ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτά, δεν τα έλαβαν υπ’ όψιν στην 

απόφασή τους να απέχουν από τη διαδικασία.  

 Σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με τις προαγωγές υποστηρίζουν όλοι οι 

υπάλληλοι ότι υπάρχει στο νόμο, εκτός από την υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας που δεν 

γνωρίζει. Επίσης δεν υπήρξε τέτοιο κριτήριο στην απόφασή τους για αποχή, δεδομένου 

άλλωστε ότι στην αρχική φάση των ερωτήσεων μόνο η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας είχε 
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διαφωνήσει με τέτοιου είδους ρύθμιση. 

 Στο θέμα της σύνδεσης της αξιολόγησης με μισθολογικές παροχές, υπέρ είχαν ταχθεί η 

υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. και οι υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας. Σχετική 

πρόβλεψη στο νόμο 4369/2016 πιστεύει ότι δεν υφίσταται ο προϊστάμενος της 

διεύθυνσης, ο οποίος και το απεύχεται. Δεν γνωρίζουν οι δύο υπάλληλοι ΠΕ 

κατηγορίας ενώ οι υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας πιστεύουν ότι συνδέονται και 

συμφωνούν.  

 Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους για το θεμιτό τέτοιου είδους ρυθμίσεων, 

κανείς τους δεν τις αντιμετώπισε ως κριτήρια συμμετοχής ή αποχής από την 

αξιολόγηση. Δεδομένου ότι παρόμοιες νομοθετικές προβλέψεις έχουν προκαλέσει στο 

παρελθόν ιδιαίτερα δυναμικές αντιδράσεις, φαίνεται πως στην παρούσα φάση το 

ομιχλώδες τοπίο σχετικά με το τι πραγματικά ισχύει, οι αόριστες αναφορές στην 

ενημερωτική συνεδρίαση από τους συνδικαλιστές (όπως εκτίθεται παρακάτω) και η 

εξάντληση από τις παρελθούσες κινητοποιήσεις συνέβαλαν στη μείωση του 

ενδιαφέροντος για ενημέρωση στα ανωτέρω ζητήματα. 

 Εξασφάλιση της ανωνυμίας του υφισταμένου – αξιολογητή. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή: 

 Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης από τους υφισταμένους όλοι θεωρούν πως δεν 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία των αξιολογητών. Η προϊσταμένη της διεύθυνσης θα 

ελάμβανε σοβαρά υπ’ όψιν τη γνώμη των υφισταμένων της, ακόμη κι αν δεν την 

ασπαζόταν. Οι τρεις υπάλληλοι αν και πιστεύουν πως η ανωνυμία δεν εξασφαλίζεται κι 

ότι ούτως ή άλλως αυτό δεν είναι δυνατόν σε ολιγάριθμες οργανικές μονάδες, δε θα 

δίσταζαν να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους τους. Προκύπτει από το γενικότερο 

ύφος των συνεντεύξεων πως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν καλή σχέση κι 

εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα των προϊσταμένων τους και δεν φοβούνται να 

εκφράσουν την άποψή τους. Εξαίρεση αποτελεί η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας, η οποία 

δε συμφωνεί με τη διαδικασία, όχι λόγω της έλλειψης εγγυήσεων ανωνυμίας, αλλά 

επειδή θεωρεί ότι η αξία του προϊσταμένου προκύπτει από τη συνολική απόδοση της 

οργανικής μονάδας, εξηγώντας έτσι και την μοναδική αρνητική άποψη που 

διατυπώθηκε στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων. 
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Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: 

 Τέσσερις από τους υπαλλήλους κρίνουν ότι δεν εξασφαλίζεται η ανωνυμία του 

υφισταμένου στη διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων. Ο προϊστάμενος της 

διεύθυνσης θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο στις ολιγάριθμες οργανικές μονάδες, 

αλλά εξαρτάται κι από τον σχεδιασμό της κάθε υπηρεσίας. Πάντως θα ελάμβανε 

σοβαρά υπ’ όψιν την αξιολόγηση από τους υφισταμένους τους. Η υπάλληλος ΠΕ 

κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. θα προέβαινε στην αξιολόγηση ενώ οι υπόλοιπες δύο θα 

προτιμούσαν περισσότερες εγγυήσεις. Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας αντίθετα δε 

γνωρίζει μεν εάν εξασφαλίζεται η ανωνυμία, αλλά αυτό δεν θα την εμπόδιζε στο να 

αξιολογήσει τους προϊσταμένους της.  

 Η συγκεκριμένη διαδικασία πάντως δεν εφαρμόστηκε σε καμία οργανική μονάδα της 

Ενότητας, ακόμη και σε εκείνες που οι υπάλληλοι αξιολογήθηκαν από τους 

προϊσταμένους. 

 Αυτοαξιολόγηση. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή: 

 Στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων όλοι οι υπάλληλοι είχαν ταχθεί υπέρ της 

αυτοαξιολόγησης. Στη φάση των ερωτήσεων ανοικτού τύπου ωστόσο οι απόψεις για 

την έννοια της αυτοαξιολόγησης ποικίλλουν: Η προϊσταμένη διεύθυνσης και η μία 

υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με βαθμό Α θεωρούν πως η έννοια της αυτοαξιολόγησης 

καλύπτεται από την περιγραφή του έργου. Η άλλη υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας και η 

υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας συμφωνούν κατ’αρχήν, αλλά προσθέτουν και την 

αναγκαιότητα περιγραφής των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αξιολογούμενου. Η 

υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας προτιμά τον συνδυασμό της βαθμολόγησης με την πλήρη 

αιτιολογία της.  

 Σε σύνδεση με την αυτοαξιολόγηση τέθηκε και το ερώτημα του εντοπισμού των 

αδυνάτων σημείων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο. Οι τέσσερις από τους πέντε 

υπαλλήλους συμφωνούν ότι θα μπορούσε να ωφελήσει τον προϊστάμενο ώστε να τον 

βοηθήσει να βελτιωθεί. Η μία υπάλληλος της ΤΕ κατηγορίας συνδέει άμεσα το μέτρο 

με την αυτοαξιολόγηση. Η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας δεν μπορεί να διατυπώσει 

άποψη.  
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Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: 

 Υπέρ της βαθμολογικής κλίμακας τάσσεται η μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας, η οποία 

την αντιλαμβάνεται ως ένα μέσο επηρεασμού του προϊσταμένου της.. Υπέρ της απλής 

περιγραφής του έργου τάσσεται ο προϊστάμενος της διεύθυνσης, κάτι που υποστηρίζει 

γενικότερα για την αξιολόγηση. Η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. και οι 

υπάλληλοι ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας πιστεύουν ότι πρέπει να συνυπάρχουν οι δύο μέθοδοι 

αυτοαξιολόγησης. Στην πρώτη ενότητα των ερωτήσεων ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 

ήταν ο μόνος που είχε διαφωνήσει γενικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.  

 Οι τρεις υπάλληλοι πιστεύουν πως ο εντοπισμός των αδυνάτων σημείων από τον ίδιο 

τον αξιολογούμενο θα μπορούσε να βοηθήσει τη συνεργασία με τον αξιολογητή, με 

σκοπό τη βελτίωσή του. Η μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας το θεωρεί ουτοπικό ενώ η 

υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας επισημαίνει ότι πολλοί λίγοι υπάλληλοι είναι σε θέση να 

εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία τους.  

 Φαίνεται πάντως ότι η απλή αυτοβαθμολόγηση του προϊσχύσαντος συστήματος δεν 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των αξιολογουμένων και των αξιολογητών. Η 

περιγραφή του έργου, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων αλλά και των αδυναμιών των 

αξιολογούμενου  ή ένα συνδυαστικό σύστημα είναι πιο αποδεκτό. 

