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Το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων 

 

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου για 

το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, από το ΠΔ 318/1992 μέχρι το 

πρόσφατο σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ που τέθηκε σε διαβούλευση στις 20 Ιανουαρίου 2015. 

 

Στο πρώτο μέρος του κειμένου παρουσιάζονται οι βασικές ρυθμίσεις που εισήγαγαν τα υπό 

ανάλυση νομοθετικά κείμενα, σε ό, τι αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σε 

συνδυασμό με τα προβλεπόμενα κατά τα τελευταία έτη συστήματα επιλογής προϊσταμένων 

και τη διοίκηση μέσω στόχων, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία περί στοχοθεσίας. 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται συγκριτικά οι διαδοχικές ρυθμίσεις των επιμέρους 

νόμων σε σχέση με συγκεκριμένους άξονες του συστήματος αξιολόγησης (αξιολογητές, 

κριτήρια αξιολόγησης, κλίμακα βαθμολόγησης κ.ο.κ.) προκειμένου να αποτυπωθούν οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις και οι αλλαγές που επήλθαν με κάθε νεότερη παρέμβαση. Στην 

τρίτη ενότητα, καταγράφονται επισημάνσεις-παρατηρήσεις για τα θετικά σημεία, αλλά και 

τις αδυναμίες του συστήματος αξιολόγησης όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα, 

καταλήγοντας σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την αξιολόγηση ως διαδικασία εντός των 

οργανισμών του Δημοσίου τομέα και όχι μόνο. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της αξιολόγησης 

προσωπικού στις διοικήσεις κρατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένες 

Πολιτείες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το βασικό συμπέρασμα, πάντως, στο οποίο στηρίζονται και οι τελικές μας παρατηρήσεις-

προτάσεις, συνοψίζεται στην παραδοχή ότι η αξιολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 

τόσο για την ανάπτυξη των στελεχών ενός οργανισμού, όσο και του ίδιου του φορέα. 

Επιπλέον, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης οφείλει να βασίζεται σε αντικειμενικά 

κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, αλλά ταυτόχρονα να είναι αρκούντως 

ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στη στοχοθεσία της εκάστοτε υπηρεσίας. Ένα τέτοιο 

σύστημα πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας (συνδέοντας δηλαδή την 

αξιολόγηση με την επιλογή σε θέσεις ευθύνης) αλλά και να συμπλέκει οργανικά την 

αξιολόγηση απόδοσης με ένα πλαίσιο διοίκησης μέσω στόχων. 
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Υπό αυτή την έννοια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

παραδοσιακά top-down σχήματα αξιολόγησης προϊσταμένου-υφισταμένου (στα οποία 

συχνά παρεισφρέουν στοιχεία μη αντικειμενικής κρίσης)  και να εισάγει διαδικασίες ενός 

συστήματος αξιολόγησης «360 μοιρών», όπως έχει καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία 

(360-degree Performance Appraisal). Το σύστημα αξιολόγησης «360 μοιρών» εμπλέκει στη 

διαδικασία περισσότερους «αξιολογητές»: όχι μόνο τον προϊστάμενο του υπαλλήλου αλλά 

και τους συναδέλφους του, τους υφισταμένους του, ακόμη και τους πολίτες με τους 

οποίους έρχεται σε επαφή. Καθώς, όμως, τα μοντέλα αξιολόγησης «360 μοιρών» δεν 

συμπεριλαμβάνουν πάντοτε ποσοτικά κριτήρια, είναι αναγκαίο η ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση απόδοσης να συνδέεται στενά με τη διοίκηση μέσω συγκεκριμένων και 

μετρήσιμων στόχων.1 

 

Για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου αξιολόγησης, είναι αναγκαία η εμπέδωση 

ενός κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης, ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ πολιτικής 

ηγεσίας, δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών. Αναμφισβήτητα, πολίτες και διοίκηση 

επιθυμούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω και της αναγνώρισης της αξίας 

των υπαλλήλων που τις υποστηρίζουν. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των 

αξιολογητών και η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ανταπόκρισής τους με αίσθημα 

ευθύνης στα σοβαρά καθήκοντά τους. Εξίσου σημαντική είναι η πρόβλεψη των 

καταλληλότερων μέτρων βελτίωσης της απόδοσης των αξιολογούμενων, με απώτερο στόχο 

τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αναγκαία προϋπόθεση, επομένως, είναι η εφαρμογή μιας 

διαλεκτικής/συμμετοχικής προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας αναζητείται η σύγκλιση και 

συνεργασία αξιολογητή-αξιολογούμενου ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμφωνία 

των εμπλεκόμενων μερών και να αποτυπωθεί κατόπιν στο περιεχόμενο και τους στόχους 

της αξιολόγησης.2 

 

                                                           
1 Βλ. M. Espinilla, R. de Andres, F.J. Martinez, L. Martinez, «A 360-degree Performance Appraisal 
Model Dealing with Heterogeneous Information and Dependent Criteria», Department of Computer 
Sciences, University of Jaén, December 2011. 
2  Βλ. ενδεικτικά Gregorio Billikopf, “The negotiated performance appraisal model-Enhancing 
supervisor-subordinate communication and conflict resolution”, IIF, Group facilitation, A research and 
applications journal, no 10, 2010. Για περισσότερα στοιχεία, στο Εύη Δραμαλιώτη, «Αξιολόγηση 
στελεχών του δημοσίου. Ορισμένες σκέψεις και προτάσεις», αδημοσίευτη μελέτη. 
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Στο τρίτο μέρος του κειμένου παρουσιάζονται πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις και 

προτάσεις επί των ζητημάτων αυτών, σε συνάρτηση και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

αξιολόγησης όπως παρουσιάζεται στις πρώτες δύο ενότητες. Το σημείωμα ολοκληρώνεται 

με την καταγραφή σε πίνακα της δευτερογενούς νομοθεσίας που προβλέπεται στις 

διατάξεις του ν. 4275/2014 για την επιλογή προϊσταμένων και της νέας νομοθετικής 

πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με την διοικητική επιστήμη και την θεωρία των οργανώσεων, η αξιολόγηση 

αποτελεί μια διοικητική λειτουργία που ως σκοπό της έχει τη μέτρηση της απόδοσης με 

βάση προκαθορισμένα κριτήρια ώστε να βελτιωθούν τα παραγόμενα αποτελέσματα στο 

μέλλον σε δύο επίπεδα, τόσο για τον οργανισμό ως ολότητα (βελτίωση της απόδοσης της 

δημόσιας οργάνωσης σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει), όσο και για τον 

εργαζόμενο ατομικά. 

Η αξιολόγηση προσωπικού θα μπορούσε να αποδοθεί και υπό την εξής φόρμουλα3: 

Επιθυμητή απόδοση-Πραγματική απόδοση= Ανάγκη για δράση 

Βεβαίως, η αξιολόγηση προσωπικού ως διοικητική λειτουργία συνδέεται, πρωτίστως, με 

την επιλογή προσωπικού. Το προσωπικό μιας δημόσιας οργάνωσης θα πρέπει να 

επιλέγεται βάσει συγκεκριμένου περιγράμματος θέσης και εξειδίκευσης, όπου αυτή 

απαιτείται (job description, job specification). 

Οι σημαντικότεροι στόχοι της αξιολόγησης της απόδοσης συνοψίζονται ως εξής4: 

 Ορισμός σαφών κριτηρίων βάσει των οποίων θα μετρηθεί η επίδοση (πχ 

στοχοθεσία, δείκτες). Πρωτίστως, θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους το όραμα και 

η αποστολή του οργανισμού. 

 Ακριβής μέτρησης της επίδοσης του προηγούμενου προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος 

 Καθορισμός των κινήτρων (οικονομικά/βαθμολογικά) προς τους εργαζομένους, με 

βάση τη διάκρισή τους σε υψηλών και χαμηλών επιδόσεων (high and low 

performers) 

 Καθορισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων έκαστου εργαζόμενου, 

προετοιμασία για μελλοντικές καλύτερες επιδόσεις 

                                                           
3 Dransfield Rob, Human Resource Management, Heinemann, 2000. 
4 Ό.π. 
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Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι επιδόσεις των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς 

μπορεί να αξιολογούνται συγκριτικά  και εντός αλλά και εκτός του οργανισμού(reliable 

comparative performance information, benchmarking), με απώτερο στόχο την 

εξοικονόμηση πόρων, κόστους, αλλά και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών. 

Μελετώντας τις βασικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ), διαπιστώνουμε 

πόσο βασική θέση καταλαμβάνει στο σύστημα η αξιολόγηση προσωπικού. Σημείο – κλειδί 

στον κύκλο της ΔΑΔ αποτελεί το σύστημα διοίκησης απόδοσης (performance management), 

για το λόγο ακριβώς ότι συνδέεται με όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Η αύξηση της 

ικανοποίησης και της δέσμευσης (commitment) των εργαζομένων οδηγεί στην αύξηση της 

απόδοσης προς όφελος του οργανισμού και των πολιτών εν γένει.  
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Πηγή: www.oke-energosgiransi.gr/portal, Αρχές, Διαδικασίες, Πρακτικές Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

http://www.oke-energosgiransi.gr/portal
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Πηγή: http://www.performanceassociates.co.nz, Consultation by William Gresse 

Performance Management-Appraisal System Design 

  

http://www.performanceassociates.co.nz/
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικότερες προβλέψεις οκτώ νομοθετικών 

κειμένων, από το 1992 μέχρι και σήμερα, μέσα από τα οποία διαμορφώθηκε διαχρονικά το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα αξιολόγησης όπως εφαρμόζεται στην ελληνική 

δημόσια διοίκηση. Στα νομοθετικά κείμενα συμπεριλαμβάνονται και όσα αφορούν τη 

διοίκηση μέσω στόχων αλλά και τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων, καθώς όπως 

σημειώθηκε εισαγωγικά, θεωρούμε ότι (θα πρέπει να) αποτελούν οργανική ενότητα με το 

σύστημα αξιολόγησης. 

 

2.1 ΠΔ 318/1992 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 Προβλέπονται εκθέσεις αξιολόγησης που σταθμίζουν αντικείμενο εργασίας και 

καθήκοντα, καθώς και έντυπα αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων και 

υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ 

Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία κρίνει τις εξαιρετικές επιδόσεις και –με 

εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 

Υπουργείων και φορέων, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων– τις 

ενστάσεις που δύναται να ασκήσει ο αξιολογούμενος υπάλληλος ενώπιόν της (ένσταση 

μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή), σε περίπτωση 

που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 

 Εφόσον κατά την κρίση του (πρώτου) αξιολογητή απαιτείται για την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου να πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

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

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

τρόπους  βελτίωσης  της απόδοσης του αξιολογουμένου και καλύτερης 

αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. 
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 Την πραγματοποίηση συνέντευξης μπορεί να ζητήσει και ο αξιολογούμενος, οπότε 

η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για τον (πρώτο) αξιολογητή. 

 Κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτο-αξιολόγηση των ουσιαστικών του 

προσόντων. 

 Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας εκάστης οργανικής μονάδας, κάθε 

προϊστάμενος θέτει εγγράφως στόχους για τη μονάδα της οποίας προΐσταται. Οι 

τιθέμενοι στόχοι πρέπει να συνδέονται με τις αρμοδιότητες της οικείας οργανικής 

μονάδας. 

 

*Παρατηρήσεις: Η άμεση σύνδεση της απόδοσης με την υπηρεσιακή εξέλιξη των 

υπαλλήλων κρίνεται ελλιπής. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο σύστημα φάνηκε ότι στην πράξη 

δεν οδήγησε, σε πολλές περιπτώσεις, στην πραγματική αποτύπωση της εργασιακής 

απόδοσης των υπαλλήλων στις εκθέσεις αξιολόγησης. 

 

2.2 Ν. 3230/2004 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ 

 

 Καθιερώνεται το σύστημα «Διοίκηση μέσω στόχων» και η μέτρηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης με εργαλείο δείκτες 

μέτρησης (γενικοί και ειδικοί). 

 Οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την επίτευξη 

συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. 

 Η προβλεπόμενη διαδικασία στοχοθεσίας περιγράφεται ως εξής: 

Ο Υπουργός ή η διοίκηση εκάστου φορέα γνωστοποιεί και κατανέμει στις υπηρεσίες τους 

στρατηγικούς στόχους. Στη συνέχεια, οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ζητούν από 

τους προϊσταμένους Διεύθυνσης να προσδιορίσουν τους επιμέρους στόχους κάθε 

Διεύθυνσης. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος, εξειδικεύουν και 

επιμερίζουν τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα. Οι προϊστάμενοι Τμήματος 

καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Οι 

προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμημάτων, εξειδικεύουν 

στόχους ανά τμήμα και καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου. 
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 Οι στόχοι καθορίζονται και αποτυπώνονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης 

κατόπιν συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων. Στην 

απόφαση στοχοθεσίας ορίζεται η προτεραιότητα κάθε στόχου, οι δείκτες μέτρησης 

και το χρονοδιάγραμμα. 

 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων, είναι σημαντικό οι υφιστάμενοι να 

λειτουργούν με σχετική αυτονομία: η δράση τους για την επίτευξη των στόχων 

πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγκαία αποσυγκέντρωση και εκχώρηση 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών, όπου κάθε υφιστάμενος αναλαμβάνει 

την υλοποίηση του δικού του προγράμματος δράσης 5 .Προβλέπεται η 

παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων: σε τακτά χρονικά διαστήματα (όχι 

μεγαλύτερα του τριμήνου). Σε περίπτωση σοβαρής απόκλισης μεταξύ επιθυμητών 

και πραγματικών αποτελεσμάτων, μπορεί να αποφασιστεί ο επανακαθορισμός των 

στόχων ή η τροποποίηση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. 

 

Η διαδικασία της διοίκησης μέσω στόχων αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:6 

                                                           
5  Βλ. Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Καθιέρωση 
συστήματος Διοίκησης με Στόχους (ν. 3230/2004) - Μεθοδολογία Στοχοθεσίας, αριθ. Πρωτ. 
ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 26397/27.12.2005. 
6 Πηγή: Η ως άνω Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, 

Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με Στόχους. 



 



*Παρατηρήσεις: 

(α) Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε πλήρως. Ειδικότερα, δεν εκδόθηκε το Π.Δ. για τον καθορισμό 

των κριτηρίων, του χρόνου, της συχνότητας, του τύπου, της διαδικασίας και των οργάνων 

αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων έναντι των προκαθορισμένων στόχων (άρθρο 3 

παρ. 4, Διαδικασία καθορισμού των στόχων).7 

(β) Στο νόμο προβλεπόταν η σύσταση στα υπουργεία μονάδων ποιότητας και 

αποδοτικότητας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος. Ωστόσο, οι Μονάδες Ποιότητας 

συστάθηκαν μεν, αλλά δεν άσκησαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους. Συνολικά, δεν 

προκύπτει μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική αποτίμηση της διαδικασίας 

στοχοθεσίας, έστω στον βαθμό που εφαρμόστηκε. 

 

2.3 Ν. 3839/2010 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 

 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 

 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με 

βαθμό Α`, εφόσον: α. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή β. έχουν 

διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή γ. 

έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και είναι ή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι 

Διεύθυνσης. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που 

υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του 

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που συνιστάται με τις διατάξεις του 

άρθρου 157 του Υ.Κ. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π. 

2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και 

Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με 

βαθμό Α`, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης 

                                                           
7  Είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Π.Δ., χωρίς, όμως, να προχωρήσει περαιτέρω. 
Αναρτήθηκε στις 3 Απριλίου 2012, www.opengov.minreform.gr. 



[15] 
 

ή προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές 

επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α`. 

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 

μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή 

υπάλληλοι με βαθμό Α`. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με 

βαθμό Β`, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β` τέσσερα 

(4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των 

θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β`. 

 4. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς 

οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης 

οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο. 

 Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και τα εξής: 

Ικανότητες - δεξιότητες 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια 

(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια. 

Ως προς τους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμήματος προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Προϊστάμενοι Δνσης 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια 

(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια. 

Προϊστάμενοι Τμήματος 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια 

 

 Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από 

κοινή απόφαση-προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού 
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 Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ 

Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και 

αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας 

τους. 

 Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους 

στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε 

κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. 

 Εισήχθη ο θεσμός της γραπτής εξέτασης (2ο στάδιο), σε συνδυασμό με την 

προφορική συνέντευξη (3ο στάδιο), και έτσι μειώθηκε η σημασία των 

ποσοτικοποιημένων «στατικών» κριτηρίων (1ο στάδιο). 

 

2.4 Ν. 4024/2011 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης (άρθρο 10) 

 

1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Α΄ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 

ευθύνης: 

α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν 

επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) 

τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ. 

β) Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν 

επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) 

τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι 

οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ 

ή ΤΕ. 

2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β΄ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 

ευθύνης: 
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α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: αα) 

έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο 

(2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι 

οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν 

ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, γγ) ανήκουν στην 

κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής 

μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον 

πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. 

β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην 

υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη 

πριν από την επιλογή και ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 

3. Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ΄ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 

ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: α) 

έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο 

(2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή 

ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου 

Τμήματος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας 

επιπέδου Διεύθυνσης και γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος εφόσον 

πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. 

4. Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ` έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 

ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει 

στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία 

έτη πριν από την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 

 

Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης (άρθρο 7) 

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό 

συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη: α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο 

πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα: αα) η απόδοση του που μετράται 

με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και ββ) οι διοικητικές 

ικανότητες του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία, β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, 

προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην 
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παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής 

στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος 

κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, 

δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

χρόνου παραμονής στο βαθμό. 

2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου 

λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά 

κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα 

από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α 

το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον. 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση 

με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας 

και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής 

εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο. 

4. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του 

παρόντος άρθρου: α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο 

χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος 

αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, 

για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις 

ευθύνης, καθώς και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚ-ΔΔΑ) στη 

διαδικασία της αξιολόγησης, β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων 

Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος 

αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα 

όργανα αξιολόγησης των προηγούμενων επιπέδων, γ) μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα 

και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόμενου ενώπιον 

του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης και δ) μπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι 

διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου 

της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς στους 

οποίους αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 
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*Παρατήρηση: ο ν. 4024/2011 συνδέει ουσιαστικά τη βαθμολογική εξέλιξη και την επιλογή 

σε θέσεις ευθύνης των υπαλλήλων με την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία. Η βαθμολογική 

εξέλιξη δεν γίνεται ακώλυτα, αλλά εξαρτάται από την αξιολόγηση και την ανταπόκριση του 

υπαλλήλου στους στόχους που έχουν τεθεί, ενώ προϋπόθεση για τη δυνατότητα επιλογής 

του σε θέση ευθύνης είναι η προηγούμενη (για 2 έτη) επιτυχής ανταπόκρισή του στην 

στοχοθεσία. 

2.5 Ν. 4250/2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Με το ν. 4250/2014 επήλθε τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992. Οι βασικές αλλαγές 

συνοψίζονται στα εξής: 

Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής 

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

τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενο του 

χωρίς να απαιτείται εισήγηση. 

 Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης (άρθρο 20) 

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

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

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

Τα συγκεκριμένα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν 

στην ίδια Γενική Διεύθυνση. 

Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου 

οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 

ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των 

προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 

 

Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 

Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το 
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προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, 

Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος δύναται να 

ασκήσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή 

αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος 

βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, πέραν των αντιδράσεων των συνδικαλιστικών 

φορέων των δημόσιων υπηρεσιών και της ΑΔΕΔΥ, και το Τμήμα Νομοτεχνικής επεξεργασίας 

σχεδίων και προτάσεων νόμων εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη νομιμότητα των 

προωθούμενων ρυθμίσεων. 

Το τότε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέβλεψε 

σε εγκύκλιο ότι οι εκθέσεις του έτους 2013 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ενδεχόμενη 

θέση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα8. 

Επίσης, επισημάνθηκε ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν συνδέεται καθοιονδήποτε 

τρόπο με τη μισθολογική κατάσταση αυτών. 

 Στόχος: ο περιορισμός της κατάχρησης της βαθμολόγησης υπαλλήλων με «άριστα» 

 

*Παρατηρήσεις: Το σύστημα αξιολόγησης που καθιέρωνε ο ν. 4250/2014 είχε δεδηλωμένα 

μεταβατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η εφαρμογή του ήταν ελλιπής, καθώς συνάντησε πλήθος 

αντιδράσεων, ενώ απουσίαζε νομοθετική πρόβλεψη για τη σύνδεση της απόδοσης με την 

εξέλιξη του υπαλλήλου. 

 

 

2.6 Ν. 4275/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 

-Η γραπτή εξέταση, ως δεύτερο στάδιο επιλογής, καθορίζει τον τελικό αριθμό υποψηφίων 

και εν μέρει την έκβαση τελικής επιλογής με βάρος 30% στους προϊσταμένους γενικών 

                                                           
8 Βλ. Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αριθμ. 
Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ.15261/16 Ιουνίου 2014. 
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διευθύνσεων, 40% στους προϊσταμένους διευθύνσεων και με 50% στους προϊσταμένους 

τμημάτων. 

-Η δομημένη συνέντευξη καθορίζει κατά 70% την τελική επιλογή των προϊσταμένων 

γενικών διευθύνσεων, κατά 60% των προϊσταμένων διευθύνσεων και κατά 50% των 

προϊσταμένων τμημάτων. 

-Η μοριοδότηση τυπικών προσόντων παύει να αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την επιλογή 

προϊσταμένων. 

-Συμμετοχή του ΑΣΕΠ. 

-Συμμετοχή ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε πενταμελές συμβούλιο επιλογής 

προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε τριμελές συμβούλιο 

συνέντευξης. 

-Κατά το 1ο στάδιο,  δεν υπάρχει συγκριτική αποτίμηση των φακέλων των υποψηφίων, 

αλλά οι υποψήφιοι είτε πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια και τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και περνούν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής είτε όχι, οπότε 

απορρίπτονται (on/off). Προβλέπεται επίσης το δικαίωμα ένστασης κατά το στάδιο αυτό 

προς άρση τυχόν αμφιβολιών. 

-Θεσμοθετούνται οριζόντιες θέσεις ευθύνης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, 

Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού), για 

την πλήρωση των οποίων επιλαμβάνεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. 

 Επιλογή προϊσταμένων 

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 

εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον ή β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας 

υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη ή γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής 

δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος. 
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Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: α) έχουν 

ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή β) έχουν 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει 

συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή γ) έχουν 

τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει 

τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου 

επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. 

 

Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον: α) έχουν 

τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν 

ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή 

αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 

υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής 

δημόσιας υπηρεσίας. 

 

 Στάδια επιλογής 

1. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή 

αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

2. Πρώτο στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων: α) 

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και 

πρόσθετα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην υπουργική 

απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 

του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη. β) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 

προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο της επιλογής. γ) Το πρώτο στάδιο 

επιλογής διενεργείται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της 

περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου. δ) Με απόφαση του Υπουργού ΔΜΗΔ ύστερα 

από γνώμη του Προέδρου του ΑΣΕΠ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του 

πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων, ιδίως θέματα που αφορούν το αρμόδιο όργανο 
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εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα. 

3. Δεύτερο Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ. 

Το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε (5) έτη από την έκδοση των 

αποτελεσμάτων αυτής. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης ορίζεται στις 

εκατό (100) μονάδες. Το ΑΣΕΠ καταρτίζει πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Στον 

οικείο πίνακα εγγράφονται όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόμενο στάδιο της 

συνέντευξης.. 

4. Τρίτο Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη α) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το 

αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 158. Στο στάδιο αυτό 

της επιλογής καλείται και εξετάζεται αριθμός υποψηφίων πολλαπλάσιος των 

προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, βάσει της 

φθίνουσας σειράς κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη 

γραπτή εξέταση. Ο αριθμός υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον 

τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. Σε περίπτωση που δεν πληρούται 

η ανωτέρω προϋπόθεση καλούνται όλοι οι υποψήφιοι. β) Σκοπός της δομημένης 

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

ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της 

θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. 

 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5) 

 

1. Με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 

35 του ν. 4024/2011: 

α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε 

αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις, καθώς 

επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση. 

β) αα) Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων 

οργάνου τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες που προβλέπονται στις 
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οικείες οργανικές διατάξεις των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι, οι οποίοι 

λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο 

φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών διαταγμάτων, υπό την 

προϋπόθεση ότι ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις 

οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Κατ’ εξαίρεση, ο 

οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, με ειδικά 

αιτιολογημένη από-φασή του, για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊσταμένους στις νέες 

οργανικές μονάδες υπαλλήλους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων 

προεδρικών διαταγμάτων υπηρετούν στον οικείο φορέα και την 31η Δεκεμβρίου 2013 

ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

περί αναπλήρωσης προϊσταμένων υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω 

ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές 

διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Για την ανωτέρω τοποθέτηση 

λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότητα της 

υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης 

και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του να 

προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν 

οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν 

επιλογής ή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω 

οριζόμενα, ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα 

προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου με αναπλήρωση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφόσον 

η αναπλήρωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν κένωσης θέσης λόγω λύσης υπαλληλικής 

σχέσης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής που συνεπάγεται κένωση θέσης και αν δεν 

επαρκούν, τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα του αμέσως κατώτερου 

επιπέδου κατόπιν επιλογής και, εν ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά 

κατ’ εφαρμογή της αναπλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω 

ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές 

διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. 

 ββ) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και 

τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοιχες 

θέσεις. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προσωρινά προϊστάμενοι μέχρι την επιλογή και 
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τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς 

που είχαν κατά την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της 

προσωρινής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταμένων λαμβάνουν τα προβλεπόμενο 

επίδομα προϊσταμένου για την αντίστοιχη θέση ευθύνης. 

 

*Παρατήρηση: Ο ν. 4275/2014 δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο ως προς τις μεταβατικές του 

διατάξεις (βλ. παραπάνω, άρθρο 5.β). Οι μεταβατικές του διατάξεις προέβλεπαν την 

τοποθέτηση με Υπουργική απόφαση προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες κατά 

προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν 

καθήκοντα προϊσταμένου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών 

διαταγμάτων. 

Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση  

σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοιχες θέσεις. 

Το παρόν σύστημα επιλογής προϊσταμένων διατηρεί πολλά στοιχεία και εν μέρει τη δομή 

του υφιστάμενου ν. 3839/2010 (τυπικά χαρακτηριστικά - γραπτή εξέταση –συνέντευξη). 

Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται ως εξής: 

1. Η διαδικασία προσδιορίζεται και οριοθετείται από την εκάστοτε κάθε φορά 

προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης. Με τον τρόπο αυτόν τα τυπικά προσόντα δεν 

αποτιμούνται αυτοτελώς, στο σύνολό τους και αδιακρίτως, αλλά συναρτώνται από το 

προφίλ της εκάστοτε θέσης. 

2. Τα τυπικά «στατικά» προσόντα δεν μοριοδοτούνται- κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται 

στη συγκριτική αποτίμηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είτε πληρούν τα αντικειμενικά 

κριτήρια και συνεχίζουν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής είτε όχι, οπότε 

απορρίπτονται (on/off κριτήρια). 

3. Η γραπτή εξέταση, ως δεύτερο στάδιο επιλογής, καθορίζει τον τελικό αριθμό υποψηφίων 

και εν μέρει την έκβαση τελικής επιλογής με βάρος 30% στους προϊσταμένους γενικών 

διευθύνσεων, 40% στους προϊσταμένους διευθύνσεων και με 50% στους προϊσταμένους 

τμημάτων. 

4. Η δομημένη συνέντευξη καθορίζει κατά 70% την τελική επιλογή των προϊσταμένων 

γενικών διευθύνσεων, κατά 60% των προϊσταμένων διευθύνσεων και κατά 50% των 

προϊσταμένων τμημάτων. 
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5. Προβλέπεται η συμμετοχή ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε πενταμελές συμβούλιο 

επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε τριμελές 

συμβούλιο συνέντευξης. 

Μέχρι σήμερα, έχει εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων και έχουν 

υποβληθεί οι αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων9.10 

 

 

 

2.7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΔΜΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2015) 

 

Το σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ, που τέθηκε σε διαβούλευση την 21η Ιανουαρίου 2015, 

εξειδικεύει τις βασικές γραμμές της πρόσφατης πρότασης του Υπουργείου για ένα νέο 

σύστημα αξιολόγησης, όπως είχε ήδη τεθεί προς διαβούλευση μεταξύ των δημοσίων 

υπαλλήλων. Η αρχική αυτή πρόταση είχε ως βασικό στόχο να συνδεθεί η αξιολόγηση με την 

υπηρεσιακή εξέλιξη (πρόβλεψη που δεν υπήρχε στο ΠΔ 318/1992) και τη μισθολογική 

μεταχείριση (πρόβλεψη που δεν υπήρχε στο ν. 4250/2014). 

 

Οι βασικές προβλέψεις αυτής της πρότασης προς διαβούλευση11 ήταν οι εξής: 

 Αξιολογητές 

Ο άμεσος προϊστάμενος-αξιολογητής καθορίζει το Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης σε συμφωνία 

με τον υπάλληλο, ενώ ο έμμεσος προϊστάμενος-αξιολογητής επιλαμβάνεται ενστάσεων και 

διαφωνιών μεταξύ άμεσου αξιολογητή και αξιολογούμενου. 

                                                           
9 Πρβλ. Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των 

Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 
4275/2014, αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2047/οικ.27172/30.10.2014. 
10 Βλ. σημείο 2η της Προκήρυξης, όπου στο περίγραμμα θέσης ευθύνης των προκηρυσσόμενων 
θέσεων περιλαμβάνονται και τα εξής: Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή 
της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου 
λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού 
ανασχεδιασμού. 
11 Αναλυτικά, βλ. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σύστημα 
Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα (πρόταση σε 
διαβούλευση), Ιανουάριος 2015. 
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 Απόδοση 

Ο άμεσος προϊστάμενος συμφωνεί με τον αξιολογούμενο τα στοιχεία που θα καθορίσουν 

την απόδοσή του. 

Βασικό κριτήριο: «η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του υπαλλήλου σε σύγκριση 

με τις απαιτήσεις της θέσης που κατέχει». 

Ποσοτικά κριτήρια απόδοσης: αναμενόμενα αποτελέσματα / Ποιοτικά κριτήρια: δεξιότητες, 

ικανότητες, εργασιακή συμπεριφορά 

 Πεδία αξιολόγησης 

Υπάλληλοι (3 κατηγορίες): προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προσανατολισμός στον 

πολίτη, συνεργασία 

Προϊστάμενοι (3+3 κατηγορίες): διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση αλλαγών, 

στρατηγική σκέψη 

 Κλίμακα 

1-5 όπου 1 = απόδοση που υπερβαίνει σταθερά τις απαιτήσεις της θέσης (ενδεικτική 

ποσόστωση 5%) / 5 = απόδοση που υπολείπεται των απαιτήσεων 

 Προαγωγές 

Το νέο σύστημα καταργεί τις αυτόματες προαγωγές. 

Οι βαθμολογικές προαγωγές θα προϋποθέτουν σταθερά υψηλή απόδοση έναντι στόχων. 

Για τις προαγωγές αποφασίζουν τα συνιστώμενα Συμβούλια Προαγωγών (ένα σε κάθε 

δομή). 

Το Συμβούλιο Προαγωγών αποφασίζει για τις προαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια 

του άμεσου αξιολογητή, την απόδοση του αξιολογούμενου επί σειρά ετών και τις 

ποσοστώσεις των προαγωγών. 

Οι ποσοστώσεις προαγωγών (ν. 4024/2011 αρ. 7.6) γίνονται βάσει Π/Υ από το ΓΛΚ σε 

συνεννόηση με το ΥΔΜΗΔ. 

Εισάγονται «ταχύτερες προαγωγές» των υπαλλήλων «υψηλής απόδοσης» με ανώτατο όριο 

5%. 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη και για τη διαμόρφωση της 

επιλογής προϊσταμένων (στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής). 

Σε συνέχεια της πρότασης αυτής, τέθηκαν σε διαβούλευση οι προβλέψεις του σχετικού 

σχεδίου νόμου του ΥΔΜΗΔ, οι βασικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται στα εξής12: 

Άρθρο 1 

Αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού ως βασικό στοιχείο για την υπηρεσιακή εξέλιξη. 