 Δίκαιος χαρακτήρας του συστήματος αξιολόγησης του νόμου 4369/2016. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή: 

 Οι τρεις στους πέντε υπαλλήλους θα χαρακτήριζαν δίκαιο το σύστημα αξιολόγησης, η 

μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας απαντά γενικά πως πάντα υπάρχουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα και η υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας δεν θέλει να πάρει θέση, θα 

προτιμούσε πάντως κάτι πιο «απρόσωπο», με την έννοια του αντικειμενικού, που να 

βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας και με μία μορφή ερωταπαντήσεων.  

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή: 

 Οι τρεις στους πέντε υπαλλήλους χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο σύστημα ως δίκαιο. 

Η μία υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας δεν έχει άποψη, ενώ ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 

το θεωρεί πιο καλοσχεδιασμένο από το προϊσχύον, αλλά με υποκειμενικά στοιχεία 

λόγω της χρήσης αριθμητικής κλίμακας, με την οποία διαφωνεί γενικώς. 
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 Γενικά πάντως το κλίμα είναι θετικό, υπέρ του συστήματος αξιολόγησης του νόμου 

4369/2016, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία αρνητική άποψη.  

  Ο πιο σημαντικός λόγος στην απόφαση περί συμμετοχής ή αποχής από την 

αξιολόγηση. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Ως προς τον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίον δεν συμμετείχαν στην αποχή, είναι 

ξεκάθαρο για το σύνολο των υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας ότι προέχει η εφαρμογή 

του νόμου και η ανάγκη να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία της αξιολόγησης, την 

οποία αντιλαμβάνονται ως μία διαδικασία ηθικής επιβράβευσης και ανάδειξης των πιο 

ικανών  

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  

 Ως πιο σημαντικό λόγο συμμετοχής στην αποχή προέβαλαν την μη εφαρμογή των 

διατάξεων για την επιλογή προϊσταμένων και την επακόλουθη αξιολόγηση από μη 

κριθέντες με τη νόμιμη διαδικασία αξιολογητές τέσσερις (4) υπάλληλοι. Η υπάλληλος 

ΠΕ κατηγορίας με Μ.Δ.Ε. πρόσθεσε την μη εφαρμογή των θετικών διατάξεων του 

νόμου για τις ολομέλειες των οργανικών μονάδων, τις εκθέσεις αξιολόγησης των 

τμημάτων, τη συμβουλευτική συνέντευξη, την αξιολόγηση από πολίτες και τη 

στοχοθεσία. Το πρόβλημα συνεπώς δεν φαίνεται να είναι ο ίδιος νόμος αλλά η μη ορθή 

εφαρμογή του. Σημαντική και η δήλωση της υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας, πως ήθελε να 

αξιολογηθεί αλλά προτίμησε να συνταχθεί με την πλειοψηφία των υπαλλήλων της 

οργανικής της μονάδας, καθώς και του προϊσταμένου της διεύθυνσης, που θα 

προτιμούσε να είχε προχωρήσει κανονικά η διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά τελικώς 

προέκρινε ως πιο σημαντικό παράγοντα την παράκαμψη της διαδικασίας των κρίσεων.  

 Σχέση ανάμεσα στην απόφαση περί συμμετοχής ή αποχής από την 

αξιολόγηση και την ενημέρωση από τα συνδικαλιστικά όργανα. 

Υπάλληλοι που δεν συμμετείχαν στην αποχή:  

 Κανείς από αυτήν την κατηγορία των υπαλλήλων δεν επηρεάστηκε από τα όσα 

εξέθεσαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων. 

Υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή:  
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 Η σχετική ενημέρωση επηρέασε υπέρ της αποχής μόνο δύο υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ 

κατηγορίας. Η υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας υπογραμμίζει στο σημείο αυτό πως 

ακολούθησε τις οδηγίες του συλλόγου και της πλειοψηφίας των συναδέλφων της. Οι 

υπόλοιποι υπάλληλοι δηλώνουν ότι δεν επηρεάστηκαν από τη σχετική ενημέρωση.  

 Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι ως μόνη πηγή πληροφοριών του συνδικαλιστικού τομέα 

αντιλαμβάνονται την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε και του 

Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ. (δευτεροβάθμιου και πρωτοβάθμιου οργάνου, αντίστοιχα), που έλαβε 

χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Τα 

πολυάριθμα συνδικαλιστικά έγγραφα δεν τα διάβασαν, όπως προκύπτει κι από το 

σύνολο των απαντήσεών τους, στις οποίες δεν αναφέρουν κανέναν τους λοιπούς λόγους 

που επικαλείται η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο από 18 Σεπτεμβρίου 2017 διευκρινιστικό Υπόμνημά 

της προς τα κόμματα και τους βουλευτές, αν και όλη η σχετική αλληλογραφία 

κοινοποιείται επιμελώς στα υπηρεσιακά mails όλων των υπαλλήλων.  

 Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι και οι συνδικαλιστές στάθηκαν ουσιαστικά σ’ αυτό μόνο 

το σημείο, χωρίς να επιμείνουν στα υπόλοιπα, κυρίως δε, στη σύνδεση με την 

προωθημένη μισθολογική εξέλιξη και την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης, στα 

οποία αναφέρθηκαν αρκετά αόριστα, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά τις επισημάνσεις 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις παγίδες του συστήματος αξιολόγησης στην υπηρεσιακή 

κατάσταση των υπαλλήλων. Φαίνεται δηλαδή πως και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές είχαν 

σε δεύτερη μοίρα αυτά τα θέματα, τα οποία χαρακτήρισαν απλώς ως “κρυφά σημεία 

του νόμου”. Την έκφραση αυτήν χρησιμοποίησε η υπάλληλος ΠΕ με Μ.Δ.Ε., η οποία 

ήταν η μόνη που θυμόταν, αρκετά αόριστα κι αυτή, τι ειπώθηκε. 

 Σχέση ανάμεσα στην απόφαση περί συμμετοχής ή αποχής στην αξιολόγηση 

των προϊσταμένων των διευθύνσεων και τον νομοθετικό αποκλεισμό τους 

από τις επόμενες κρίσεις. 

 Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η αναποτελεσματικότητα της απειλής της μη 

συμμετοχής σε μεταγενέστερες διαδικασίες κρίσεων και στους δύο προϊσταμένους των 

διευθύνσεων, αν και για ασφαλή συμπεράσματα θα έπρεπε να είχαμε μεγαλύτερο 

δείγμα προϊσταμένων διαφόρων οργανικών μονάδων. Επιπλέον δεν μπορεί να λάβει 

χώρα καμία γενίκευση των συμπερασμάτων και λόγω της ιδιαιτερότητας των δύο 

περιπτώσεων: Η προϊσταμένη της διεύθυνσης είναι πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση 

και δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για συμμετοχή σε νέα διαδικασία κρίσεων, ενώ ο 

προϊστάμενος της διεύθυνσης διαθέτει πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, που στερείται 
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κάθε ματαιοδοξίας και απαξιοί τις ενδοϋπηρεσιακές αντιπαλότητες για την κατάληψη 

θέσεων ευθύνης. Συνεπώς είναι απολύτως ειλικρινής όταν απαντά πως δεν τον 

επηρέασε η θέσπιση της ποινής αποκλεισμού, χωρίς αυτό να οφείλεται σε κάποια 

υποτιθέμενη ελπίδα πως η συνολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις θα αδρανοποιήσει 

τις απειλές του νομοθέτη.  