Άρθρο 2 

Είναι δυνατό με αιτιολογημένη ΚΥΑ να διατηρούνται σε υφιστάμενα συστήματα 

αξιολόγησης για ειδικές κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες «λόγω των ειδικών 

καθηκόντων ή της λειτουργίας που ασκούν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα 

αξιολόγησης του παρόντος νόμου». 

Άρθρο 3 – Κριτήρια αξιολόγησης 

Προϊστάμενοι (6 κριτήρια και 17 υποκριτήρια) 

 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

 Γνωστική-εμπειρική υποδομή και διαχείριση εργασιών 

 Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πολίτη 

 Συνεργασία 

 Διοικητικές ικανότητες 

 Υπηρεσιακές σχέσεις και εργασιακή συμπεριφορά 

Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ (5 κριτήρια και 14 υποκριτήρια) 

 Τα ίδια πλην του κριτηρίου «Διοικητικές ικανότητες» 

Υπάλληλοι ΔΕ (5 κριτήρια και 12 υποκριτήρια) 

 Τα ίδια πλην του κριτηρίου «Διοικητικές ικανότητες» 

Υπάλληλοι ΥΕ (3 κριτήρια και 3 υποκριτήρια) 

 Γνωστική-εμπειρική υποδομή και διαχείριση εργασιών 

                                                           
12 Βλ. σχετ. www.opengov.gr, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.». 
Αναρτήθηκε 
20 Ιανουαρίου 2015. 

http://www.opengov.gr/
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 Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πολίτη 

 Υπηρεσιακές σχέσεις και εργασιακή συμπεριφορά 

Άρθρο 4 – Κλίμακα βαθμολογίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου (Βαθμολογία κριτηρίων και αξιολόγηση της 

συνολικής απόδοσης), τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης βαθμολογούνται με την 

παρακάτω κλίμακα: 

Α+ = καλύπτει πλήρως και υπερβαίνει τις απαιτήσεις της θέσης 

Α = καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της θέσης 

Β+ = καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της θέσης 

Β = χρειάζεται βελτίωση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης 

Γ = απόδοση χαμηλότερη των απαιτήσεων της θέσης 

 

 

 

Άρθρο 5 – Έκθεση αξιολόγησης 

Την έκθεση αξιολόγησης συναποτελούν τα παρακάτω έντυπα: 

α) Έντυπο δράσεων – αναμενόμενων παραδοτέων έτους αξιολόγησης (έντυπο Α΄) 

β) Έντυπο αυτοαξιολόγησης (έντυπο Β΄ ) 

γ) Έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων (έντυπο Γ΄) 

δ) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ (έντυπο Δ΄) 

ε) Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ (έντυπο Ε΄) 

στ) Έντυπο αξιολόγησης υπάλληλων κατηγορίας ΥΕ (έντυπο Στ΄) 

ζ) Έντυπο γενικής επισκόπησης της απόδοσης/ ατομικό πλάνο ανάπτυξης (έντυπο Ζ΄) 

 

Άρθρο 6 – Διαδικασία αξιολόγησης 

Αυτοαξιολόγηση του υπαλλήλου  υποβολή στον προϊστάμενο  συμφωνία με τον 

προϊστάμενο για καθορισμό στόχων έτους και ατομικού πλάνου ανάπτυξης  

απολογιστική αξιολόγηση στόχων στο τέλος του έτους   ο άμεσος προϊστάμενος αποτιμά, 
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σε συνεργασία με τον υπάλληλο, τον βαθμό επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων και 

προβαίνει στην αξιολόγηση υπαλλήλου  

Σε περίπτωση αξιολόγησης με βαθμό Β ή Γ, προτείνονται μέτρα βελτίωσης ή/και ειδική 

επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. 

Ο έμμεσος προϊστάμενος (ο ιεραρχικά υπερκείμενος διοικητικός προϊστάμενος του 

υπαλλήλου): επιλαμβάνεται σε περίπτωση διαφωνίας του αξιολογούμενου κατά την 

οριοθέτηση των δράσεων με τον άμεσο προϊστάμενο ως προς τους στόχους του υπαλλήλου 

(άρθρο 6) και σε περίπτωση ένστασης κατά της αξιολόγησης (άρθρο 8). 

Άρθρο 10 – Προαγωγές 

Υπάλληλος που λαμβάνει επί 3 συνεχή έτη βαθμό Α+ κρίνεται για προαγωγή 1 έτος 

νωρίτερα από το προβλεπόμενο και λαμβάνει το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο του 

βαθμού του. 

 

Άρθρο 11.3 

Κάθε έτος αναρτώνται στην οικεία ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν την αξιολόγηση υπαλλήλων 

Άρθρο 11.4 – Ποσόστωση άριστης βαθμολογίας 

Έως 10% των υπαλλήλων έκαστης οργανικής μονάδας δύνανται να βαθμολογούνται με 

βαθμολογία Α+ κατά τη συνολική επισκόπηση της απόδοσής τους. Σε οργανικές μονάδες 

στις οποίες υπηρετούν μέχρι 10 υπάλληλοι δύναται να βαθμολογείται με βαθμολογία Α+ 

κατά τη συνολική επισκόπηση της απόδοσής του μέχρι ένας υπάλληλος (δεν ισχύει για την 

αξιολόγηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων). 

Άρθρο 13 

Καταργείται το ΠΔ 318/1992. 
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2.8 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ) 

 

Στις παρούσες συνθήκες, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

επιχειρεί, διά της προώθησης του νομοσχεδίου με τίτλο «Διαφάνεια-Αξιοκρατία και 

Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», να προτείνει μια συνολική αλλαγή 

προσέγγισης υπό την πίεση της υποχρέωσης της χώρας για τη λεγόμενη 

«αποπολιτικοποίηση» ή, κατά άλλους, «αποκομματικοποίηση» της δημόσιας διοίκησης. 

Ως βασικοί πυλώνες του ως άνω προτεινόμενου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος 

εμφανίζονται οι εξής 13: 

i. Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

ii. Το Σύστημα Αξιολόγησης, 

iii. Η βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

iv. Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων 

Συζήτηση έχει προκαλέσει η πρόβλεψη για τη θέσπιση των «υπηρεσιακών» Γενικών 

Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, 

οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρα 6-

7). Ειδικότερα, για την πλήρωση των θέσεων αυτών προβλέπεται η έκδοση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Επιδίωξη της συγκεκριμένης διάταξης 

αποτελεί η «κορυφή» της διοίκησης να εκφράζει τη συνέχεια της θεσμικής μνήμης και τη 

διοικητική εφαρμογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την κυβέρνηση και τα 

όργανά της με την αξιοποίηση υπηρεσιακών στελεχών. 

Στο ερώτημα εάν στη διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ενδιαφερόμενοι του 

ιδιωτικού τομέα απαντά η πρόβλεψη ότι δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο 

Τομέα, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο Υπουργός κρίνει, 

κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) 

ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί. 

Ειδικότερα, σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης: 

                                                           
13 Βλ. σχετ. Αιτιολογική Έκθεση προτεινόμενου νομοσχεδίου. 
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1. Ως αξιολογητές προβλέπονται οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί των υπαλλήλων κατά 

τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης. 

2. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης προβλέπεται ότι θα εμπεριέχουν καθορισμένα κριτήρια 

(α. γνώση του αντικειμένου, επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον, δημιουργικότητα, β. υπηρεσιακές 

σχέσεις και συμπεριφορά και γ. αποτελεσματικότητα). Κάθε κατηγορία κριτηρίων 

αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια. Αντίστοιχα είναι και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων (α. γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και 

δημιουργικότητα, β. υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, γ. διοικητικές ικανότητες και δ. 

αποτελεσματικότητα). 

3. Με βάση το ως άνω προβλεπόμενο κριτήριο της αποτελεσματικότητας, το οποίο 

μεταφράζεται στη μέτρηση του βαθμού επίτευξης της ατομικής στοχοθεσίας, επανέρχεται η 

πρόβλεψη περί εφαρμογής της στοχοθεσίας (άρθρο 22). Υπενθυμίζεται ότι ήδη το 2004 είχε 

τεθεί σε ισχύ ο νόμος 3230 και ακόμη κρίνεται ανεφάρμοστος στο μεγαλύτερο μέρος του. 

Ειδικότερα, δια του νόμου αυτού , καθιερώθηκε το σύστημα «Διοίκηση μέσω στόχων» και η 

μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης με εργαλείο τους 

δείκτες μέτρησης (γενικούς και ειδικούς). Κεντρικά χαρακτηριστικά της νομοθετικής αυτής 

πρωτοβουλίας υπήρξαν η πρόβλεψη για δέσμευση προϊσταμένων-υφισταμένων σε ετήσια 

βάση για την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, ο 

καθορισμός και η αποτύπωση στόχων σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης κατόπιν 

συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων. 

4. Το νομοσχέδιο επιχειρεί μια σύγχρονη προσέγγιση για την επίτευξη αντικειμενικών 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης, υιοθετώντας στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης 

απόδοσης των «360 μοιρών», ενός συνεργατικού μοντέλου αξιολογητών-αξιολογουμένων. 

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των προϊσταμένων λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση 

των υφισταμένων, η οποία πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου (άρθρο 

18). Σύμφωνα με την παρ. 16 του σχετικού άρθρου, η βαθμολογία κάθε ετήσιας 

αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον ατομικό φάκελο 

αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του/της. 

5. Ένα επιπλέον νέο στοιχείο που προστίθεται στη διαδικασία αξιολόγησης των 

υπαλλήλων είναι η πρόβλεψη λειτουργίας των Ολομελειών Διεύθυνσης και Τμήματος ως 

συμβουλευτικών οργάνων της Διοίκησης, στα οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής το σύνολο 

των υπαλλήλων της αντίστοιχης οργανικής μονάδας (άρθρο 23).  Χρήζει διευκρινίσεων. 
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6. Αναφορικά με τα κίνητρα βελτίωσης της απόδοσης, προβλέπεται η άμεση σύνδεση 

του νέου συστήματος βαθμολογίου με το σύστημα αξιολόγησης, αφού η επί δύο έτη 

εξαιρετική απόδοση οδηγεί σε ταχύτερη εξέλιξη και απόκτηση του καταληκτικού βαθμού Α’ 

(άρθρο 25). 

*Παρατηρήσεις: 

(α) Σε σχέση με το ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης, μέχρι αυτή τη στιγμή, ζήτημα γεννάται για το εάν θα ενταχθούν και 

στελέχη του ιδιωτικού τομέα (πλην των κατόχων διδακτορικών, αποφοίτων της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατόχων μεταπτυχιακών, Γεν. Δντών επί 3 τουλάχιστον έτη ή 

Δντών επί 10 τουλάχιστον έτη, καθηγητών όλων των βαθμίδων και λεκτόρων, 

επιστημονικού προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών με 

πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές και απόστρατων αξιωματικών που είναι 

απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Ανώτατης Ναυτικής Σχολής 

Πολέμου, της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων 

(άρθρο 2). 

Η θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου προβλέπεται έως τις 31/7/2016, γεγονός που 

συνεπάγεται καθυστέρηση στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Επιπλέον, το κριτήριο 

αξιολόγησης για την ένταξη στο Μητρώο εφαρμόζεται μετά την παρέλευση 2 αξιολογικών 

περιόδων, χωρίς, όμως, να εμποδίζεται η λειτουργία του Μητρώου (άρθρο 13). 

Λοιπές προθεσμίες: 

-Έως τις 30/6/2016 εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης των ΕΣΕΔ και οι 

λοιπές κανονιστικές πράξεις. 

-Έως τις 30/9/2016 προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις των άρθρων 6 και 8. 

-Έως τις 31/12/2016 ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων. 

(β) Αναφορικά με την επιλογή Γενικών Γραμματέων, αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και 

Ειδικών Γραμματέων, προβλέπεται η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

τον οικείο Υπουργό. Ο διορισμός ολοκληρώνεται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού 

Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ)14 των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, με 

                                                           
14 Το ΑΣΕΔ συνιστάται στο ΑΣΕΠ με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) 
και λειτουργεί σε τρία τμήματα. Κάθε τμήμα είναι εννεαμελές και αποτελείται από: 3 μέλη του ΑΣΕΠ, 
1 Σύμβουλο ή Πάρεδρο του ΝΣΚ, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ή 1 μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή 1 προϊστάμενο 
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απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Για την επιλογή των τριών επικρατέστερων υποψηφίων 

από το ΕΣΔΕ, διενεργείται δομημένη συνέντευξη, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά δέκα 

υποψήφιοι για κάθε θέση, εφόσον υπάρχουν. Υποψήφιος που δεν υπηρετεί στο δημόσιο 

τομέα, επιλέγεται, μόνο στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή εάν ο 

Υπουργός κρίνει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΕΣΕΔ, ότι καμία υποψηφιότητα δεν 

πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης (άρθρο 7). 

(γ) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή ή Προέδρου ή 

Διευθύνοντος Συμβούλου του νπδδ/νπιδ, υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί 

καταρτισθέντος προγράμματος δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού, όπου 

περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του φορέα και ανάληψη των 

αντίστοιχων δεσμεύσεων (άρθρο 9).Εωτηματικά σχετικά με το εάν είναι εφικτή η εφαρμογή 

της παρούσας πρόβλεψης. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Δνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του ΕΚΔΔΑ, το Συνήγορο του Πολίτη ή 1 Βοηθό-Συνήγορο, 1 
εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το ΚΣΜ, 1 εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού που υποδεικνύτεια από την ΑΔΕΔΥ, και, 1 εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τις 
κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) 



3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Πίνακας 1 

 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 

 

 

 

 

 

Αξιολογητές 

Α΄ και Β΄ αξιολογητής 

(ο άμεσος 

προϊστάμενος και ο 

αμέσως ανώτερος 

ιεραρχικά 

προϊστάμενος)  + 

επιδιαιτησία από 

Επιθεωρητή 

 

Ο τελικός 

χαρακτηρισμός των 

επιδόσεων ως 

εξαιρετικός γίνεται 

από την Ειδική 

 Ειδικό 

Συμβούλιο 

Επιλογής 

Προϊσταμένων 

(ΕΙΣΕΠ) για ΓΔ 

& 

ΣΕΠ για 

διευθυντές και 

τμηματάρχες 

 

 

Ο 

προϊστάμενος 

της αμέσως 

υπερκείμενης 

οργανικής 

μονάδας του 

υπαλλήλου + 

γραπτή 

εισήγηση του 

άμεσα 

προϊσταμένου 

Ειδικό 

Συμβούλιο 

Επιλογής 

Προϊσταμένων 

(ΕΙΣΕΠ, άρ. 84)  

& 

Κεντρικό 

Ειδικό  

Συμβούλιο 

Επιλογής 

Προϊσταμένων 

για ΓΔ και 

Δνσεις 

(ΚΕΙΣΕΠ, άρ. 