 Ωστόσο η αδυναμία των νομοθετικών απειλών να πείσουν τους αξιολογητές να μην 

συμμετάσχουν στην αποχή αποδεικνύεται ούτως ή άλλως από τους αριθμούς: Σε 

σύνολο έξι προϊσταμένων διευθύνσεων και είκοσι επτά προϊσταμένων τμημάτων μόνο 

δύο κι έξι αντίστοιχα προέβησαν σε αξιολογήσεις των υφισταμένων τους. 

12.4 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

12.4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Παρατίθενται πρώτα οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των υπαλλήλων και στη συνέχεια 

των προϊσταμένων: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

1. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο ως αναπληρωτή του 

προϊσταμένου σας για τις βραχυχρόνιες απουσίες του, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Ε. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

Στ. Τον εαυτό σας 

Ζ. Κανέναν 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Δ: Τέσσερις υπάλληλοι, εκ των οποίων οι τρεις ΠΕ και η μία ΤΕ κατηγορίας. 

Ε: Τέσσερις υπάλληλοι, εκ των οποίων η μία ΠΕ με Μ.Δ.Ε., μία ΤΕ και δύο ΔΕ 

κατηγορίας.  

2. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο ως αναπληρωτή του 

προϊσταμένου σας για έναν ολόκληρο χρόνο απουσίας, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Ε. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

Στ. Τον εαυτό σας. 

Ζ. Κανέναν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Δ: Πέντε υπάλληλοι, εκ των οποίων οι τρεις ΠΕ, η μία ΤΕ και μία ΔΕ κατηγορίας. 

Ε: Τρείς υπάλληλοι, εκ των οποίων η μία ΠΕ με Μ.Δ.Ε., μία ΤΕ και μία ΔΕ 

κατηγορίας.  

Η μία υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη 

ερώτηση. 

3. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο στην υπηρεσία σας, για τη 

χορήγηση ενός έξτρα επιδόματος για ένα έτος, θα επιλέγατε. 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 
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Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν που, κατά τη γνώμη σας έχει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη. 

Ε. Τον πιο εργατικό. 

Στ. Τον πιο αποτελεσματικό, δηλαδή που επιλύει άμεσα και σωστά όσα τα θέματα. 

Ζ. Τον εαυτό σας. 

Η. Κανέναν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Ε:  Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων δύο ΠΕ και μία ΤΕ κατηγορίας. 

Στ: Πέντε υπάλληλοι εκ των οποίων η μία ΠΕ με Μ.Δ.Ε., μία ΠΕ, μία ΤΕ και δύο 

ΔΕ κατηγορίας.  

4. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο της υπηρεσίας σας για 

μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, θα επιλέγατε: 

Α. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα για τη συμπεριφορά του 

απέναντί σας . 

Β. Αυτόν για τον οποίον υπάρχουν τα πιο πολλά παράπονα από τους εξυπηρετούμενους 

πολίτες/επαγγελματίες/υπαλλήλους, για τη συμπεριφορά του. 

Γ. Αυτόν με τα λιγότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, 

πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν που έχει τις περισσότερες καθυστερήσεις και λάθη. 

Ε. Τον λιγότερο εργατικό. 

Στ. Κανέναν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Β: Μία υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας. 
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Δ: Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων η μία ΠΕ με Μ.Δ.Ε., μία ΠΕ  και μία ΔΕ 

κατηγορίας.  

Ε: Δύο υπάλληλοι, εκ των οποίων μία ΠΕ και μία ΤΕ κατηγορίας. 

Στ. Κανέναν: Δύο υπάλληλοι, εκ των οποίων μία ΠΕ και μία ΔΕ κατηγορίας.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 

1. Εάν σας ζητούσαν να ορίσετε έναν υφιστάμενό σας ως αναπληρωτή για τις 

βραχυχρόνιες απουσίες σας, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Στ. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Ε: Και οι δύο 

2. Εάν σας ζητούσαν να ορίσετε έναν υφιστάμενό σας ως αναπληρωτή για να σας 

αναπληρώσει για έναν ολόκληρο χρόνο απουσίας, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  
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Ε. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Στ. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Β:  Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 

Στ: Η προϊσταμένη της διεύθυνσης 

3. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο στην υπηρεσία σας, για τη 

χορήγηση ενός έξτρα επιδόματος για ένα έτος, θα επιλέγατε. 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν που, κατά τη γνώμη σας έχει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη. 

Στ. Τον πιο εργατικό. 

Ζ. Τον πιο αποτελεσματικό, δηλαδή που επιλύει άμεσα και σωστά όσα του αναθέτετε. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Στ : Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 

Ζ   : Η προϊσταμένη της διεύθυνσης 

4. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο της υπηρεσίας σας για 

μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, θα επιλέγατε: 

Α. Αυτόν που αμφισβητεί διαρκώς τις οδηγίες σας. 

Β. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα από τους λοιπούς υπαλλήλους 

σας, για τη συμπεριφορά του. 
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Γ. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα από τους εξυπηρετούμενους 

πολίτες/επαγγελματίες/υπαλλήλους, για τη συμπεριφορά του. 

 Δ. Αυτόν με τα λιγότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, 

πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν που έχει τις περισσότερες καθυστερήσεις και λάθη. 

Στ. Τον λιγότερο εργατικό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Γ:   Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης 

Στ :Η προϊσταμένη της διεύθυνσης 

12.4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 Οι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από κατηγορία εκπαίδευσης, προκρίνουν ουσιαστικά την 

ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την ασφάλεια που τους εξασφαλίζει ένας 

προϊστάμενος με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου ή/και με διοικητικές ικανότητες. 

Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η μία υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας άλλαξε την 

απάντησή της, προκρίνοντας την εμπειρία και γνώση έναντι των διοικητικών 

ικανοτήτων, διότι, όπως υποστηρίζει, «είναι πιο σημαντικό να μην γίνουν πολλά λάθη 

για τόσο χρόνο». 

 Σε μεγαλύτερη εκτίμηση έχουν τους περισσότερο αποτελεσματικούς κι εργατικούς 

συναδέλφους τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι δικαιούνται και ανάλογης ανταμοιβής. Είναι 

χαρακτηριστική η αντίδραση όλων ανεξαιρέτως των συμμετεχόντων στην εκτός του 

βασικού ερωτηματολογίου διευκρινιστική ερώτηση: «Δεν θα ήθελες να πάρει το 

επίδομα αυτός που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη, π.χ. ο....». Αφού αμφιταλαντεύονταν 

για λίγα δευτερόλεπτα, έχοντας να αντιμετωπίσουν την περίπτωση συμπαθών 

συναδέλφων με οικονομικά προβλήματα, γνωστά στην υπηρεσία, τελικώς επέμεναν 

στην αρχική τους άποψη.  

 Το θέμα των τυπικών προσόντων δεν τους απασχόλησε σε καμία από τις δύο 

ερωτήσεις. 
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 Πιο προβληματικούς για τη λειτουργία της υπηρεσίας θεωρούν όσους έχουν τις 

περισσότερες καθυστερήσεις και λάθη, τους λιγότερο εργατικούς και εκείνους που 

προκαλούν τα περισσότερα παράπονα από τους πολίτες. 

 Ενώ στις τρεις πρώτες ερωτήσεις όλοι οι υπάλληλοι απάντησαν με 

λογικά/αντικειμενικά κι όχι συναισθηματικά κριτήρια, στην τέταρτη ερώτηση δύο 

υπάλληλοι αρνήθηκαν να πάρουν την ευθύνη για την εφαρμογή δυσμενούς μέτρου για 

κάποιον συνάδελφό τους. Στις δύο αυτές περιπτώσεις ζητήθηκε να διευκρινίσουν τους 

λόγους. Η υπάλληλος ΠΕ απάντησε ότι δεν θα ήθελε να πάρει τέτοια απόφαση για 

κανέναν, “ό,τι κι πιστεύει γι’ αυτόν” και η υπάλληλος ΔΕ ότι δεν είναι δική της δουλειά 

να κρίνει ποιος πρέπει να φύγει από την υπηρεσία. 