Ο άμεσα 

προϊστάμενος 

αξιολογεί τον 

υπάλληλο 

 

Ο έμμεσος 

προϊστάμενος 

επιλαμβάνεται σε 

περίπτωση 

διαφωνίας ως 

προς τους 

στόχους του 

υπαλλήλου και 

σε περίπτωση 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

(τις ενστάσεις του 

άρθρου 19 κρίνει το 

υπηρεσιακό 

συμβούλιο) 

84.8.γ) ένστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

Προϊστάμενοι 

Τυπικά προσόντα / 

συνοπτική περιγραφή 

έργου / 16 κριτήρια 

αξιολόγησης σε 5 

ομάδες: γνώση 

αντικειμένου, 

διοικητικές 

ικανότητες, 

ενδιαφέρον και 

δημιουργικότητα, 

υπηρεσιακές σχέσεις 

 Προϊστ/νοι 

Τυπικά 

προσόντα + 

ουσιαστική 

κρίση: τίτλοι 

σπουδών, 

γλώσσες, 

επιμορφώσεις 

/ εργασιακή 

και διοικητική 

εμπειρία / 

υπηρεσιακή 

Προϊστάμενοι 

Τυπική 

προϋπόθεση ο 

υποψήφιος 

προϊστάμενος 

να έχει επιτύχει 

στο 90% της 

στοχοθεσίας τα 

2 έτη πριν την 

επιλογή 

 Προϊστ/νοι 

Τυπική 

προϋπόθεση η 

διοικητική 

εμπειρία 

(αλλά όχι 

στοχοθεσία) 2 

τελευταίων 

ετών 

 

Στάδια 

επιλογής: 

Προϊστ/νοι 

6 κριτήρια: 

Προσανατολισμό

ς στο 

αποτέλεσμα / 

Γνωστική-

εμπειρική 

υποδομή και 

διαχείριση 

εργασιών / 

Προσανατολισμό

ς στην 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

και συμπεριφορά, 

αποτελεσματικότητα 

(ικανότητα θέσης και 

επίτευξης στόχων) 

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 

τυπικά προσόντα / 

συνοπτική περιγραφή 

έργου / 10 κριτήρια σε 

4 ομάδες (πλην 

διοικητικής 

ικανότητας) 

αξιολόγηση / 

δομημένη και 

δημόσια 

συνέντευξη / 

γραπτή 

εξέταση από 

ΑΣΕΠ 

1. τυπικά 

προσόντα 

2. γραπτή 

εξέταση από 

ΑΣΕΠ 

3. δομημένη 

συνέντευξη 

από το 

Συμβούλιο 

Συνέντευξης 

Προϊσταμένων 

(70% βαθμού 

για ΓΔ) 

εξυπηρέτηση 

πολίτη / 

Συνεργασία / 

Διοικητικές 

ικανότητες / 

Υπηρεσιακές 

σχέσεις και 

εργασιακή 

συμπεριφορά 

ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 

5 κριτήρια (πλην 

Διοικητικής 

Ικανότητας) 

 

 

 

 

9-10: άριστος 

υπάλληλος 

 

7-8: πολύ καλός 

   Ανώτατα 

ποσοστά ανά 

κλίμακα 

βαθμολόγησης 

 Κλίμακα 1-5 όπου 

Α+ = «καλύπτει 

πλήρως και 

υπερβαίνει τις 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 

 

 

Κλίμακα 

βαθμολογίας 

 

5-6: καλός 

 

 

1-2: εντελώς 

ακατάλληλος 

 

 

9-10 έως 25% 

των υπαλλήλων 

 

7-8 έως 60% 

 

1-6 ποσοστό 

15% 

 

 

απαιτήσεις της 

θέσης» / Γ = 

«απόδοση 

χαμηλότερη των 

απαιτήσεων» 

 

Έως 10% των 

υπαλλήλων 

εκάστης 

οργανικής 

μονάδας δύναται 

να 

βαθμολογούνται 

με Α+ (δεν ισχύει 

για 

προϊσταμένους) 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 

 

Εξαιρετικές 

επιδόσεις 

Ο Α΄ αξιολογητής το 

τεκμηριώνει με 

πραγματικά στοιχεία ή 

γεγονότα και 

αποφασίζει η Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

   Ειδική 

Επιτροπή 

Αξιολόγησης 

για τις 

ενστάσεις και 

τις εξαιρετικές 

επιδόσεις 

 

 Βλ. παρακάτω, 

«Σύνδεση 

αξιολόγησης με 

εξέλιξη 

υπαλλήλου» 

 

 

Συνέντευξη 

Εφόσον το κρίνει ο Α΄ 

αξιολογητής ή αν το 

ζητήσει ο 

αξιολογούμενος, 

οπότε η συνέντευξη 

είναι υποχρεωτική 

 Δομημένη 

συνέντευξη 

για επιλογή 

προϊστ/νων 

  Συνέντευξη για 

επιλογή 

προϊστ/νων 

(υπερβολική 

βαρύτητα: 

70% για ΓΔ) 

 

 

 

Αυτο-

Την κάνει ο 

αξιολογούμενος για 

λόγους αυτογνωσίας 

   Για αξιολόγηση 

με βαθμό < 6, ο 

αξιολογητής 

 Την κάνει ο 

αξιολογούμενος 

και την 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

αξιολόγηση καθορίζει και 

μέτρα 

βελτίωσης του 

υπαλλήλου 

 

υποβάλλει στον 

προϊστάμενό του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε προϊστάμενος 

θέτει εγγράφως 

στόχους για τη 

μονάδα που 

προΐσταται (με 

προτεραιότητα και 

χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής) 

 

Προϊστάμενοι-

υφιστάμενοι 

δεσμεύονται 

σε ετήσια βάση 

για την 

επίτευξη 

ποσοτικών και 

ποιοτικών 

στόχων 

 

Η διοίκηση 

φορέα ορίζει 

 Με ΠΔ του 

ΥΔΜΗΔ η 

απόδοση σε 

σχέση με τους 

προβλεπόμενου

ς στόχους 

αποτελεί 

αντικείμενο 

περιοδικής 

αξιολόγησης  

 

  Ο προϊστάμενος 

συμφωνεί με τον 

υπάλληλο 

στόχους έτους 

και ατομικό 

πλάνο ανάπτυξης 

 

Στο τέλος του 

έτους γίνεται 

απολογισμός 

υλοποίησης 

στόχων και 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 

 

Στοχοθεσία 

στρατηγικούς 

στόχους, που 

αναλύονται σε 

επίπεδο 

τμήματος και 

υπαλλήλου 

 

Συνιστώνται 

μονάδες 

αρμόδιες για 

τη μέτρηση της 

απόδοσης 

αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ 

   

Η προαγωγή 

των ΔΥ από 

βαθμό σε 

βαθμό δεν 

 

ΟΧΙ 

  

Υπάλληλος που 

λαμβάνει επί 3 

συνεχή έτη 

βαθμό «Α+» 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 

 

 

 

Σύνδεση 

αξιολόγησης 

με εξέλιξη 

υπαλλήλου 

γίνεται 

ακώλυτα αλλά 

λαμβάνεται 

υπόψη η 

αξιολόγηση του 

υπαλλήλου με 

βάση το βαθμό 

υλοποίησης της 

στοχοθεσίας 

(άρ. 7) 

 

Ανώτατο 

ποσοστό % 

κρινόμενων 

υπαλλήλων για 

προαγωγή στον 

επόμενο βαθμό  

κρίνεται για 

προαγωγή 1 έτος 

νωρίτερα από το 

προβλεπόμενο 

και λαμβάνει το 

επόμενο 

μισθολογικό 

κλιμάκιο του 

βαθμού του 
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 ΠΔ 318/1992 
 

Ν. 3230/2004 Ν. 3839/2010 Ν. 4024/2011 Ν. 4250/2014 Ν. 4275/2014 Ν/Σ ΥΔΜΗΔ 

(διαβούλευση) 

 



3.1 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

1. Αξιολογητές: Στο ΠΔ 318/1992 προβλεπόταν η βαθμολόγηση από δύο αξιολογητές 

(άμεσος και έμμεσος προϊστάμενος του υπαλλήλου) και τελική βαθμολόγηση από 

την ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Ο ν. 4250/2014 διατήρησε τους δύο αξιολογητές 

(άρθρο 24), με τον άμεσο να κάνει μόνο γραπτή εισήγηση. Η πρόταση, αλλά και το 

νέο σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ, αντιστρέφει την κατάσταση, με τον άμεσο 

προϊστάμενο να αξιολογεί και τον έμμεσο να επιδιαιτητεύει τη συμφωνία 

στοχοθεσίας μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου και τυχόν ενστάσεις επί της 

βαθμολόγησης. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα, όταν 

η αξιολόγηση εξαντλείται στη βαθμολογία ενός και μόνο προσώπου, και δη του 

άμεσου προϊσταμένου (με τον οποίο ο αξιολογούμενος έχει de facto σχέση 

εξάρτησης). Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη αυτή απέχει από το ιδανικό σχήμα της 

«αξιολόγησης 360 μοιρών» - αξιολόγηση του υπαλλήλου από (α) προϊσταμένους (β) 

υφισταμένους (γ) συναδέλφους της ίδιας οργανικής μονάδας (δ) πολίτες. 

Όπως τονίστηκε και εισαγωγικά, δύο είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις εν 

προκειμένω. (α) Ένα συνεργατικό μοντέλο αξιολόγησης (negotiated performance 

appraisal model), όπου αξιολογητής και αξιολογούμενος συνεργάζονται για τον 

καθορισμό του πλαισίου της αξιολόγησης (στόχοι κ.ο.κ.) και της συναφούς 

αποτίμησης. Στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλέκεται και ως 

τρίτο μέρος ένας διαμεσολαβητής (facilitator) που θα διευκολύνει τη συνεργασία 

των δύο μερών. (β) Ένα ολοκληρωμένο και συμπεριληπτικό (comprehensive) 

μοντέλο κυκλικής-σφαιρικής αξιολόγησης «360 μοιρών», στο πλαίσιο του οποίου η 

διαδικασία αξιολόγησης υλοποιείται και τροφοδοτείται από πολλαπλές οπτικές 

γωνίες: του προϊσταμένου, των συναδέλφων, των υφισταμένων και των πολιτών με 

τους οποίους έρχεται σε επαφή ο υπάλληλος ή η υπηρεσία γενικότερα.15 Ένα τέτοιο 

σύστημα αξιολόγησης αντιμετωπίζει τη βασική αδυναμία του «παραδοσιακού» 

μοντέλου αξιολογητής-αξιολογούμενος, όπου η αξιολόγηση προέρχεται από ένα 

και μόνο πρόσωπο (τον προϊστάμενο), ο οποίος δεν έχει πάντοτε πλήρη εικόνα της 

εργασίας και της απόδοσης του υπαλλήλου, ενώ ενδέχεται η έχει αυθαίρετη θετική 

                                                           
15 «360-Degree Assessment: An Overview», Performance Management Practitioner Series, United 
States Office of Personnel Management, 1997. 
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ή αρνητική προδιάθεση. 16  Βέβαια, η εφαρμογή ενός σφαιρικού μοντέλου 

αξιολόγησης απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων-αξιολογητών, 

καθώς και διαδικασίες αξιοποίησης των πορισμάτων της αξιολόγησης για τη συνεχή 

βελτίωση της υπηρεσίας και του υπαλλήλου (follow-up).17 

Πιο αναλυτικά, το σφαιρικό μοντέλο αξιολόγησης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

διεθνώς τη δεκαετία του 1940. Το δυνατότερό του σημείο είναι ότι δίνει τη 

δυνατότητα στον υπάλληλο να λάβει ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με τις 

επιδόσεις του από ένα κύκλο εμπλεκομένων προσώπων, όπως από τον εργοδότη 

του, τους καλύτερους υπαλλήλους του οργανισμού, τους συναδέλφους του και 

τους πελάτες/προμηθευτές/πολίτες του φορέα. 

Το μοντέλο αυτό αξιολόγησης απευθύνεται κυρίως σε στελέχη καριέρας 

(employees at middle and senior level)18. Στοχεύει στην αξιολόγηση στελεχών με 

αυξημένες αρμοδιότητες, ώστε οι λοιποί εμπλεκόμενοι να διαθέτουν αρκετές και 

αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των πρώτων. Αυτή 

η μίξη ιδεών και προσεγγίσεων οδηγεί κατά κανόνα σε μια πιο ακριβή/ασφαλή 

αξιολόγηση. 

Το εργαλείο αυτό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους managers, καθώς 

τους βοηθά να αναλύσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και το προφίλ διοίκησης 

που ασκούν19. 

Είναι σημαντικό ότι η αξιολόγηση της επίδοσης προέρχεται από όλες τις πηγές 

συναναστροφής και συνεργασίας του. Συχνά συνδέεται με τη λήψη διοικητικών 

αποφάσεων όπως η παροχή μισθολογικού bonus ή η προαγωγή. 

 

                                                           
16 Οι αδυναμίες του παραδοσιακού μοντέλου και οι αρετές της σφαιρικής αξιολόγησης έχουν 
επισημανθεί επανειλημμένα στη βιβλιογραφία. Βλ. ενδεικτικά Diane M. Alexander, «How do 360 
Degree Performance Reviews affect Employee Attitudes, Effectiveness and Performance?», University 
of Rhode Island, Schmidt Labor Research Center Seminar Research Series, 2006, αλλά και John 
Fleenor, Jeffrey Michael Prince, Using 360-Degree Feedback in Organizations, Center for creative 
Leadership, North Carolina, 1997. 
17 John Fleenor, Jeffrey Michael Prince, Using 360-Degree Feedback in Organizations, Center for 
creative Leadership, North Carolina, 1997. 
18 www.whatishumanresource.com/360-degrees-performance-appraisal. 
19 Ό.π., It helps to assess their leadership and managing styles. 
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Πηγή: www.whatishumanresource.com/360-degrees-performance-appraisal. 

 

2. Κριτήρια αξιολόγησης – Προϊστάμενοι: Ο ν. 3839/2010 συνέδεε την επιλογή 

προϊσταμένων με την υπηρεσιακή αξιολόγηση, πρόβλεψη που όμως καταργήθηκε 

με το ν. 4275/2014. Στην προηγούμενη πρόταση του ΥΔΜΗΔ αλλά και στο υπό 

διαβούλευση σχέδιο νόμου δεν υπάρχει ρητή και συγκεκριμένη πρόβλεψη που να 

συνδέει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τα στάδια επιλογής προϊσταμένων. 

Αυτό θα απαιτούσε αφενός σχετική τροποποίηση του ν. 4275 και αφετέρου σχετική 

πρόβλεψη στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

Επιπλέον, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι ο τρόπος αξιολόγησης των προϊσταμένων πέραν 

της επιλογής τους. Εν προκειμένω, θα ήταν θετικό βήμα να προβλέπεται μια διαδικασία 

αξιολόγησης καθώς και αυτο-αξιολόγησης των προϊσταμένων, σε μια λογική «360 

μοιρών», δηλαδή και από τους υπαλλήλους με τους οποίους συνεργάζονται αλλά και 
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με βάση τη συνολική απόδοση της υπηρεσίας της οποίας προΐστανται και όπως γίνεται 

αντιληπτή από τους πολίτες. 

 

3. Κριτήρια αξιολόγησης – Υπάλληλοι: Στο σχέδιο νόμου (όπως και στην 

προηγούμενη πρόταση) του ΥΔΜΗΔ αναφέρεται ότι κριτήριο αξιολόγησης των 

υπαλλήλων είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων είτε η απόδοσή τους 

σε σύγκριση με τις «απαιτήσεις της θέσης» που κατέχουν. Πώς όμως είναι δυνατό 

να επιτευχθεί αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων και 

επομένως δεν είναι σαφείς οι απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης; Προς το σκοπό 

αυτόν, δεν αρκεί η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της οργανικής μονάδας στον 

οργανισμό του κάθε φορέα αλλά απαιτούνται περιγράμματα θέσεων για όλους 

τους υπό αξιολόγηση υπαλλήλους. 

 

4. Στοχοθεσία – Προϊστάμενοι: Ο ν. 4024/2011 προέβλεπε ως τυπική προϋπόθεση 

υποψηφιότητας την επιτυχή υλοποίηση του 90% της στοχοθεσίας τα προηγούμενα 

2 έτη. Ο ν. 4275/2014 αφαίρεσε αυτή την προϋπόθεση. Στο προτεινόμενο σχέδιο 

νόμου του ΥΔΜΗΔ δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη. Η αρχική πρόβλεψη του 

4024 ήταν θετική, υπό τον όρο φυσικά να εφαρμοστεί πλήρως ο ν. 3230/2004 για 

τη διοίκηση μέσω στόχων. 

 

5. Στοχοθεσία – Υπάλληλοι: Η σύνδεση αξιολόγησης-στοχοθεσίας προβλέπεται και 

στο ΠΔ 318 και στον ν. 4024/2011, όπως και στην αρχική πρόταση και στο υπό 

διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ. Δεν προβλέπεται, πάντως, συγκεκριμένη 

διαδικασία προσδιορισμού των στόχων με βάση τους οποίους θα κριθεί η 

απόδοση, ούτε προκύπτει ρητώς η πρόθεση του νομοθέτη για ουσιαστική θέση σε 

εφαρμογή του ν. 3230/2004 για τη διοίκηση μέσω στόχων. Χωρίς αυτή τη βασική 

προϋπόθεση, ωστόσο, είναι μάλλον δύσκολο να λειτουργήσει αξιόπιστα (και όχι 

διάτρητα) οποιαδήποτε σύνδεση απόδοσης-αξιολόγησης. 