 Στους προϊσταμένους δεν δόθηκε η επιλογή «κανένας», διότι λόγω θέσης δεν είναι 

δυνατόν να αρνηθούν  να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. 

 Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων κατά την βραχεία απουσία τους προκρίνουν το 

κριτήριο της εμπειρίας και της γνώσης του αντικειμένου. Η προϊσταμένη της 

διεύθυνσης επέμενε αρχικά να βάλει, ως δικό της κριτήριο, την υπευθυνότητα. Κατά τη 

μακροχρόνια απουσία τους όμως ενδιαφέρονται περισσότερο για την ομαλή λειτουργία 

της υπηρεσίας, από την άποψη κυρίως των υπηρεσιακών σχέσεων. Επιλέγουν άτομα με 

διοικητικές ικανότητες ή καλές σχέσεις με τους υπαλλήλους, ώστε να διασφαλίσουν 

πως η υπηρεσία δεν θα διαλυθεί από ενδοϋπηρεσιακές εμπάθειες και διαμάχες μέχρι να 

επιστρέψουν. 

 Ως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του υπαλλήλου, για το οποίο δικαιούται ιδιαίτερης 

μισθολογικής μεταχείρισης, προκρίνουν την εργατικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, απορρίπτοντας τα πιο προσωπικά, συναισθηματικά κριτήρια. 

 Πιο προβληματικά χαρακτηριστικά ενός υπαλλήλου, για τα οποία θα προτιμούσαν να 

απομακρυνθεί από την υπηρεσία τους, θεωρούν την έλλειψη εργατικότητας και την 

πρόκληση παραπόνων από τους πολίτες. 

 Γενικά θα λέγαμε πως τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι προϊστάμενοι, ανεξαρτήτως  

κατηγορίας εκπαίδευσης, όταν καλούνται όχι απλά να εκφράσουν άποψη, αλλά να 

υποβάλουν προτάσεις με άμεσες συνέπειες στο εργασιακό τους περιβάλλον, 

χρησιμοποιούν αντικειμενικά κριτήρια, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων και την 
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εξασφάλιση ομαλού κλίματος στην υπηρεσία και με διάθεση επιβράβευσης εκείνων 

που θεωρούν ότι συμβάλλουν σ’ αυτό.  

 Τα συμπεράσματα αυτά, εφόσον μπορούν να αποδειχθούν και γενικευτούν στη βάση 

μίας ποσοτικής έρευνας με ευρύ δείγμα συμμετεχόντων, εξασφαλίζουν ως έναν βαθμό 

την αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη ενός πιο συμμετοχικού συστήματος αξιολόγησης 

της απόδοσης, στο οποίο η ανάδειξη των περισσότερο αλλά και λιγότερο ικανών 

υπαλλήλων ενός οργανισμού να επαφίεται έως έναν βαθμό στην κρίση του συνόλου 

των υπαλλήλων που συνεργάζονται, όχι απλώς με την βαθμολόγηση τους στη διάρκεια 

της διαδικασίας, αλλά με την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων 

που θα επηρεάζουν ή και θα καθορίζουν τον ρόλο τους μέσα στην υπηρεσία, συνεπώς 

με ουσιαστικά αποτελέσματα στην απόδοσή και την ομαλή λειτουργία της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται στο νόμο 4369/2016 είναι ένα θετικό 

βήμα για την εφαρμογή της αξιολόγησης στο ελληνικό δημόσιο, όπως προκύπτει 

από τη μελέτη του, αλλά και από τις απόψεις των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Περιέχει πλήθος ρυθμίσεων, που κατ’ αρχήν ανταποκρίνονται στις 

αντιλήψεις των υπαλλήλων για ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, αλλά και στα 

πορίσματα της επιστήμης για την πετυχημένη αξιολόγηση: 

- Συσχέτιση της αξιολόγησης με την βελτίωση της απόδοσης του υπαλλήλου και 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, στην διαδικασία της συμβουλευτικής 

συνέντευξης. Επίσης στην περιγραφή του έργου του υπαλλήλου και της 

οργανικής του μονάδας, στο έντυπο αξιολόγησης. 

- Διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του αξιολογητή και της όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερης αντικειμενικότητας της κρίσης: 

 Πρόβλεψη δύο αξιολογητών κι ενός τρίτου (Ειδική Επιτροπή 

Αξιολόγησης) στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς στις βαθμολογίες.  

 Αναγνώριση δικαιώματος υποβολής ένστασης ενώπιον συλλογικού 

οργάνου (Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης), αν και περιορισμένου στις 

πολύ χαμηλές βαθμολογίες.  

 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 Παρέμβαση της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής 

Ανάλυσης σε περιπτώσεις συστηματικής εμφάνισης ακραίων τιμών. 
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 Ειδική αιτιολογία με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων 

στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές βαθμολογίες.  

 Ολομέλειες οργανικών μονάδων, στις οποίες ακούγονται όλες οι 

απόψεις και αξιολογείται το έργο των υπαλλήλων και των οργανικών 

μονάδων. 

 Επιλογή των προϊσταμένων – αξιολογητών με βάση τα κριτήρια του 

νόμου (τυπικά προσόντα, εμπειρία, αξιολόγηση, δομημένη συνέντευξη) 

και χωρίς αποκλειστική εξάρτηση από προγενέστερη κατοχή θέσης 

ευθύνης.  

- Διαφανείς διαδικασίες: Στις ολομέλειες. 

- Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης: Άρθρα 17, 18. 

- Διαδικασία της στοχοθεσίας και σύνδεση της αξιολόγησης με την επίτευξη των 

στόχων. Η λειτουργικότητα του συστήματος βέβαια θα κριθεί από την 

εφαρμογή του συστήματος, οπότε θα φανεί κατά πόσο ο στόχοι που θα τεθούν 

από τις υπηρεσίες θα είναι συγκεκριμένοι, σαφείς κι επιτεύξιμοι.  

- Αξιολόγηση από τους υφισταμένους. Δεν υπάρχουν όμως εγγυήσεις για την 

εξασφάλιση της ανωνυμίας των αξιολογητών και το σύστημα δεν θα 

λειτουργήσει αν δεν υπάρξουν διευκρινίσεις για τη διαδικασία.  

- Αυτοαξιολόγηση: Με την περιγραφή του έργου του υπαλλήλου και της 

οργανικής μονάδας στο έντυπο της αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας στις ολομέλειες.  

- Αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες, στα πλαίσια του κοινωνικού 

ελέγχου. 

- Διαχωρισμός της αξιολόγησης από την πειθαρχική διαδικασία.  

- Σύνδεση με τις μισθολογικές παροχές δεν προβλέπεται στο νόμο 4369/2016, 

αλλά στον προγενέστερο 4354/2015, με τη χορήγηση της δυνατότητας 

ταχύτερης μισθολογικής εξέλιξης (κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο) για τους 

υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, που βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο 

όρο σε τρεις συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, υπό την προϋπόθεση έκδοσης 

υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει και το ποσοστό επί του αριθμού των 

υπαλλήλων στους οποίους θα εφαρμοστεί η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη, 

το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των 

υπαλλήλων. 

- Στο ίδιο νομοθετικό κείμενο προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που ο 

υπάλληλος βαθμολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, 
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διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα διαρκούς 

επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από 

τρεις (3), ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η 

αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. έως ένα (1 ) έτος. 