 

Επιπλέον, σημαντική αδυναμία συνιστά η έλλειψη μιας επίσημης καταγραφής-

αποτίμησης (ex post αξιολόγηση) της μέχρι σήμερα –μερικής- εφαρμογής της 

νομοθεσίας περί στοχοθεσίας. Μια τεκμηριωμένη αποτίμηση εκπορευόμενη από το 
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αρμόδιο Υπουργείο, με τα πορίσματά της να ενσωματώνονται στη λογική του 

προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης, οδηγώντας σε συγκεκριμένες 

προβλέψεις/επισημάνσεις για τη διαδικασία και μεθοδολογία εκπόνησης της 

στοχοθεσίας, θα συνέβαλλε καθοριστικά στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων μέσα από μια σωστά σχεδιασμένη διαδικασία αξιολόγησης. 

Αντίθετα, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, που αφήνει 

τη διαμόρφωση της στοχοθεσίας στη διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου, και 

μάλιστα χωρίς να την εντάσσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στοχοθεσίας που θα 

εκκινεί από τους στρατηγικούς σκοπούς κάθε φορέα και θα εξειδικεύεται μέχρι και 

σε επίπεδο τμήματος, αλλά και υπαλλήλου. 

 

6. Κλίμακα βαθμολογίας: Η κλίμακα βαθμολόγησης από 10βάθμια (1-10) γίνεται 

5βάθμια (1-5), πρόβλεψη που θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

περιορίσει τα περιθώρια διαφοροποίησης ανάμεσα στους υπαλλήλους. 

Επιπλέον, διατηρείται ποσόστωση όσον αφορά το μέγιστο της βαθμολογίας, καθώς 

στο άρθρο 11.4 προβλέπεται ότι βαθμολογία Α+ μπορεί να αποδίδεται μέχρι και 

στο 10% των υπαλλήλων «εκάστης οργανικής μονάδας». Η πρόβλεψη αυτή εγείρει 

τους εξής προβληματισμούς: (α) ο περιορισμός θα ήταν ενδεχομένως εύλογος σε 

μεγάλες και πολυάριθμες δομές/οργανισμούς, αλλά σε μικρότερες –και δη 

επιτελικές– δομές ή σε δομές δυναμικές που φιλοδοξούν να στελεχωθούν με 

υπαλλήλους υψηλών προσόντων δύναται να οδηγήσει σε αποκλεισμό 

περισσότερων ικανών υπαλλήλων (με επιπτώσεις στην εξέλιξή τους) καθώς και (β) 

η διατύπωση «εκάστης οργανικής μονάδας» απαιτείται να διασαφηνιστεί εάν 

νοείται σε επίπεδο τμήματος, διεύθυνσης, γενικής διεύθυνσης κλπ. 

 

7. Συνέντευξη: Το ΠΔ 318/1992 προβλέπει προαιρετικά συνέντευξη εφόσον το κρίνει 

αναγκαίο ο αξιολογητής ή το ζητήσει ο αξιολογούμενος. Επίσης, οι ν. 3839/2010 και 

4275/2014 προβλέπουν τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης για τις κρίσεις 

προϊσταμένων (αν και στην περίπτωση του ν. 4275/2014 αποδίδοντας υπερβολική 

βαρύτητα, της τάξης του 70% για τους ΓΔ). Στη νέα πρόβλεψη του ΥΔΜΗΔ δεν 

προβλέπεται διαδικασία συνέντευξης, αλλά διάλογος αξιολογούμενου-αξιολογητή 

με δυνατότητα αναθεώρησης των συμφωνηθέντων παραδοτέων μια φορά κατά τη 
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διάρκεια του έτους αξιολόγησης. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο 

άμεσος προϊστάμενος και ο αξιολογούμενος συνεργάζονται για την αποτίμηση του 

βαθμού επίτευξης των συμφωνηθέντων παραδοτέων και αναζητούν από κοινού 

τους λόγους τυχόν απόκλισης από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

8. Αυτο-αξιολόγηση: Πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται τόσο στο ΠΔ 318,στο 

νόμο 4250/2014, καθώς και στο σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ, την οποία υποβάλλει ο 

υπάλληλος στον αξιολογητή.  

 

 

9. Σύνδεση αξιολόγησης με βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη: (α) Η αρχική 

πρόταση του ΥΔΜΗΔ ανέφερε ότι «καταργεί τις αυτόματες προαγωγές», που 

ωστόσο έχουν ήδη καταργηθεί θεωρητικώς με τον ν. 4024/2011, σύμφωνα με τον 

οποίο η προαγωγή υπαλλήλων δεν γίνεται πλέον ακώλυτα, αλλά με βάση την 

αξιολόγηση και το βαθμό υλοποίησης της στοχοθεσίας.  

 

10. Εξαιρετικές επιδόσεις: Η αρχική πρόταση του ΥΔΜΗΔ εισήγαγε τον θεσμό της 

«ταχύτερης προαγωγής» υπαλλήλων «υψηλής απόδοσης» (με ανώτατο όριο 5%). 

Ωστόσο, δεν προέβλεπε τα κριτήρια της «υψηλής απόδοσης» (πρβλ. ανωτέρω 

παρατηρήσεις 4 και 5), αλλά ούτε και το θεσμικό όργανο που θα έκρινε ποιοι 

υπάλληλοι υπάγονται στην κατηγορία αυτή – αντιθέτως, το ΠΔ 318 και ο ν. 

4250/2014 προβλέπουν ειδικές επιτροπές που αποδέχονται ή όχι το τεκμηριωμένο 

της εισήγησης για απόδοση «εξαιρετικών επιδόσεων» σε υπαλλήλους (και εκεί, 

πάντως, χωρίς ιδιαίτερα σαφή κριτήρια για το «εξαιρετικό» των επιδόσεων και 

χωρίς εφαρμογή της στοχοθεσίας). 
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4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ζήτημα της αξιολόγησης απασχολεί ανελλιπώς την επικαιρότητα. Μετά την επιλογή 

προσωπικού, η αξιολόγηση των επιδόσεων αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στο πεδίο 

της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. 

Τόσο οι πολιτικοί, όσο και η διοίκηση, αλλά και η ίδια η κοινωνία αναζητούν την 

προσφορότερη λύση/ απάντηση στο φλέγον ερώτημα «ποιο σύστημα αξιολόγησης είναι το 

καταλληλότερο για την ελληνική δημόσια διοίκηση». Ανά τον κόσμο, οι διοικήσεις των 

κρατών έχουν πειραματιστεί εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα, άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε 

όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χώρα μας. Συνεχίζει να πειραματίζεται, αναζητώντας την 

καλύτερη συνταγή. Και αυτό, σε ένα περιβάλλον που, διαχρονικά, φοβάται ή διστάζει να 

εμπιστευτεί την αξιολόγηση. Άλλωστε, όπως έχει γλαφυρά γραφτεί, ο θάνατος, οι φόροι και 

η αξιολόγηση είναι, ίσως, οι πιο δυσάρεστες εμπειρίες ζωής, που, δυστυχώς, κανείς ή 

σχεδόν κανείς, δεν μπορεί να αποφύγει.20 

Όπως φάνηκε από τις παρατηρήσεις που προηγήθηκαν (μέρος 3.), το ισχύον πλαίσιο 

αξιολόγησης του προσωπικού στην ελληνική δημόσια διοίκηση παρουσιάζει συνοπτικά τις 

εξής αδυναμίες: 

 Το υφιστάμενο μοντέλο ακολουθεί την παραδοσιακή λογική αξιολόγησης, με έναν 

βασικά αξιολογητή (τον προϊστάμενο του υπαλλήλου), λογική που ωστόσο είναι 

ευεπίφορη σε σημαντικό βαθμό αυθαιρεσίας και στα κλασικά «assessment errors»: 

"trend to the happy mean", "trend to mildness", "halo effects" (ένα κριτήριο 

επικαθορίζει το σύνολο της αξιολόγησης), "hierarchy effects" (οι υψηλοί βαθμοί της 

ιεραρχίας παίρνουν καλύτερες αξιολογήσεις), assessments as "means to an end".21 

                                                           
20 Βλ. Jean M. Holcomb, Managing by the book…, The annual performance evaluation: Necessary evil 
or golden opportunity?, 2006. 
21 Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL), Performance 
Assessment in the Public Services of the EU Member States, Study for the 48th meeting of the 
Directors-General of the Public Service of the Member States of the European Union, Maastricht, June 
2007. 
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 Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ελάχιστα συνεργατική 

 Απουσιάζουν βασικές προϋποθέσεις ενός ολοκληρωμένου και αντικειμενικού 

συστήματος, όπως η περιγραφή των θέσεων, η εφαρμογή της διοίκησης μέσω 

στόχων παρότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο 

 Απουσιάζει επίσης η οργανική σύνδεση της αξιολόγησης με το σύστημα επιλογής 

προϊσταμένων 

 Έχει τεθεί το ζήτημα των ποσοστώσεων στην κλίμακα αξιολόγησης  

 Έχει επίσης τεθεί το ζήτημα της καθιέρωσης συνέντευξης (στην επιλογή θέσεων 

ευθύνης) αλλά με μάλλον αυξημένο βάρος 

 Έχει τεθεί και νομοθετικά το θέμα της σύνδεσης της αξιολόγησης με την 

υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου, ωστόσο με τρόπο ασαφή  

4.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Καταρχήν, θα πρέπει να οριστεί τι σημαίνει αξιολόγηση για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. 

Αναζητώντας ορισμούς της αξιολόγησης, ανακαλύπτει κανείς στη θεωρία μια 

ενδιαφέρουσα ποικιλία λέξεων και συνθέσεων. Τι εννοούμε σήμερα όταν μιλάμε για 

αξιολόγηση. Καταρχήν, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ως αξιολόγηση ορίζεται η 

μέτρηση της απόστασης μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής απόδοσης ενός 

υπαλλήλου22. Η αξιολόγηση στοχεύει κατά προτεραιότητα στην απόδοση κινήτρων και στη 

βελτίωση των υπαλλήλων εντός ενός οργανισμού23. 

Επιπλέον, τα συστήματα αξιολόγησης επιδιώκουν τον καθορισμό του πλαισίου για τη 

μέτρηση (πχ δείκτες, κριτήρια/υποκριτήρια) και την ενίσχυση συγκεκριμένων 

επιχειρησιακών λειτουργιών του οργανισμού24. Η αξιολόγηση επομένως αποτελεί το όχημα 

για: (1) την επικύρωση/αναθεώρηση του διοικητικού θεσμικού πλαισίου και των 

αντίστοιχων διοικητικών πράξεων (επιλογή-εκπαίδευση προσωπικού, τοποθέτηση 

                                                           
22 Edward S. Hickcox, Assessment of senior officials or how to get the goods on the Chief Executive 
Officer, June 1972. 
23 Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL), Performance 
Assessment in the Public Services of the EU Member States, Study for the 48th meeting of the 
Directors-General of the Public Service of the Member States of the European Union, Maastricht, June 
2007. 
24 George T. Milkovich and Alexandra K. Wigdor (eds.), with Renae F. Broderick and Anne S. Mavor, 
National Academy Press, Washington D. C., National Academy Press, 1991. 
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προϊσταμένων), και, (2) την κινητοποίηση των υπαλλήλων προς τη βελτίωση των 

μελλοντικών τους αποδόσεων.25 

 

Κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης, ο εκάστοτε εργοδότης ιεραρχεί, 

αρχικώς, τις ανάγκες που αυτό το υπό σχεδιασμό νέο σύστημα καλείται να εξυπηρετήσει με 

βάση την αποστολή και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Κατά προτεραιότητα ανάγκες 

που ένα σύστημα αξιολόγησης καλείται να καλύψει θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

-Η εκ των προτέρων σχεδιασμένη και στοχοθετημένη επιλογή των κατάλληλων 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων και των στελεχών αυτών. Κοινώς, η αξιολόγηση ξεκινά 

με την επιλογή26. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και εφαρμόζεται ένα κατάλληλο σύστημα 

επιλογής στελεχών σε πρώτο επίπεδο και προϊσταμένων σε δεύτερο. 

-Η υιοθεσία της στοχοθεσίας σε ετήσια βάση, σε συνεργασία προϊσταμένου-στελεχών, δίνει 

την απαραίτητη περιγραφή καθηκόντων έκαστου ώστε να ξεκινήσουν να εργάζονται προς 

μια κοινή προκαθορισμένη κατεύθυνση. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι. 

Έκαστος υπάλληλος καλείται να συμφωνήσει με τον προϊστάμενό του επί των στόχων που 

του αναλογούν, όπως και για το χρονοδιάγραμμα που προσφέρεται για την υλοποίησή 

τους. Είναι προτιμότερο ο προσδιορισμός των εξωγενών ή άλλων παραγόντων που 

ενδέχεται να επιδράσουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση ή μη των εκ των 

προτέρων συμφωνηθέντων στόχων να γίνεται σε αρχικό στάδιο, ώστε το πλαίσιο της 

αξιολόγησης να είναι ξεκάθαρο. Βασικό κλειδί επιτυχίας του σχεδιασμού της διαδικασίας 

είναι η διασφάλιση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών: Η διαδικασία της στοχοθεσίας -και μετέπειτα της αξιολόγησης- δεν πρέπει να 

φοβίζει ή να φαντάζει απειλητική για εκείνους. 

Η επιλογή των συνεπειών της αξιολόγησης είναι ένα άλλο κρίσιμο βήμα/κλειδί για την 

επιτυχία της. Ο βασικός στόχος της θα πρέπει να είναι η βελτίωση της λειτουργίας της 

υπηρεσίας, αλλά και η καλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των στελεχών 

της. Εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στρατηγικός 

αυτός στόχος, τότε αναμφισβήτητα κάτι πρέπει να γίνει. Εάν μάλιστα η απόκλιση μεταξύ 

των προσδοκιών και της πραγματικής μετρήσιμης απόδοσης είναι μεγάλη, ο προϊστάμενος 

                                                           
25 Με την απαραίτητη διευκρίνιση ότι κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για κάθε τι 
που συμβαίνει στη μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και 
διαφορετικοί εξωγενείς παράγοντες, σε συνδυασμό και με τη φύση/αποστολή κάθε υπηρεσίας. 
26 Ό.π. 
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της δομής/του φορέα θα κληθεί να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη στρατηγική αναστροφής 

αυτής της κακής εικόνας. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις επί του θέματος. Η πιο αυστηρή είναι -ότι στην 

περίπτωση κακής απόδοσης μιας μονάδας- τίθεται η ανάγκη διακοπής της θητείας του 

προϊσταμένου με επίδραση και στην υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών-συνεργατών του. 

Υπάρχει, όμως, και η πιο επιεικής στάση που θεωρεί δημιουργικό να δοθεί μια δεύτερη 

ευκαιρία στους εμπλεκόμενους, με έμφαση στην αναθεώρηση των στόχων για την επόμενη 

χρονιά, καθώς και στην υποστήριξη και εκπαίδευση των υπό δυσμένεια στελεχών. 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των άριστων αξιολογήσεων, η θέσπιση κινήτρων για 

τους καλούς υπαλλήλους έχει πολλαπλό νόημα τόσο για την ατομική τους ικανοποίηση όσο 

και για την περαιτέρω βελτίωση της υπηρεσιακής εικόνας του φορέα. Τα κίνητρα μπορεί να 

είναι είτε βαθμολογικά (διασύνδεση με σύστημα προαγωγών) είτα μισθολογικά (bonus) 

είτε και τα δύο.  

Επιπλέον, στη θεωρία έχει υποστηριχθεί από πολλούς συγγραφείς η ανάγκη για συμμετοχή 

όλων των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό του εκάστοτε συστήματος αξιολόγησης. Από 

πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις λχ ζητάται και η συνδρομή των πελατών τους ή άλλων 

συνεργατών τους (stakeholders) κατά τη φάση του σχεδιασμού (planning). 

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα και η καταγεγραμμένη πρόοδος σε σχέση με τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στους υπαλλήλους, αλλά και στους 

πελάτες-συνεργάτες-συνομιλητές27.  

Kατά πολλούς, η διαλεκτική/συμμετοχική προσέγγιση είναι η ιδανικότερη, γιατί ικανοποιεί 

σε μεγάλο βαθμό και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη28. Πρόκειται για την αναζήτηση τρόπων 

σύγκλισης/συνεργασίας αξιολογητή-αξιολογούμενου (supervisor-subordinate dialogue, NPA 

model), διατηρώντας τη διοικητική-υπηρεσιακή ιεραρχία.Το συγκεκριμένο μοντέλο 

αξιολόγησης –the negotiated performance appraisal model- εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

το 1996 με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας εντός της ιεραρχίας οργανισμών. Το 

ζητούμενο ήταν να καλλιεργηθεί μια ειλικρινής διάθεση για συνεργασία και διάλογο, πριν 

αποτυπωθεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης. Και αυτό διότι συνήθως οι αξιολογούμενοι 

                                                           
27 U.S. Department, Procurement Executive’s Association, Performance Management Methodology, 
Guide to a balanced scoreboard, Performance Management Methodology, Moving from performance 
measurement to performance management. 
28 Gregorio Billikopf, “The negotiated performance appraisal model-Enhancing supervisor-subordinate 
communication and conflict resolution”, IIF, Group facilitation, A research and applications journal, no 
10, 2010. 



[54] 
 

αισθάνονται μειονεκτικά/σε δύσκολη θέση έναντι των αξιολογητών τους, ενώ οι τελευταίο 

διστάζουν να εκφράσουν την αληθινή τους άποψη επί του έργου των πρώτων. Κατ’ ουσίαν, 

αξιολογητής και αξιολογούμενος συμπληρώνουν ορισμένες λίστες με την καθοδήγηση ενός 

διαμεσολαβητή (facilitator). Ο τελευταίος, αφού δει τα εμπλεκόμενα μέρη ξεχωριστά, στη 

συνέχεια διοργανώνει κοινές συναντήσεις (joint sessions), ώστε να καταλήξουν σε 

συλλογικά συμπεράσματα σε ερωτήματα όπως: 1) Σε τι είναι καλός ο αξιολογούμενος, σε τι 

συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό, ποια είναι τα δυνατά σημεία του, 2) σε ποια πεδία έχει 

παρουσιάσει βελτίωση καλά τη διάρκεια του υπό αξιολόγηση έτους και 3) σε ποια πεδία 

απαιτείται να βελτιωθεί. Από την πλευρά του ο αξιολογητής καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήματα, όπως: Τι μπορώ να κάνω διαφορετικά, ως επιβλέπων, ώστε να σε βοηθήσω να 

εξελιχθείς στη δουλειά σου29. 

Πέραν της χρησιμότητας του συγκεκριμένου εργαλείου για την αξιολόγηση, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει η πρακτική του αξία για την επίλυση διαφορών ή συγκρούσεων στο 

εργασιακό περιβάλλον εντός της ίδιας υπηρεσίας ή και μεταξύ δύο ή περισσότερων 

οργανισμών. 

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου έχει αποδείξει ότι η ανύπαρκτη ή ελάχιστη ή μη 

ικανοποιητική επικοινωνία προϊσταμένου-στελεχών μπορεί να οδηγήσει σε τελείως 

λανθασμένα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά ή τον επαγγελματισμό τους. Η έλλειψη 

επικοινωνίας σχετικά με τις επιδόσεις ενός υπαλλήλου οδηγεί στην έλλειψη εμπιστοσύνης, 

στην επιφυλακτικότητα και, ενδεχομένως, σε σύγκρουση (Gibson & Cohen, 2003). 

Πολύ συχνά, οι ιεραρχικά ανώτεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι επικοινωνούν με τα στελέχη 

τους ή ακόμη ότι οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να αντιλαμβάνονται τις διακριτικές 

νύξεις/παραινέσεις τους, ενώ οι κρίσεις αυτές είναι ανίσχυρες στην πράξη (Kimsey, 

McKinney, Della Noce & Trobaugh, 2005). Στο τέλος, πάντως, αυτή η αποστασιοποίηση 

γεννά αρνητικά συναισθήματα και για τις δύο πλευρές30. 

Τα ανωτέρω συμπεράσματα έχουν καλλιεργήσει την τάση εφαρμογής περισσότερο 

συμμετοχικών συστημάτων αξιολόγησης, προσανατολισμένων στην εξαγωγή στόχων και 

συμπερασμάτων βάσει διαλόγου και συνεργασίας αξιολογητή-αξιολογούμενου, σίγουρα 

περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. 

 

Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση: 

                                                           
29 Ό.π. 
30 Ο.π. 



[55] 
 

 πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τη στρατηγική του εκάστοτε 

οργανισμού που επιθυμεί να αξιολογήσει το προσωπικό του 

 πρέπει να γίνεται κατανοητή ως ένας τρόπος βελτίωσης της απόδοσης και όχι ως 

βάρος ή τιμωρία εκείνων που αποδίδουν λιγότερο 

 προϋποθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

(stakeholder involvement) 

  απαιτεί διαρκή παρακολούθηση (monitoring), ανατροφοδότηση (feedback) και 

κυρίως είναι μια διαδικασία μάθησης και βελτίωσης του εργαζόμενου και του 

οργανισμού στον οποίο ανήκει.31 

Επιπλέον, είναι βασική μια διάκριση της αξιολόγησης από δύο διαφορετικές οπτικές 

γωνίες: 

 αξιολόγηση απόδοσης ενός ολόκληρου οργανισμού (organizational-level 

performance) όπου κάθε φορέας αξιολογείται με κριτήρια όπως την υλοποίηση των 

στρατηγικών κατευθύνσεων που του έχουν ανατεθεί, τη χρηστή οικονομική 

διαχείριση, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, την ποιοτική διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, την καινοτομία και e-government32 – διαδικασία την οποία 

μπορεί να αναλαμβάνει μια μονάδα σε υψηλό και κεντρικό επίπεδο, όπως η ΓΓ 

Πρωθυπουργού ή η ΓΓ Συντονισμού33 

 και αξιολόγηση απόδοσης του υπαλλήλου (individual-level performance 

management) 

 

Πριν κανείς οδηγηθεί σε συμπεράσματα και προτάσεις, θα ήταν ασφαλώς χρήσιμο να 

μελετήσει παραδείγματα/βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων 

συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου τομέα. 

  

                                                           
31 Fryer, K., Antony, J., and Ogden, S. 2009. “Performance Management in the Public Sector,”  
International Journal of Public Sector Management 22 (6). 
32  Sabine Kuhlmann, 2010, “Performance Measurement in European Local Governments: a 
comparative analysis of reform experiences in Great Britain, France, Sweden and Germany,” 
International Review of Administrative Sciences 76 (2). 
33 Pan Suk Kim, «Performance Management and Performance Appraisal in the Public Sector”, draft 
prepared for delivery at the 2011 CEPA meeting in New York, April 4-8, 2011. 
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5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

 

Μεθοδολογικά, οι διοικήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα νέο σύστημα διοίκησης ή 

να τροποποιήσουν το υφιστάμενο επιλέγουν την προηγούμενη μελέτη και ανάλυση 

αντίστοιχων πολιτικών άλλων οργανισμών ή άλλων κρατών. Τα υπό μελέτη μοντέλα 

ασφαλώς παρουσιάζουν δυνατά, αλλά και αδύναμα/τρωτά σημεία, και επομένως κρίνεται 

ριψοκίνδυνο να υιοθετηθούν χωρίς λεπτομερή μελέτη στο σύνολό τους (one to one). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δυσκολεύονται να αποδώσουν το σύνολο 

των πρακτικών που ακολουθούν σε όλο το φάσμα της διοίκησης. Αυτό γίνεται ακόμη πιο 

περίπλοκο στις περιπτώσεις χωρών που εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης 

για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων ή για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων 

της διοικητικής ιεραρχίας34. 

Περαιτέρω, σε αρκετές χώρες συναντάται η επιλογή να υιοθετούνται διαφορετικά 

συστήματα αξιολόγησης ανά Υπουργείο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, στη Νορβηγία και στη 

Γερμανία, έχει ακολουθηθεί η συγκεκριμένη πρακτική (αποκέντρωση της ρύθμισης περί 

αξιολόγησης). 

 

5.1 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Η αξιολόγηση απόδοσης υπαλλήλου, που κατεξοχήν μας ενδιαφέρει εδώ, έχει προσλάβει 

μερικά βασικά χαρακτηριστικά στη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

και στις χώρες της ΕΕ. 35  Οι σύγχρονες τάσεις υποδεικνύουν έναν συνδυασμό –με 

διαφορετική κάθε φορά δοσολογία– του πιο παραδοσιακού συστήματος αξιολόγησης 

απόδοσης (performance appraisal system) με ένα σύστημα αξιολόγησης βάσει 

συμφωνημένων στόχων (target agreements): 

 

                                                           
34Βλ. ό.π., όπου αναφέρονται οι χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Εσθονία κλπ.. 
35 Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL), Performance 
Assessment in the Public Services of the EU Member States, Study for the 48th meeting of the 
Directors-General of the Public Service of the Member States of the European Union, Maastricht, June 
2007. 
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 Η αξιολόγηση απόδοσης προϋποθέτει προφίλ εργασίας και περιγραφή θέσης του 

αξιολογούμενου υπαλλήλου και υλοποιείται βάσει επιλεγμένων δεικτών-κριτηρίων 

απόδοσης που είναι κοινά για όλους 

 Η αξιολόγηση βάσει συμφωνημένων στόχων είναι πιο εξατομικευμένο μοντέλο, 

που χρησιμοποιεί μια διαδικασία συναινετικής διαπραγμάτευσης και καθορισμού 

των στόχων που κάθε εργαζόμενος (individual-level performance management) ή 

κάθε οργανική μονάδα (organizational-level performance) οφείλει να φέρει σε 

πέρας. 

 

Επιπλέον, η γενική τάση είναι να περιορίζεται η βαρύτητα της αξιολόγησης απόδοσης και 

να ενισχύεται το βάρος της αξιολόγησης βάσει συμφωνημένων στόχων. Οι στόχοι αυτοί δεν 

είναι στατικοί αλλά μπορούν να τροποποιούνται στη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την 

εξέλιξή τους ή τις ανάγκες που προκύπτουν. Έτσι, σε πολλές χώρες υπάρχει η διαδικασία 

της ενδιάμεσης αξιολόγησης, όπου εργαζόμενος και προϊστάμενος αξιολογούν από κοινού 

και εν ανάγκη επανακαθορίζουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Καθώς μάλιστα οι στόχοι 

συνήθως είναι περισσότεροι του ενός, αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια σημασία για την 

υπηρεσία, γίνεται και μία στάθμιση του βαθμού επίτευξης στόχων και της σημασίας της για 

την αξιολόγηση του εργαζόμενου, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 

 

Βάρος στόχου Στόχος Βαθμός επίτευξης 

στόχου 

Τελικό ποσοστό 

20% 1 100% 20% 

20% 2 50% 10% 

20% 3 50% 10% 

10% 4 25% 2,5% 

30% 5 100% 30% 

ΣΥΝΟΛΟ   72,5% 
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Το κυριότερο, τα συστήματα αξιολόγησης συνδέονται πλέον ευθέως με ένα σύστημα απτών 

κινήτρων 36 . Έτσι, οι συμφωνημένοι στόχοι συνδέονται εξαρχής με μια συμφωνία 

ανταμοιβής του εργαζόμενου στην περίπτωση που υλοποιήσει επιτυχώς του στόχους που 

έχουν τεθεί (agreement on remuneration).37 

Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα μοντέλο «pay for performance” (PRP) ή «ανταμοιβή με 

βάση την απόδοση». 

 

5.2 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Τα εφαρμοζόμενα συστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Βρετανία βασίζεται στον σχεδιασμό της 

στοχοθεσίας ανά μονάδα σε ετήσια βάση (performance planning at the beginning of the 

annual business cycle), την αναθεώρησή της (performance review), ώστε οι υπάλληλοι να 

έχουν σαφή εικόνα της πολιτικής που ο τομέας του σκοπεύει να ακολουθήσει και στη 

συνέχεια αξιολογούνται στο μέσον και στα τέλη της χρονιάς (formal performance 

assessment at both mid and end-year points)38. Ιδιαίτερη αξία έχει η συμμετοχική διάσταση 

της διαδικασίας: τόσο στη φάση της θέσης των στόχων της χρονιάς, όσο και κατά την 

αναθεώρησή τους, ο προϊστάμενος του φορέα συζητά με τα στελέχη του την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Τα σχόλια του υπαλλήλου και στις δύο 

φάσεις της αξιολόγησης καταχωρούνται στην επίσημη φόρμα αξιολόγησης. Αυτή η τακτική 

διασφαλίζει ότι δεν προκύπτουν/αποφεύγονται οι  εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς, αφού και οι δύο πλευρές γνωρίζουν επακριβώς τι υποχρεούνται να πράξουν 

προκειμένου να δείξουν συνέπεια και αφοσίωση στο έργο τους. 

Πλην της περιγραφής του τι έπραξαν, οι προϊστάμενοι ιδίως, υποχρεούνται να επιμείνουν 

στο πώς το έκαναν. Το μοντέλο αυτό επιδιώκει να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της 

                                                           
36 Harold F. Gortner, Julianne Mahler and Jeanne B. Nicholson, Organizational Theory: A Public 
Perspective. 2nded. New York: Harcourt Brace. 
37 Christoph Demmke, European Institute of Public Administration Maastricht (NL), Performance 
Assessment in the Public Services of the EU Member States, Study for the 48th meeting of the 
Directors-General of the Public Service of the Member States of the European Union, Maastricht, June 
2007. 
38 Cabinet Office, “Performance Management Arrangements for the Senior Civil Service 2012/13”, HR 

Practitioners’ Guide (April 2012), www.civilservice.gov.uk. 

http://www.civilservice.gov.uk/
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εκάστοτε ηγεσίας στα διάφορα επίπεδα ενός δημόσιου οργανισμού (Leadership model 

when achieving objectives). 

Οι αποδιδόμενες βαθμολογίες ελέγχονται από ειδικές επιτροπές (moderation panels), οι 

οποίες οριστικοποιούν την κατάταξη των υπαλλήλων στην οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα. 

Στη διάρκεια όλων αυτών των φάσεων, ο κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει 

το portfolio του με στοιχεία της εργασίας του (τεκμηρίωση: emails, papers etc). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να μελετήσει κανείς τη μεθοδολογία αξιολόγησης, όπως αυτή 

διεξάγεται στο Γραφείο Πρωθυπουργού (Cabinet Office). Κεντρική επιδίωξη της 

αξιολόγησης αποτελεί η εκπλήρωση των τιθέμενων στρατηγικών στόχων του φορέα. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Σχεδιασμός, Αναθεώρηση του σχεδιασμού, 

Αξιολόγηση, Διαφοροποίηση ανάλογα με την απόδοση, Ανταμοιβή39. Σχετικά με την 

ανταμοιβή, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος τρόπος σύνδεσης της αμοιβής με την 

απόδοση του εργαζομένου είναι πιο αποτελεσματικός (ατομικά/ομαδικά bonuses, 

individual/team bonuses). 

Πιο αναλυτικά, ο αξιολογητής, σε συνεργασία με τον αξιολογούμενο, συντάσσουν το 

ατομικό πλάνο ανάπτυξης και πλαίσιο δεξιοτήτων (τέλη Απριλίου)40. Οι στόχοι σχεδιάζονται 

με βάση τη μέθοδο SMART41. 

Η αναθεώρηση των στόχων προγραμματίζεται ανά τρίμηνο. Βασικό κανόνα της διαδικασίας 

αποτελεί η αποφυγή εκπλήξεων (nothing in the appraisal should come as a surprise). 

Ο αξιολογούμενος καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα αυτό-αξιολόγησης. 

Περί τον Αύγουστο, ο αξιολογητής θέτει την πρότασή του για τη σύνδεση της απόδοσης του 

υπαλλήλου με συγκεκριμένη αμοιβή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (pay committee, 

performance related pay and/or performance premiums, Pay Review Form). 

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την ως άνω επιτροπή (pay committee). 

                                                           
39 Cabinet Office, «Performance Management arrangements for the Senior Civil Service 2013/14», HR 
Practitioners’ Guide (April 2013), www.civilservice.gov.uk. 
40 Ό.π., Overview of the performance appraisal system in the Cabinet Office. 
41 Τα SMART κριτήρια αποδίδονται στον Peter Drucker, Management by objectives. Βλ. The Practice 
of Management, 1954. Βλ. και George S. Odiorne, "Management by Objectives; a System of 
Μanagerial Leadership", New York: Pitman Pub., 1965· Edward W. Deming, "Out of the Crisis", The 
MIT Press, 1994· Alex J. Sherrer, Deming’s 14 Points and Quality Project Leadership, 2010· Peter 
Drucker, "Management Tasks, Responsibilities, Practices", Harper & Row, 1973. 
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5.3 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επίδοση αξιολογείται βάσει του αποτελέσματος (result oriented 

performance) σε συνάφεια με τους οργανωσιακούς στόχους κάθε οργανισμού42. 