2.  Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν γνωρίζουν λεπτομερώς τις ρυθμίσεις του ισχύοντος συστήματος 

αξιολόγησης. Γενικότερα δεν εφαρμόζεται κάποια διαδικασία ενημέρωσης εκ 

μέρους του Υπουργείου, κάθε φορά που εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, 

κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την αποδοχή του από το σύνολο των 

υπαλλήλων.  

 Μία πρόταση προς την κατεύθυνση της αποδοχής κάθε νέου συστήματος 

αξιολόγησης στο δημόσιο, είναι η παρουσίασή του στις γενικές συνελεύσεις των 

υπηρεσιών από υπαλλήλους, πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών σχολών, οι οποίοι 

θα έχουν προηγουμένως ενημερωθεί επαρκώς από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, 

ώστε να είναι σε θέση να αναλύσουν όλες τις εγγυήσεις αξιοκρατίας που 

προβλέπονται και να άρουν τις αμφιβολίες για τον δίκαιο χαρακτήρα των 

ρυθμίσεων. Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία προτείνεται η 

παρουσίαση να λαμβάνει χώρα με την παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών 

φορέων, ώστε να εκφράζονται όλες οι απόψεις, να καταγράφονται οι αντιρρήσεις 

και όλα τα επιχειρήματα και να υποβάλλεται έκθεση στο Υπουργείο για τυχόν 

χρήσιμες διορθώσεις. 

3. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας ωστόσο είναι πως η γενικότερη 

αίσθηση για το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης είναι θετική. Οι υπάλληλοι, 

από όσα έχουν διαβάσει ή ακούσει, στην πλειοψηφία τους το θεωρούν δίκαιο και 

πάντως όχι άδικο. Και η συμμετοχή τους στην αποχή οφείλεται κυρίως στην μη 

ορθή εφαρμογή αποδεκτών γι’ αυτούς ρυθμίσεων. 

 Όλοι οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην αποχή είχαν ως κριτήριο την ιδιότητα 

των αξιολογητών – προϊσταμένων τους, ως αναπληρωτών/τοποθετημένων και 

πάντως όχι κριθέντων με τη νόμιμη διαδικασία, από το αρμόδιο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο. Πρόκειται για μία κατάσταση που, όπως προεκτέθηκε, παγιώνεται σε 

πλήθος δημοσίων υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία, με την εφαρμογή των περί 

αναπλήρωσης κανόνων του Υπαλληλικού Κώδικα, όταν κενώνεται μία θέση 

προϊσταμένου, χωρίς ωστόσο να προκηρύσσεται για τη νόμιμη κάλυψή της. 

Επιπλέον δεν ενεργοποιείται η διαδικασία κρίσεων των προϊσταμένων, παρά τη 

λήξη της θητείας τους. Αυτή η κατάσταση όμως δεν αποτελεί συνέπεια εφαρμογής 
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των νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά παράβασής τους, με ευθύνη των διοικήσεων των 

δημοσίων υπηρεσιών, που δεν προκηρύσσουν τις θέσεις. 

 Βεβαίως η έλλειψη νομιμοποίησης στην κατοχή της θέσης ευθύνης σχετίζεται με 

την εμπιστοσύνη στον αξιολογητή, όχι ως πρόσωπο αλλά ως κάτοχο αυτής της 

θέσης. Και είναι απολύτως λογικό το αίτημα των υπαλλήλων για προηγούμενη 

τήρηση της διαδικασίας κρίσεων. Με τη διαφορά ότι δεν αποτελεί μειονέκτημα του 

συστήματος αξιολόγησης αλλά διοικητική παράλειψη.  

 Στην περίπτωση των υπαλλήλων που αποδέχτηκαν την αξιολόγηση, αυτό που 

περισσότερο βαραίνει στην κρίση τους είναι η γενική άποψή τους για την ανάγκη 

εφαρμογής της διαδικασίας. Η απόφασή τους δεν στηρίζεται τόσο στην πλήρη 

αποδοχή των ρυθμίσεων του νόμου, αλλά στην υπεροχή της επιθυμίας τους να 

τηρηθεί η νομιμότητα και να αξιολογηθούν επιτέλους, ύστερα από τόσα χρόνια που 

δεν τηρείται η διαδικασία.  

4.  Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης 

του νόμου 4369/2016 είναι ότι, σε αντίθεση με το προϊσχύσαν και μη εφαρμοσθέν 

σύστημα του νόμου 4250/2014 δεν συνδέεται στη συνείδησή των υπαλλήλων με 

πιθανές κυβερνητικές προθέσεις για λήψη επαχθών μέτρων κατά των δημοσίων 

υπαλλήλων, παρά την αρχική προσπάθεια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να θέσει τέτοιου είδους 

ζητήματα. Εκφράζεται δηλαδή εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο σύστημα 

αξιολόγησης, από το οποίο απέχουν επειδή δεν έχει εφαρμοστεί πιστά. Θα 

παρουσίαζε όμως ενδιαφέρον η αντίδρασή τους στις ρυθμίσεις του νόμου 

4354/2015 για τη σύνδεση με τις μισθολογικές παροχές και κυρίως την αναστολή 

της μισθολογικής εξέλιξης, για τις οποίες φαίνεται ότι δεν έχουν επαρκή 

ενημέρωση.  

5.  Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις λοιπόν, το σύστημα αξιολόγησης του νόμου 

4369/2016 προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

υπαλλήλων ότι τυγχάνει γενικής αποδοχής και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση 

για την καθιέρωση της αξιολόγησης ως μίας σταθερής, ουσιαστικής και 

αποτελεσματικής διαδικασίας στις δημόσιες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση της 

ορθής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεών του κι εφόσον προηγηθεί η 

τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης εκείνων των υπαλλήλων που θα κριθούν νομίμως 

από τα υπηρεσιακά συμβούλια, ώστε να επιτευχθεί η εμπιστοσύνη στο θεσμό του 

αξιολογητή.  

6.  Για μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή πάντως, που θα συνέδεε την αξιολόγηση με τα 

πιο ουσιαστικά ζητήματα της κατάληψης θέσεων ευθύνης, ηθικών/χρηματικών 
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ανταμοιβών και μέτρων συμμόρφωσης, θα ήταν ίσως χρήσιμη η διενέργεια 

ποσοτικής έρευνας με βάση τις βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης της 

Deloitte, ώστε να διευκρινιστεί αν θα ήταν αποδεχτή από ικανό αριθμό δημοσίων 

υπαλλήλων μία διαδικασία που θα προέβλεπε τη συμμετοχή τους σε 

προτάσεις/αποφάσεις με ουσιαστικές συνέπειες για τους συναδέλφους τους, καθώς 

και η αξιοπιστία της κρίσης τους κατά την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.  

 Θα μπορούσε π.χ. η χορήγηση των ειδικών μισθολογικών παροχών, που προβλέπει 

η νομοθεσία, να αποφασίζεται από τους προϊσταμένους, με τη συμμετοχή των 

υπαλλήλων των οργανικών μονάδων στην λήψη της απόφασης, με ανώνυμα 

ερωτηματολόγια τύπου: «Επιθυμώ να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 

προωθημένη μισθολογική εξέλιξη στον υπάλληλο …» 

ή 

«Πιστεύω ότι ο υπάλληλος … θα ήταν περισσότερο χρήσιμος σε άλλη οργανική 

μονάδα» 

ή 

«Πιστεύω ότι ο υπάλληλος … είναι ικανός να αναπληρώσει τον προϊστάμενό μου 

σε περίοδο απουσίας του» 

 Η αναπλήρωση των προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες θα μπορούσε έτσι να 

διενεργείται όχι βάσει της παλαιότητας, αλλά με κοινή απόφαση προϊσταμένου – 

υπαλλήλων. Με βάση τις απαντήσεις θα ήταν ακόμη δυνατόν να πριμοδοτούνται στις 

κρίσεις προϊσταμένων οι υπάλληλοι που λαμβάνουν θετικές κριτικές από τους 

προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους.  