Σύμφωνα με το Γραφείο αρμόδιο για τη διοίκηση προσωπικού (OPM, Office of Personnel 

Management), οι υπό αξιολόγηση υπάλληλοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για την 

αποστολή της υπηρεσίας τους και το μερίδιο των στόχων που τους αναλογεί σε ετήσια 

βάση. Η βαθμολογία τους, ενδεικτικά, μπορεί να διακρίνεται σε 5 επίπεδα, ως εξής: 

Number Of Employees Receiving The Rating Performance Rating  Number of 
Employees  

Level 5  
(i.e., Outstanding or equivalent)  

 

 

Level 4   

Performance Rating Number of Employees (i.e., Exceeds or 
equivalent)  

 

Level 3  
(i.e., Fully Successful or equivalent)  

 

Level 2  
(i.e., Minimally Successful or equivalent)  

 

Level 1  
(i.e., Unacceptable)  

 

Not rated   

TOTAL*   

 

Επιπλέον, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αξιολόγηση των επιτελικών στελεχών του 

δημόσιου τομέα 43 . Επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των κρίσιμων κριτηρίων 

αξιολόγησης, τα οποία έχουν τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας σε σχέση με τα βασικά 

κριτήρια και, επομένως, καθορίζουν το ύψος της βαθμολογίας και την υπηρεσιακή εικόνα 

του στελέχους. Για παράδειγμα, εάν ορισμένο κρίσιμο κριτήριο καταχωρηθεί στο επίπεδο 1 

(Level 1) (Unsatisfactory), η συνολική εικόνα του υπαλλήλου θα καταλήξει στο επίπεδο 

αυτό και δεν θα μπορέσει να αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο. Η βαθμολογία σε κάθε 

κρίσιμο κριτήριο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο προβλεπόμενο συντελεστή 

                                                           
42  Βλ. U.S. Office of Personnel Management, Performance Management, Reference Materials, 
www.opm.gov.gr. 
43 Senior Executive Service Performance Management System. 

http://www.opm.gov.gr/
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βαρύτητας (Weight). Εάν, λοιπόν, έχουν οριστεί πέντε κρίσιμα κριτήρια, θα πρέπει να 

προστεθούν οι τιμές τους ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία (Score, initial point 

score). 

Ασφαλώς, και σε αυτό το επίπεδο, οι καλύτερες επιδόσεις, μεταξύ άλλων προβλέψεων, 

μπορούν να συνδέονται άμεσα με προσαυξήσεις στο μισθό. 

 

Example, with the initial summary rating determined to be Level 4 (Exceeds Fully 
Successful): 

 
Πηγή: United States, Office of Personnel Management, Office of Management and Budget, Memorandum for 

Heads of Executive Departments and Agencies, Senior Executive Service Performance Appraisal System, 

01.04.12. 

 

5.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να 

συνεισφέρει σε ιδέες και προτάσεις (Γενικές Διατάξεις)44. Η βασική στόχευση «σύνδεση της 

                                                           
44 Title I: General provisions 
Article 1 (21) (73) (96) 
These Staff Regulations shall apply to officials of the Communities. 
Article 1a (96) 
1. For the purposes of these Staff Regulations, "official of the Communities" means any person who 
has been appointed, as provided for in these Staff Regulations, to an established post on the staff of 
one of the institutions of the Communities by an instrument issued by the Appointing Authority of 
that institution. 
2. This definition in paragraph 1 shall also apply to persons appointed by Community bodies to whom 
these Staff Regulations apply under the Community acts establishing them (hereinafter "agencies"). 

Critical Element 

Rating Level 

Weight 

Score 

Summary Level Range 
Initial Element 

Score 
Initial Point 

Score 
1. Leading Change 4 15 4 x 15 = 60 

475-500 = Level 5 
400-474 = Level 4 
300-399 = Level 3 
200-299 = Level 2 

Any CE rated Level 1 = 
Level 1 

2. Leading People 5 15 5 x 15 = 75 
3. Business 
Acumen 

3 15 3 x 15 = 45 

4. Building 
Coalitions 

4 15 4 x 15 = 60 

5. Results Driven 4 40 4 x 40 = 160 

 Total  100% 400 
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ατομικής επίδοσης με τους οργανωσιακούς στόχους και τα αποτελέσματα» συναντάται και 

εδώ. Το σύστημα της επιτροπής αποκαλείται «η αναθεώρηση της εξέλιξης της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας» 45 . Η διαφορά με τα προαναφερθέντα είναι ότι η 

αξιολόγηση των υπαλλήλων της Επιτροπής συνδέεται ρητώς με τις προαγωγές τους, αλλά 

και με το σύστημα της κινητικότητας. Το σύστημα αξιολόγησης της Επιτροπής αφορά στην 

αξιολόγηση περίπου 20.500 υπαλλήλων. Ειδικότερα, αξιολογούνται τόσο μόνιμο 

προσωπικό, όσο και προσωρινό (temporary agents, έκτακτο προσωπικό). 

Συνοπτικά, η περίοδος αναφοράς είναι το παρελθόν έτος και η αξιολόγηση γίνεται από τον 

άμεσο προϊστάμενο του υπαλλήλου. Προβλέπεται και στάδιο ένστασης του υπαλλήλου 

στον ιεραρχικά ανώτερο προϊστάμενο του αξιολογητή. 

Στην περίπτωση που η επίδοση του υπαλλήλου κρίνεται μη ικανοποιητική, η αναφορά 

αξιολόγησης προσυπογράφεται και από δεύτερο προϊστάμενο (εκείνον που θα είναι ο 

αξιολογητής πιθανής ασκούμενης ένστασης). 

Διαδικαστικά, η αναφορά αξιολόγησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αξιολογούμενο από 

τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου εκείνος να προβεί σε 

αυτό-αξιολόγηση (self-assessment). 

Ακολουθεί επίσημος διάλογος (formal dialogue) αξιολογητή-αξιολογούμενου. Με τη 

συναίνεση του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής μπορεί να καλέσει συναδέλφους που 

επέβλεψαν σε συγκεκριμένες αποστολές την εργασία του αξιολογούμενου προκειμένου να 

συνεισφέρουν στη συζήτηση. 

Εντός 10 εργάσιμων ημερών, ο αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση 

αξιολόγησης των υπ’ αυτόν υπαλλήλων. Η έκθεση συνυπογράφεται από τον αρμόδιο 

προϊστάμενο. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης στον υπάλληλο της 

έκθεσης αξιολόγησής του, εκείνος καλείται να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει και να 

προσφύγει στην αρμόδια επιτροπή ενστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης οριστικοποιείται με την κρίση επί της ένστασης46. 

                                                                                                                                                                      
Any references to institutions in these Staff Regulations shall apply to agencies, save as otherwise 
provided in these Staff Regulations. 
45 IO/03/48, European Commission launches new staff appraisal system, 15 January 2003. Career 
Development Review (CDR) will be a crucial element in further improving the efficiency and 
management of the Commission, by linking individual achievement with organizational objective and 
results. 
46 Αναλυτικά, βλ. European Commission, Commission Decision of 16.12.2013 laying down general 
provisions for implementing Article 43 of the Staff Regulations and implementing the first paragraph 
of Article 44 of the Staff Regulations, Brussels, 16.12.2013, C (2013) 8985 FINAL. Επιπλέον, βλ. 
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5.5 ΔΑΝΙΑ 

 

Στη ΔΑΝΙΑ, η αξιολόγηση του προσωπικού συνδέεται άμεσα με το σύστημα αμοιβής τους. 

Το μοντέλο ανταμοιβής συναποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

1. Βασικός μισθός, που συμφωνείται κεντρικά 

2. Ένα έξτρα τμήμα του μισθού βασίζεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της θέσης που 

καθένας κατέχει και στα τυπικά του προσόντα 

3. Ένα άλλο τμήμα συνδέεται με την ατομική αξιολόγηση απόδοσης 

4. Τέλος, ένα τμήμα συνδέεται με την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στόχων47 

 

5.6 ΓΑΛΛΙΑ 

 

Στη ΓΑΛΛΙΑ, η μεγάλη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα που ξεκίνησε το 2007 και 

ολοκληρώθηκε το 2012, η Révision générale des politiques publiques – RGPP, εμπεριέχει 

σημαντικές μεταρρυθμίσει ς στο πεδίο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM), όσον 

αφορά την κινητικότητα του προσωπικού, τη σταδιοδρομία, την αξιολόγηση και τη 

στρατηγική προσλήψεων.48 

Σε ό,τι αφορά το σύστημα αξιολόγησης, καθιερώθηκε η συνέντευξη των προϊσταμένων με 

τους υπαλλήλους στο πλαίσιο της έκθεσης ατομικής αξιολόγησης (appraisal report) η οποία 

συνδέθηκε με την ταχύτερη ή βραδύτερη βαθμολογική –και επομένως μισθολογική– 

εξέλιξη του υπαλλήλου. 

Επιπλέον, από το 2008 και ύστερα από συστηματικό κοινωνικό διάλογο και 

διαπραγμάτευση με τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα, εφαρμόστηκε ένα σύστημα PRP με 

τη μορφή ενός «μπόνους λειτουργίας και αποτελεσμάτων» (prime de fonction et de 

résultats), το οποίο εφαρμόστηκε σε πρώτη φάση πιλοτικά στους διοικητικούς υπαλλήλους 

και στους προϊσταμένους και κατόπιν γενικεύθηκε. Το μπόνους αποτελείται από δύο μέρη: 

                                                                                                                                                                      
European Commission, Staff Regulations, Chapter 3-Reports, advancement to a higher step and 
promotion. Articles 43-46. 
47 Αυτό ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σε αντίθεση με τη Φινλανδία 
όπου δεν εφαρμόζεται πλήρως στις θέσεις ευθύνης. 
48 OECD Public Governance Reviews, France: an International Perspective on the General Review of 
Public Policies, OECD Publishing, 2012. 
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 Το πρώτο ανάλογα με τις ευθύνες, το επίπεδο κατάρτισης και τις ειδικές απαιτήσεις 

της θέσης του υπαλλήλους (ex ante αξιολόγηση) 

 Το δεύτερο συνδέεται με τα αποτελέσματα της ατομικής αξιολόγησής του και με 

την απόδοσή του (ex post αξιολόγηση)49 

Τέλος, στη ΓΑΛΛΙΑ, όπως άλλωστε και στη ΔΑΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, εφαρμόστηκε πιλοτικά 

το «κίνητρο συλλογικής απόδοσης» (collective / group performance scheme) για ομάδες 

εργαζομένων ή για οργανικές μονάδες – μέτρο εξαιρετικά ενδιαφέρον ιδίως σε χώρες με 

career-based σύστημα όπου είναι δυσχερέστερη η διαχείριση του προσωπικού βάσει της 

ατομικής απόδοσης (χωρίς ατομικό συμβόλαιο κλπ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ανάλογο 

σύστημα «team bonuses» εφαρμόζεται και στην ΑΓΓΛΙΑ. 

 

5.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας υποδεικνύει ότι η γενική κατεύθυνση που θα 

μπορούσε να υιοθετήσει η ελληνική διοίκηση θα ήταν να περάσει από ένα σύστημα 

αξιολόγησης αυθαίρετων και μη μετρήσιμων κριτηρίων, χαμηλής συμμετοχικότητας και 

ασήμαντης ανταμοιβής, σε ένα σύστημα που θα εμπλέκει ουσιαστικά όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, θα χρησιμοποιεί περισσότερο αντικειμενικά και επομένως 

δικαιότερα κριτήρια και θα συνδέει οργανικά την αξιολόγηση με τη βελτίωση, τη μάθηση 

και την ουσιαστική ανταμοιβή. 

Το βασικό ζητούμενο δεν πρέπει να είναι ούτε ο εκφοβισμός, ούτε η ισοπέδωση, αλλά η 

αύξηση της παραγωγικότητας των οργανισμών μέσω των βελτιωμένων επιδόσεων των 

στελεχών τους50. 

Είναι κρίσιμη η διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. 

 

                                                           
49 Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ που εφαρμόζουν παρόμοια συστήματα, η 
ανταμοιβή βάσει της απόδοσης αποτελεί ένα μικρό σχετικά μέρος του συνολικού μισθού, περίπου 
10% για τους υπαλλήλους και 20% για τις θέσεις ευθύνης. 
50 Angelo S. DeNisi and Avraham N. Kluger, Feedback Effectiveness-Can 360-degree appraisals be 
improved?, Academy of Management Executive, 2000, Vol. 14, No. 1, όπου τίθεται το απλούστερο 
ερώτημα ως εξής: «Do these appraisals improve effectiveness?». 
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Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούσε να συνδυάσουμε στοιχεία από το ευρύτερο «μενού» 

επιλογών των συστημάτων αξιολόγησης51 που χρησιμοποιούνται σήμερα σε χώρες της ΕΕ 

όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πλαισίου αξιολόγησης, όπως αποτυπώνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

 

Εναλλακτικές Επιλογές 

Τι αξιολογούμε;  Αποτελέσματα και στόχους 

 Απόδοση 

 Προφίλ εργασίας 

 Συμπεριφορά 

 Ικανότητες 

 Δεξιότητες ηγεσίας 

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

 

 

Εναλλακτικές Επιλογές 

 Συνεργατικές δεξιότητες 

 

Ποιος αξιολογείται;  Όλοι οι υπάλληλοι 

 Ομάδες 

 Θέσεις ευθύνης 

 

Ποιος αξιολογεί;  Άμεσα προϊστάμενος 

 Επιτροπή 

 Τμηματάρχης 

 Αυτο-αξιολόγηση 

 Άλλοι υπάλληλοι, πολίτες, 360 

μοίρες 

 

Εργαλεία αξιολόγησης  Performance appraisal 

 Target agreement 

 Balanced scorecard 

 Συνέντευξη με τον υπάλληλο 

 Περιγραφή θέσης 

 Προφίλ ικανοτήτων (competency 

profile) 

 

κριτήρια  Απαιτήσεις γενικές, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, συνεργασία, καινοτομία 

 Απαιτήσεις που συνδέονται με τη 

θέση 

 Χαρακτηριστικά όπως 

αποτελεσματικότητα, γνώση και 

εξειδίκευση, εργασιακή 

συμπεριφορά, ηγετικότητα, 
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Βασικά Χαρακτηριστικά 

 

 

Εναλλακτικές Επιλογές 

προσωπικότητα 

 Απαιτήσεις για αποτελέσματα: 

target agreements, performance-

based agreements 

 

Κλίμακα βαθμολογίας  Βαθμοί 

 Ποσοστώσεις 

 Καθόλου 

 

Συχνότητα αξιολόγησης  Ετήσια 

 Κάθε 2 χρόνια 

 Συχνότερα από ετήσια 

 

 

 

Γενικές κατευθύνσεις 

 Η αξιολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη των στελεχών ενός 

οργανισμού, όσο και του ίδιου του φορέα. 

 Τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ενθάρρυναν τη συγκριτική αποτίμηση 

προσόντων, είχαν συνήθως συμβολική αξία και ενείχαν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας. Κατέληγαν είτε στο να βαθμολογηθούν οι περισσότεροι υπάλληλοι 

μιας οργανικής μονάδας με άριστα είτε να μην βαθμολογηθούν καν. Η αξιολόγηση της 

απόδοσης των εργαζομένων δεν συνδεόταν με το μισθό και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. 

 Η συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης είναι πιο δημιουργική και τελικά πιο 

αντιπροσωπευτική. Οι πολιτικές ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας αξιολογητή-

αξιολογούμενου επιφέρουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα. 

 Οι στόχοι της χρονιάς θα πρέπει να συναποφασιστούν με τον υπάλληλο. Είναι 

προτιμότερο ο τελευταίος να είναι πλήρης κοινωνός της όλης διαδικασίας. 
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 Οι προϊστάμενοι, ακόμη και εάν προτιμηθεί να μην αξιολογούνται από τα στελέχη, θα 

πρέπει να αυτοαξιολογηθούν/να σχολιάζουν επίσημα στη φόρμα της αξιολόγησης τα 

αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους έναντι του προσωπικού που επιβλέπουν. Για 

παράδειγμα, η γνώση/ενημέρωσή τους επί των επιδόσεων του προσωπικού τους κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς θα πρέπει να αποδεικνύεται. 

 Η πρόβλεψη του δικαιώματος ένστασης των αξιολογούμενων που αισθάνονται ότι 

θίγονται/αδικούνται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης διασφαλίζει τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας της διαδικασίας. Η διασταύρωση των σχολίων και των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαμόρφωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης αποτελεί 

ένα δεύτερο σημαντικό βήμα για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

των υπό αξιολόγηση υπαλλήλων. 