 Η ανίχνευση ικανών και δημιουργικών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό κάθε 

υπηρεσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναδιαμόρφωση των διοικητικών 

διαδικασιών προς την κατεύθυνση της ταχύτητας και της ευελιξίας, εντός πάντως των 

ορίων της νομιμότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση της ισορροπίας ανάμεσα 

στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας υπηρεσίας και τη διατήρηση των εγγυήσεων 

που παρέχει η πιστή τήρηση της αρχής της νομιμότητας, είναι αναγκαίο οι αποφάσεις 

να λαμβάνονται από υπαλλήλους με γνώσεις, κριτική, αναλυτική και συνθετική 

ικανότητα, δημιουργικότητα, ευελιξία και συγχρόνως  οργανωτικούς, επικοινωνιακούς 

και επιβλητικούς.  

 Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενός 

χαρισματικού διοικητικού οργάνου δεν είναι δυνατόν να τεκμαίρονται από τους τίτλους 
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εκπαίδευσης ή τα λοιπά δικαιολογητικά προσόντων ή να ξεχωρίζουν μέσα από τυπικές, 

ισοπεδωτικές διαδικασίες, που «τσουβαλιάζουν» μαζικά τους υπαλλήλους σε 

βαθμολογικές κλίμακες, ούτε κι από ολιγόλεπτες συνεντεύξεις από κριτές χωρίς 

καθημερινή και άμεση επαφή με τον κρινόμενο και το εργασιακό του πλαίσιο, ο 

νομοθέτης θα έπρεπε ίσως να στραφεί σε πιο ριζοσπαστικές μεθόδους αξιολόγησης που 

θα ενίσχυαν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις αποφάσεις, κατά τρόπο 

ουσιαστικό, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να ξεχωρίσουν εκείνοι οι υπάλληλοι που 

τυγχάνουν γενικότερης αποδοχής, τόσο για την αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους όσο και για τον χειρισμό των ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων και 

συγκρούσεων. 
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Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των 

ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. 

 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-2014, ΑΔΑ:ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ, Θέμα: 

Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες 

διατάξεις» 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: αρ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/16 (ΦΕΚ 4434 Β/30-12-2016): Καθορισμός της 

μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4369/2016. 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: αρ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-17 (ΑΔΑ: 66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) : 

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β' -ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 

4369/2016, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή 

έρευνας σης ποινικές υποθέσεις-Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 

2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις 

 Το περιεχόμενο τόσο των αναφερομένων εγκυκλίων εγγράφων όσο και των 

νομοθετικών ρυθμίσεων αντλήθηκε από τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και τα ΦΕΚ του 

Εθνικού Τυπογραφείου, ενώ των αιτιολογικών εκθέσεων από την ιστοσελίδα της 

Βουλής των Ελλήνων.  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας: Αριθμ. Απόφασης:149/2014 

«Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την 

Αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών του Ν.4250/2014»: 

http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery/PKM%20files/Regional%20Council/1_149

%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91.pdf 

 Το από 20-06-2014 Πρακτικό Συνεδρίασης των προϊσταμένων των Γενικών 

Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 

https://www.sepekem.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A

%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9

9%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE

%9D.pdf 

 ΑΔΕΔΥ: Το από 17/3/2017 Δελτίο Τύπου με θέμα: «Απεργία – Αποχή από τη 

διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων»: 

http://adedy.gr/apergiapoxiapotidiadikasiaaksiologisisdy/  

 ΑΔΕΔΥ: Το από 18/9/2017 «Υπόμνημα προς τα κόμματα και τους βουλευτές»: 

http://axiologisi.adedy.gr/?p=267hp.myway.com/easypdfcombine/ttab02/index.html

?p2=^BSB^xdm904^TTAB02^gr&n=783a8d01&ptb=01DA3534-FFA1-4F7F-

ABC4-1727B097239B&si=CO3OwsmRm9cCFcgp0wodGo8HTg&st=hp   

 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: Το υπ’αρ.πρωτ. 106/20-10-2017 έγγραφο με θέμα: «Ενέργειες για 

εκθέσεις αξιολόγησης που μας γνωστοποιούνται παρά την συμμετοχή μας στην 

αποχή»: http://osyape.gr/main/index.php?limitstart=20  

 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: Το υπ’αρ.πρωτ. 100/04-10-2017 έγγραφο με θέμα: «Συνεχίζουμε τη 

μάχη ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή αξιολόγηση»: 

http://osyape.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=763:2017-

10-05-08-10-38&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7  

ΟΟΣΑ 

OECD (2012), Greece: Review of the Central Administration (Greek version) OECD 

Public Governance Reviews, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264179158-el Ανάκτηση την 30/11/2017από 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-

governance-reviews_9789264179158-el#page1 

http://adedy.gr/apergiapoxiapotidiadikasiaaksiologisisdy/
http://osyape.gr/main/index.php?limitstart=20
http://osyape.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=763:2017-10-05-08-10-38&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://osyape.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=763:2017-10-05-08-10-38&catid=6:2009-05-11-22-27-35&Itemid=7
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179158-el
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el#page1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

Παρακαλώ συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, που θα χρησιμοποιηθεί 

ανώνυμα, μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς: 

ΦΥΛΟ:   Α  

               Γ  

  

 

ΒΑΘΜΟΣ: 

Α Β Γ Δ  

    

 

 

 

 

ΘΕΣΗ: 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

                       ΙΕΚ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ       

1. Συμμετέχετε στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, με αποχή κατά της αξιολόγησης 

με το Νόμο 4369/2016; 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

2. Γνωρίζετε το περιεχόμενο του νόμου 4369/2016; Όσα ξέρετε για το σύστημα 

αξιολόγησης που προτείνεται στο νόμο 4369/2016 τα μάθατε (κυκλώστε τις 

επιλογές που ισχύουν): 

- Διαβάζοντας το νόμο ή/και τις σχετικές εγκυκλίους 

- Από συζητήσεις με συναδέλφους 

- Από την ενημέρωση των  συνδικαλιστικών φορέων 

- Από τον τύπο 

3. Πιστεύετε ότι το δημόσιο θα λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά χωρίς τη 

διαδικασία της αξιολόγησης: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

4. Κατά τη γνώμη σας, το ιδανικό σύστημα αξιολόγησης (επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Α)Πρέπει να περιέχει κάποιου τύπου βαθμολογική κλίμακα:  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Β)Πρέπει να περιέχει μόνο έκθεση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και των 

αδυναμιών του υπαλλήλου (χωρίς βαθμολογία):  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Γ)Πρέπει να συνδέεται με την απόδοση και την επίτευξη των στόχων του 

υπαλλήλου και της υπηρεσίας: 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Δ) Πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 

υπαλλήλων: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Ε) Πρέπει να γίνεται από τον προϊσταμένους που έχουν περάσει από την 

προβλεπόμενη διαδικασία κρίσεων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όχι να 

υπηρετούν ως αναπληρωτές ή με ανάθεση :  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Στ) Πρέπει να συνδέεται με τη βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγές): 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  
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Ζ)Πρέπει να συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη και την παροχή επιδομάτων: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Η) Πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης: 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Θ) Πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση από όλες τις πηγές (αξιολόγηση 360
Ο
: 

από προϊστάμενο, συναδέλφους, πολίτες, αυτοαξιολόγηση). 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Ι) Πρέπει να εξασφαλίζει σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή-αξιολογούμενου 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΑ) Πρέπει να προβλέπει δυνατότητα αξιολόγησης του προϊσταμένου από τους 

υφισταμένους του: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΒ) Πρέπει να προβλέπει αυτοαξιολόγηση: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΓ) Δεν πρέπει να οδηγεί σε μέτρα τιμωρίας του αξιολογούμενου (π.χ. 

επιβράδυνση βαθμολογικής ή μισθολογικής εξέλιξης, απολύσεις κλπ) 

5. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 περιγράφει με 

σαφήνεια τα κριτήρια της αξιολόγησης; Η άποψή σας αυτή επηρέασε την 

απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση;  

6. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 στοχεύει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων ή έχει άλλους 

σκοπούς; Ποιους; Η άποψή σας αυτή επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

7. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 μπορεί να 

επηρεάσει ουσιαστικά την απόδοση των υπαλλήλων και της υπηρεσίας σας; Η 

άποψή σας αυτή επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην 

συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

8. Γνωρίζετε εάν το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 περιέχει 

αξιολόγηση από τους πολίτες; Αυτό το θέμα επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

9. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 εξασφαλίζει 

σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή – αξιολογούμενου; Η άποψή σας αυτή 
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επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην 

αξιολόγηση; 

10. Εσείς έχετε κριθεί, ως προϊστάμενος, από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο; Ο 

παράγοντας αυτός επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην 

συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

11. Στο Νόμο 4369/2016 δίδεται η δυνατότητα αξιολόγησης του προϊσταμένου. 

Πιστεύετε ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία του υφισταμένου αξιολογητή;  

12. Θα λαμβάνατε σοβαρά υπ’όψιν την αξιολόγηση από τους υφισταμένους σας ή 

θεωρείτε ότι δεν μπορεί να είναι αντικειμενική και για ποιους λόγους; 

13. Η συμβουλευτική συνέντευξη που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Νόμου 

4369/2016 γίνεται προκειμένου να συζητήσει ο προϊστάμενος με τον 

αξιολογούμενο τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης 

αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου 

όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην 

οποία υπηρετεί. Πιστεύετε ότι είναι ένα θετικό στοιχείο και για ποιόν λόγο; 

14. Στο Νόμο 4369/2016 ο αξιολογούμενος δεν βαθμολογεί τον εαυτό του, αλλά 

απλώς περιγράφει συνοπτικά το έργο του και το έργο της οργανικής του 

μονάδας. Πιστεύετε ότι η ρύθμιση αυτή καλύπτει επαρκώς την έννοια της 

αυτοαξιολόγησης; Θα προτιμούσατε ο αξιολογούμενος να βαθμολογεί τον 

εαυτό του, βάσει κάποιας βαθμολογικής κλίμακας ή να περιγράφει αναλυτικά 

τις δεξιότητες και τις ικανότητές του; 

15. Πιστεύετε ότι ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων του από τον ίδιο τον 

αξιολογούμενο μπορεί να ωφελήσει τον αξιολογητή/προϊστάμενο, ώστε να τον 

βοηθήσει να βελτιωθεί; 

16. Γνωρίζετε εάν ο Νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα 

τιμωρίας του αξιολογούμενου (π.χ. επιβράδυνση βαθμολογικής ή μισθολογικής 

εξέλιξης, απολύσεις κλπ); Το γεγονός αυτό επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

17. Γνωρίζετε εάν Νόμος 4369/2016 συνδέεται με τις προαγωγές; Ο παράγοντας 

αυτός επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε 

στην αξιολόγηση;  

18. Γνωρίζετε εάν Νόμος 4369/2016 συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη ή την 

παροχή επιπλέον επιδομάτων; Ο παράγοντας αυτός επηρέασε την απόφασή σας 

να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 
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19. Θα χαρακτηρίζατε το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 ως ένα 

δίκαιο σύστημα και για ποιόν λόγο; 

20. Αν επιλέγατε τον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο συμμετείχατε ή δεν 

συμμετείχατε στην αξιολόγηση, ποιον θα αναφέρατε; 

21. Η πρόβλεψη στην παρ.2 του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017 ποινής αποκλεισμού 

από τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, για εκείνους τους 

προϊσταμένους που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους, επηρέασε την 

απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση και με 

ποιόν τρόπο; 

22. Η απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση 

άλλαξε μετά την επίσκεψη των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ στην υπηρεσία σας; 

Για ποιόν λόγο; 

23. Εάν σας ζητούσαν να ορίσετε έναν υφιστάμενό σας ως αναπληρωτή για τις 

βραχυχρόνιες απουσίες σας, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Στ. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

 

24. Εάν σας ζητούσαν να ορίσετε έναν υφιστάμενό σας ως αναπληρωτή για να σας 

αναπληρώσει για έναν ολόκληρο χρόνο απουσίας, θα επιλέγατε (μία επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Στ. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 
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25. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο στην υπηρεσία σας, για τη 

χορήγηση ενός έξτρα επιδόματος για ένα έτος, θα επιλέγατε. 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Αυτόν που οι υπόλοιποι υπάλληλοι συμπαθούν περισσότερο. 

Γ. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

 Δ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν που, κατά τη γνώμη σας έχει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη. 

Στ. Τον πιο εργατικό. 

Ζ. Τον πιο αποτελεσματικό, δηλαδή που επιλύει άμεσα και σωστά όσα του 

αναθέτετε. 

 

26. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο της υπηρεσίας σας για 

μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, θα επιλέγατε: 

Α. Αυτόν που αμφισβητεί διαρκώς τις οδηγίες σας. 

Β. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα από τους λοιπούς 

υπαλλήλους σας, για τη συμπεριφορά του. 

Γ. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα από τους 

εξυπηρετούμενους πολίτες/επαγγελματίες/υπαλλήλους, για τη συμπεριφορά του. 

 Δ. Αυτόν με τα λιγότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Ε. Αυτόν που έχει τις περισσότερες καθυστερήσεις και λάθη. 

Στ. Τον λιγότερο εργατικό. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Παρακαλώ συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, που θα χρησιμοποιηθεί 

ανώνυμα, μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς: 

ΦΥΛΟ:   Α  

               Γ  

  

 

ΒΑΘΜΟΣ: 

Α Β Γ Δ  

    

 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Υ.Ε.  

Δ.Ε.  

Τ.Ε.  

Π.Ε.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ: 

                       ΙΕΚ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ       
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1. Συμμετέχετε στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, με αποχή κατά της αξιολόγησης 

με το Νόμο 4369/2016; 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

2. Γνωρίζετε το περιεχόμενο του νόμου 4369/2016; Όσα ξέρετε για το σύστημα 

αξιολόγησης που προτείνεται στο νόμο 4369/2016 τα μάθατε (κυκλώστε τις 

επιλογές που ισχύουν): 

- Διαβάζοντας το νόμο ή/και τις σχετικές εγκυκλίους 

- Από συζητήσεις με συναδέλφους 

- Από την ενημέρωση των  συνδικαλιστικών φορέων 

- Από τον τύπο 

3. Πιστεύετε ότι το δημόσιο θα λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά χωρίς τη 

διαδικασία της αξιολόγησης: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

4. Κατά τη γνώμη σας, το ιδανικό σύστημα αξιολόγησης (επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Α)Πρέπει να περιέχει κάποιου τύπου βαθμολογική κλίμακα:  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Β)Πρέπει να περιέχει μόνο έκθεση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και των 

αδυναμιών του υπαλλήλου (χωρίς βαθμολογία):  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Γ)Πρέπει να συνδέεται με την απόδοση και την επίτευξη των στόχων του 