 Η επιτροπή κρίσης των ενστάσεων μπορεί να είναι είτε εσωτερική-υπηρεσιακή, είτε 

εξωτερική-υπηρεσιακή (να αποτελείται πχ από συνταξιούχους δικαστές, μέλη ελεγκτικών 

σωμάτων-ανεξάρτητων αρχών, αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης), είτε 

από εταιρείες, με αντικείμενο εξειδίκευσης τη διοίκηση προσωπικού. 

 Μετά την αξιολόγηση, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας οφείλει να προβεί σε ενέργειες (πχ 

βελτίωσης-αναθεώρησης του εφαρμοζόμενου συστήματος, απόδοσης bonus/κινήτρων 

στους καλύτερους, αντιμετώπισης των ασθενέστερων μέσω πχ μετακίνησής τους σε άλλες 

θέσεις, αναθεώρησης των στόχων που αντιστοιχούν στις θέσεις τους, ένταξής τους σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την κατάρτιση και εν τέλει την επίδοσή 

τους κά). 

 Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητική φύση, αλλά ενθαρρυντική, εποικοδομητική. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται με συνέπειες (σύνδεση της 

αποδοτικότητας με το μισθό, σύστημα προαγωγών, εκπαίδευση/εξειδίκευση). 

 Οι ετήσιοι στόχοι έκαστης μονάδας θα πρέπει να συμφωνούνται και να μην 

κοινοποιούνται ως διαταγές του προϊσταμένου προς τον υπάλληλο. 

 Ο επαγγελματισμός του προϊσταμένου (leadership) αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

επιτυχίας (success factor). Η μεταδοτικότητα του οράματος με τρόπο πειστικό προς τον 

υπάλληλο αποτελεί χάρισμα και προϋποθέτει ταλέντο. Εάν δεν πεισθούν οι υπάλληλοι 

μιας μονάδας για το όραμα του προϊσταμένου τους, δεν θα συνεισφέρουν τα 

απαιτούμενα για τη διασφάλιση της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. 

 

Τέλος, η εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης με την επικοινωνία των 

ειλικρινών προθέσεων εμφανή, είναι επιτακτικά ουσιώδης. Αναμφισβήτητα πολίτες και 
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διοίκηση επιθυμούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω και της 

αναγνώρισης της αξίας των υπαλλήλων που τις υπηρετούν. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός ο ρόλος των αξιολογητών και η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

ανταπόκρισής τους με αίσθημα ευθύνης στα σοβαρά καθήκοντά τους. Εξίσου σημαντική 

είναι η πρόβλεψη των καταλληλότερων μέτρων βελτίωσης της απόδοσης των 

αξιολογούμενων αποσκοπώντας στο βάθος στη βελτίωση των υπηρεσιών. 

 

Ειδικότερα 

 

 Προϋποθέσεις: περιγράμματα και προφίλ θέσεων + ενεργοποίηση του ν. 3230/2004 
για τη στοχοθεσία. Στην περίπτωση έλλειψης περιγραμμάτων θέσης, τουλάχιστον η 
ενεργοποίηση της στοχοθεσίας δημιουργεί ένα σαφέστερο πλαίσιο αντικειμενικών 
εργασιακών στόχων και καθηκόντων 

 Αξιολόγηση απόδοσης «360 μοιρών» + αυτο-αξιολόγηση προϊσταμένων και 
υπαλλήλων (performance appraisal) 

 Συνεργατικό μοντέλο αξιολογητών-αξιολογουμένων (με συμμετοχή ενός τρίτου - 
facilitator) για εκπόνηση πλαισίου συμφωνημένων στόχων (target agreement) 

 Coaching, Σημαντικός ο ρόλος των προϊσταμένων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν 
εγγύτερη επαφή με τους υπαλλήλους, συνεχής ανατροφοδότηση, όχι μόνο κατά τη 
χρονική περίοδο της διαδικασίας αξιολόγησης 

 Εκπαίδευση αξιολογητών 
 Διαδικασία follow-up, on going feedback για τη μάθηση και βελτίωση του 

οργανισμού 
 Επιλογή προϊσταμένων: επαναφορά της σύνδεσης με αξιολόγηση προηγούμενων 

ετών + μείωση του βάρους της συνέντευξης 
 Ποσόστωση (quota) ενδεχομένως ΜΟΝΟ για τις άριστες βαθμολογίες (9-10) ή/και 

όχι ποσόστωση στον συνολικό βαθμό αλλά σε ορισμένα κριτήρια (π.χ. κριτήριο 
«διοικητική ικανότητα» μόνο το Χ% μπορεί να λάβει βαθμό 9-10 κ.ο.κ. έτσι ώστε να 
επιμερίζεται η αριστεία με ελαστικότητα) 

 Σύνδεση αξιολόγησης-στόχων με συγκεκριμένα κίνητρα εξέλιξης: εδώ χρήσιμη η 
πρόταση του προσχεδίου ΥΔΜΗΔ σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος με άριστη 
αξιολόγηση επί τρία έτη μπορεί να ανέβει βαθμολογικό κλιμάκιο 1 έτος νωρίτερα 

 Σύνδεση άμεση αξιολόγησης-στόχων με μισθολογική μεταχείριση υπό μορφή 
μπόνους – πιλοτικά για τις θέσεις ευθύνης. Πρόβλεψη στον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

 Εισαγωγή team bonuses μαζί με κριτήρια και στόχους αξιολόγησης για ομαδικά 
project 



6. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4275/2014 ΚΑΙ Ν/Σ ΥΔΜΗΔ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Πίνακας 3 

Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

Α) Διενέργεια διαγωνισμού επιλογής προϊσταμένων 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

1 

Απόφαση Υπουργού 
ΔΙΜΗΔ                     

(ύστερα από γνώμη 
του Προέδρου του 

ΑΣΕΠ)  

Διενέργεια του πρώτου σταδίου 
επιλογής προϊσταμένων, ιδίως 

θέματα που αφορούν το αρμόδιο 
όργανο εξέτασης των ενστάσεων, 

την ανάρτηση των πινάκων και την 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε 

αυτούς, καθώς και κάθε άλλο 
ζήτημα. 

Πρώτο 
στάδιο 

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ                                                        

Πρόεδρος ΑΣΕΠ 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

1 

Απόφαση του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ                                                                 

(ύστερα από γνώμη 
του Προέδρου του 

ΑΣΕΠ) 

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που 
αφορούν στο στάδιο της γραπτής  
εξέτασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο 

του περιεχομένου της γραπτής 
εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος 

διεξαγωγής, ο συντελεστής 
βαρύτητας ανάλογα με τη μορφή 

της εξέτασης ή και το επίπεδο 
θέσης ευθύνης, πλημμέλειες κατά 
τη διαδικασία, αναβαθμολόγηση, 

εξαγωγή, δημοσιοποίηση και 
ανάρτηση αποτελεσμάτων, 

δικαίωμα συμμετοχής και κάθε 
άλλο σχετικό ζήτημα. 

Δεύτερο 
στάδιο 

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ                                                                                                                  

Πρόεδρος ΑΣΕΠ 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

1 

Απόφαση Υπουργού 
ΔΙΜΗΔ                                                                                                                                                                                                                 

(κατόπιν γνώμης 
του Προέδρου του 

ΑΣΕΠ) 

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
στην δομημένη συνέντευξη, ιδίως η 
διαδικασία διεξαγωγής της 
συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης 
και εξέτασης των υποψηφίων για 
συνέντευξη, δημοσιότητα της 
πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό ζήτημα. 
 

Τρίτο 
στάδιο 

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ                                                                                                        

Πρόεδρος ΑΣΕΠ 
    

1 

Κοινή απόφαση - 
προκήρυξη του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ 
και του οικείου 
Υπουργού και 
προκειμένου για 
δημόσιες υπηρεσίες 
ή Ν.Π.Δ.Δ., του 
Υπουργού που 
εποπτεύει τη 
δημόσια υπηρεσία 
ή το Ν.Π.Δ.Δ., που 
εκδίδεται κατόπιν 

Προκήρυξη 
Δημος/ση 
προκή/ξης 

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ 

 
Οικείος 

Υπουργός                                      
 

Ειδικό 
Συμβούλιο 
Επιλογής 

Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) 

 
                                       

  

Ειδικότερα, για τις 
οριζόντιες θέσεις ευθύνης 
που έχουν μόνο ή και 
οικονομικές αρμοδιότητες 
η επιλογή προϊσταμένων 
Γεν. Δνσης και Δνσης 
γίνεται ύστερα από κοινή 
απόφαση−προκήρυξη του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ, του 
Υπουργού Οικονομικών και 
του οικείου Υπουργού. 
 Κατόπιν αιτιολογημένης 
γνώμης του αρμοδίου 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

γνώμης του ΕΙ.Σ.Ε.Π. Τεχνική 
υποστήριξη του 

ΑΣΕΠ 

ΕΙ.Σ.Ε.Π. στην προκήρυξη 
μπορεί να προβλέπονται 
πέραν των οριζομένων στις 
οικείες οργανικές διατάξεις 
και πρόσθετα προσόντα.  
Με απόφαση του 
Προέδρου του ΑΣΕΠ, η 
οποία κοινοποιείται στους 
οικείους Υπουργούς, 
δύναται να διεξάγεται 
ενιαία διαδικασία γραπτής 
εξέτασης για περισσότερες 
προκηρύξεις διαφόρων 
φορέων. 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

1 

Απόφαση Υπουργού 
ΔΙΜΗΔ                           

(ύστερα από γνώμη 
του Προέδρου του 

ΑΣΕΠ), 

Τήρηση ειδικού αρχείου-μητρώου 
στο ΑΣΕΠ, όπου περιλαμβάνονται 
ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων 
προϊσταμένων, η βαθμολογία που 

έλαβαν οι υποψήφιοι και οι 
επιλεγέντες κατά την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 84, 85 
και 86, τηρούμενων των διατάξεων 

του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). 
Ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος 

και οι λεπτομέρειες τήρησης του 
μητρώου − αρχείου αυτού. 

Τήρηση 
μητρώου 

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ                                         

Πρόεδρος ΑΣΕΠ 
    



[76] 
 

Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

1 

Προεδρικό 
Διάταγμα, που 

εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση των 
Υπουργών ΔΙΜΗΔ 
και Οικονομικών 

Καθορισμός κάθε αναγκαίου 
ζητήματος, ιδίως υπηρεσιακή και 

μισθολογική κατάσταση, 
αξιολόγηση, αρμοδιότητες, 

καθήκοντα, διάρκεια μετακίνησης ή 
απόσπασης, δυνατότητα 

ανανέωσης της απόσπασης των 
υπαλλήλων που αποσπώνται στα 

ελεγκτικά σώματα και σώματα 
επιθεώρησης 

 
 

  
ΠτΔ                                                    

Υπουργοί ΔΙΜΗΔ 
και Οικονομικών 

    



[77] 
 

Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

Β) Σύσταση νέων οργάνων 

2 

Απόφαση του 
οικείου Υπουργού, 

η οποία 
δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Σύσταση σε κάθε Υπουργείο 
Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο 
είναι αρμόδιο για την επιλογή των 
δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. 
που υπάγονται ή Προϊσταμένων 

του οικείου Υπουργείου, 
εποπτεύονται από το Υπουργείο. 

Ειδικά για τις αποκεντρωμένες 
διοικήσεις αρμόδιο είναι το 

ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

  
Οικείος 

Υπουργός 
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Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

2 

Απόφαση των 
Υπουργών ΔΙΜΗΔ 
και Οικονομικών, 

κατόπιν γνώμης του 
Προέδρου του ΑΣΕΠ  

Δημιουργία Μητρώου στο οποίο 
εγγράφονται οι 

ιδιώτες−εμπειρογνώμονες και όλοι 
οι προϊστάμενοι Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων που 
επιλέγονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος 

  
Υπουργοί ΔΙΜΗΔ 
και Οικονομικών                                          
Πρόεδρος ΑΣΕΠ 

    

2 

Απόφαση του 
οικείου Υπουργού, 

η οποία 
δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Σύσταση σε κάθε Υπουργείο 
Συμβουλίου Συνέντευξης 

Προϊσταμένων, το οποίο είναι 
αρμόδιο  για τη διεξαγωγή 

συνέντευξης των υποψηφίων. 

  
Οικείος 

Υπουργός 
    

2 

Απόφαση του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ, η 
οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Σύσταση στο ΥΔΙΜΗΔ Κεντρικού 
Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.). 
  

Υπουργός 
ΔΙΜΗΔ 

    



[79] 
 

Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

2 

Απόφαση του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ, η 
οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Σύσταση στο Υπουργείο ΔΙΜΗΔ 
Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης 
Προϊσταμένων, με αρμοδιότητα τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης των 
υποψηφίων για την πλήρωση 
οριζόντιων θέσεων ευθύνης 

προϊσταμένων  επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης 

 
 

  
Υπουργός 

ΔΙΜΗΔ 
    

2 

Απόφαση του 
Υπουργού ΔΙΜΗΔ, 
που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 
 

Σύσταση στο Υπουργείο ΔΙΜΗΔ 
Συμβουλίου Υπηρεσιακής 

Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων 

 

  
Υπουργός 

ΔΙΜΗΔ 
    

Γ) Έκδοση σχετικών εγκυκλίων 



[80] 
 

Παρακολούθηση εφαρμογής νόμου 4275/2014 περί επιλογής προϊσταμένων 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Στάδιο 

επιλογής 

Αρμόδιος 
φορέας/ 

Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

  

Αριθ. 
Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.
40/2042/24020/24.
10.2014 

          

  
Σχετικά: 22449, 
22612, 23807, 
23510, 23748 

          

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 



[81] 
 

Προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία στο ν/σ για την αξιολόγηση ΔΥ (σε διαβούλευση) 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Αρμόδιος φορέας 

/ Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

2.3 

ΚΥΑ υπουργού 
ΔΜΗΔ και του 
οικείου κατά 
περίπτωση 
υπουργού 

Δυνατότητα να διατηρούνται σε 
ισχύ υφιστάμενα συστήματα 

αξιολόγησης για ειδικές 
κατηγορίες προσωπικού 

Υπουργός ΔΗΜΔ / 
οικείος κατά 
περίπτωση 
υπουργός 

3 μήνες από τη 
δημοσίευση του 

νόμου 

Απαιτείται επαρκής και ειδική 
αιτιολόγηση 

2.4 

ΚΥΑ υπουργού 
ΔΜΗΔ και του 
οικείου κατά 
περίπτωση 
υπουργού 

Δυνατότητα να προστίθενται 
επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης 

Υπουργός ΔΗΜΔ / 
οικείος κατά 
περίπτωση 
υπουργός 

ΟΧΙ 
 

2.5 

ΚΥΑ υπουργού 
ΔΜΗΔ και του 
οικείου κατά 
περίπτωση 
υπουργού 

Δυνατότητα να υπαχθούν στις 
διατάξεις περί αξιολόγησης 

υπάλληλοι ΝΠΙΔ 

Υπουργός ΔΗΜΔ / 
οικείος κατά 
περίπτωση 
υπουργός 

ΟΧΙ 

Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση 
δύναται να καθορίζονται τυχόν 
αναγκαίες προσαρμογές και τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.4 
(επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης) 
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Προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία στο ν/σ για την αξιολόγηση ΔΥ (σε διαβούλευση) 

Άρθρο 
νόμου 

Είδος ρύθμισης Θέμα 
Αρμόδιος φορέας 

/ Συναρμόδιοι 
φορείς 

Προθεσμία Παρατηρήσεις 

2.6 

ΚΥΑ υπουργού 
ΔΜΗΔ και του 
οικείου κατά 
περίπτωση 
υπουργού 

Δυνατότητα να υπαχθούν στις 
ρυθμίσεις του νόμου οι υπάλληλοι 

και λειτουργοί του άρθρου 2.2 
(εκπαιδευτικοί, θρησκευτικοί 

λειτουργοί κλπ) 

Υπουργός ΔΗΜΔ / 
οικείος κατά 
περίπτωση 
υπουργός 

ΟΧΙ 
 

9.3 
ΥΑ υπουργού 

ΔΜΗΔ 

Κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικά με 
την ηλεκτρονική διαδικασία της 

αξιολόγησης 
Υπουργός ΔΜΗΔ ΟΧΙ 
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