υπαλλήλου και της υπηρεσίας: 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Δ) Πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 

υπαλλήλων: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

E) Πρέπει να γίνεται από τον προϊσταμένους που έχουν περάσει από την 

προβλεπόμενη διαδικασία κρίσεων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όχι να 

υπηρετούν ως αναπληρωτές ή με ανάθεση :  

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Στ) Πρέπει να συνδέεται με τη βαθμολογική εξέλιξη (προαγωγές): 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Ζ)Πρέπει να συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη και την παροχή επιδομάτων: 
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ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Η) Πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης: 

 ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Θ) Πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση από όλες τις πηγές (αξιολόγηση 360
Ο
: 

από προϊστάμενο, συναδέλφους, πολίτες, αυτοαξιολόγηση). 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

Ι) Πρέπει να εξασφαλίζει σχέση εμπιστοσύνης αξιολογητή-αξιολογούμενου 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΑ) Πρέπει να προβλέπει δυνατότητα αξιολόγησης του προϊσταμένου από τους 

υφισταμένους του: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΒ) Πρέπει να προβλέπει αυτοαξιολόγηση: 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

ΙΓ) Δεν πρέπει να οδηγεί σε μέτρα τιμωρίας του αξιολογούμενου (π.χ. 

επιβράδυνση βαθμολογικής ή μισθολογικής εξέλιξης, απολύσεις κλπ) 

ΝΑΙ , ΟΧΙ  

5. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 περιγράφει με 

σαφήνεια τα κριτήρια της αξιολόγησης; Η άποψή σας αυτή επηρέασε την 

απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση;  

6. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 στοχεύει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων ή έχει άλλους 

σκοπούς; Ποιους; Η άποψή σας αυτή επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

7. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 μπορεί να 

επηρεάσει ουσιαστικά την απόδοση των υπαλλήλων και της υπηρεσίας σας; Η 

άποψή σας αυτή επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην 

συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

8. Γνωρίζετε εάν το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 περιέχει 

αξιολόγηση από τους πολίτες; Αυτό το θέμα επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

9. Πιστεύετε ότι το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 εξασφαλίζει 

σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή – αξιολογούμενου; Η άποψή σας αυτή 
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επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην 

αξιολόγηση; 

10. Οι δικοί σας προϊστάμενοι – αξιολογητές έχουν κριθεί γι’αυτήν τη θέση από το 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο; Ο παράγοντας αυτός επηρέασε την απόφασή 

σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση;  

11. Στο Νόμο 4369/2016 δίδεται η δυνατότητα αξιολόγησης του προϊσταμένου. 

Πιστεύετε ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία του υφισταμένου αξιολογητή; Θα 

αξιολογούσατε τον προϊστάμενό σας, με όσες εγγυήσεις σας παρέχει αυτός ο 

νόμος; 

12. Η συμβουλευτική συνέντευξη που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Νόμου 

4369/2016 γίνεται προκειμένου να συζητήσει ο προϊστάμενος με τον 

αξιολογούμενο τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης 

αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου 

όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην 

οποία υπηρετεί. Πιστεύετε ότι είναι ένα θετικό στοιχείο και για ποιόν λόγο; 

13. Στο Νόμο 4369/2016 ο αξιολογούμενος δεν βαθμολογεί τον εαυτό του, αλλά 

απλώς περιγράφει συνοπτικά το έργο του και το έργο της οργανικής του 

μονάδας. Πιστεύετε ότι η ρύθμιση αυτή καλύπτει επαρκώς την έννοια της 

αυτοαξιολόγησης; Θα προτιμούσατε ο αξιολογούμενος να βαθμολογεί τον 

εαυτό του, βάσει κάποιας βαθμολογικής κλίμακας ή να περιγράφει αναλυτικά 

τις δεξιότητες και τις ικανότητές του; 

14. Πιστεύετε ότι ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων του από τον ίδιο τον 

αξιολογούμενο μπορεί να ωφελήσει τον αξιολογητή/προϊστάμενο, ώστε να τον 

βοηθήσει να βελτιωθεί; 

15. Γνωρίζετε εάν ο Νόμος 4369/2016 περιέχει ρυθμίσεις που οδηγούν σε μέτρα 

τιμωρίας του αξιολογούμενου (π.χ. επιβράδυνση βαθμολογικής ή μισθολογικής 

εξέλιξης, απολύσεις κλπ); Το γεγονός αυτό επηρέασε την απόφασή σας να 

συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 

16. Γνωρίζετε εάν Νόμος 4369/2016 συνδέεται με τις προαγωγές; Ο παράγοντας 

αυτός επηρέασε την απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε 

στην αξιολόγηση;  

17. Γνωρίζετε εάν Νόμος 4369/2016 συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη ή την 

παροχή επιπλέον επιδομάτων; Ο παράγοντας αυτός επηρέασε την απόφασή σας 

να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση; 
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18. Θα χαρακτηρίζατε το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4369/2016 ως ένα 

δίκαιο σύστημα και για ποιόν λόγο; 

19. Αν επιλέγατε τον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο συμμετείχατε ή δεν 

συμμετείχατε στην αξιολόγηση, ποιον θα αναφέρατε; 

20. Η απόφασή σας να συμμετάσχετε ή να μην συμμετάσχετε στην αξιολόγηση 

άλλαξε μετά την επίσκεψη των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ στην υπηρεσία σας; 

Για ποιόν λόγο; 

21. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο ως αναπληρωτή του 

προϊσταμένου σας για τις βραχυχρόνιες απουσίες του, θα επιλέγατε (μία 

επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Ε. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

Στ. Τον εαυτό σας 

Ζ. Κανέναν 

 

22. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο ως αναπληρωτή του 

προϊσταμένου σας για έναν ολόκληρο χρόνο απουσίας, θα επιλέγατε (μία 

επιλογή): 

Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν με την μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  

Ε. Αυτόν που διαθέτει διοικητικές ικανότητες και μπορεί να επιβληθεί στους 

υπόλοιπους. 

Στ. Τον εαυτό σας. 

Ζ. Κανέναν. 

 

23. Εάν σας ζητούσαν να προτείνετε έναν υπάλληλο στην υπηρεσία σας, για τη 

χορήγηση ενός έξτρα επιδόματος για ένα έτος, θα επιλέγατε. 
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Α. Αυτόν που συμπαθείτε περισσότερο. 

Β. Τον πιο παλιό στην υπηρεσία. 

Γ. Αυτόν με τα περισσότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν που, κατά τη γνώμη σας έχει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη. 

Ε. Τον πιο εργατικό. 

Στ. Τον πιο αποτελεσματικό, δηλαδή που επιλύει άμεσα και σωστά όσα τα 

θέματα. 

Ζ. Τον εαυτό σας. 

Η. Κανέναν. 

 

24. Εάν σας ζητούσαν να επιλέξετε έναν υπάλληλο της υπηρεσίας σας για 

μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, θα επιλέγατε: 

Α. Αυτόν για τον οποίον έχετε τα πιο πολλά παράπονα για τη συμπεριφορά του 

απέναντί σας . 

Β. Αυτόν για τον οποίον υπάρχουν τα πιο πολλά παράπονα από τους 

εξυπηρετούμενους πολίτες/επαγγελματίες/υπαλλήλους, για τη συμπεριφορά του. 

Γ. Αυτόν με τα λιγότερα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων 

γλωσσών, πιστοποιημένη επιμόρφωση κλπ).  

Δ. Αυτόν που έχει τις περισσότερες καθυστερήσεις και λάθη. 

Ε. Τον λιγότερο εργατικό. 

Στ. Κανέναν. 

 

 

 


