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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ: ΜΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Πεξίιεςε 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ αηδέληα ησλ θπβεξλήζεσλ ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, πην 

απνδνηηθή θαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε έρεη γίλεη εληνλφηεξε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαζψο ε θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα θαηέδεημε ηηο δπζιεηηνπξγίεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ αλάγθε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζίζηαηαη 

επνκέλσο επηηαθηηθή. Σε ζεκαληηθφηεξε ίζσο κεηαξξχζκηζε ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε απνηειεί ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. ρεκαηηθά, κε ηνλ φξν 

αμηνιφγεζε ελλννχκε κηα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε θαη ζπλερή δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία απνηηκάηαη ε εξγαζηαθή απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε ζέζε ηνπο. Έλα αμηφπηζην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, 

θαζψο αλαδεηθλχνληαη νη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θάζε ππαιιήινπ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηχμεη ηελ έλλνηα θαη εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Θα αλαιπζνχλ βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη ζα επηρεηξεζεί κηα αλαζθφπεζε ζηα λνκνζεηηθά 

πιαίζηα αμηνιφγεζεο έσο ζήκεξα. Σέινο, ζα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο πξνο ζπδήηεζε 

γηα έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξνζαξκνζκέλν ζηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ 

απαληά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. 

 

ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

Ζ Καηεξίλα Γνθηαλάθε είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Καηφπηλ επηηπρνχο γξαπηήο εμέηαζεο, εηζήιζε ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Έρεη ππεξεηήζεη ζε ζέζεηο επζχλεο, σο Πξντζηακέλε ηνπ 

Γηθαζηηθνχ Σκήκαηνο ηεο Β’ Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ (2005-2013) θαη ηνπ Σκήκαηνο 

πκκφξθσζεο θαη ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνχκελνπο ηεο Α’ Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ 

(2013-2014). ήκεξα ππεξεηεί ζην Σκήκα Γηθαζηηθφ θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ. 
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A bad system can destroy good people     

Gary Mottershead 

 

Δηζαγσγή 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βξίζθεηαη ζπλερψο ζηελ αηδέληα ησλ θπβεξλήζεσλ ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, πην 

απνδνηηθή θαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε έρεη γίλεη εληνλφηεξε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαζψο ε θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα θαηέδεημε ηηο δπζιεηηνπξγίεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα. Δίλαη επνκέλσο επηβεβιεκέλε ε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο φρη κφλν γηαηί νη παζνγέλεηέο ηεο αλαραηηίδνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλάθακςε ηεο ρψξαο
1
, αιιά θαη γηαηί ιφγσ ηεο Δπξσπατθήο πνξείαο ηεο πξέπεη 

λα ελαξκνληζηεί κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο απαηηήζεηο πξνο ηελ 

ειιεληθή δηνίθεζε
2
.  

ηελ επνρή καο ε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη θαηεμνρήλ 

δπζθίλεηε θαη ζπληεξεηηθή
3
. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ απνηειεί έλα 

πνιχπινθν θαη δπζρεξέο εγρείξεκα. Καζνξηζηηθφ γηα ηελ φπνηα δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε είλαη ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο φρη κφλν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο δηνίθεζεο αιιά απαηηείηαη θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθνπκέλσλ, νη νπνίνη πνιιέο 

θνξέο αληηδξνχλ ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο. Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο παξαηεξεί ν 

Jean Meynand
4
, ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα απνηειεί ην αλεζπρεηηθφ είδσιν 

ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Τπφ ηελ ίδηα νπηηθή, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

                                                           
1
 Σα ηειεπηαία ρξφληα φιεο νη εθζέζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

επηζεκαίλνπλ ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, βι. αληί πνιιψλ OECD, (2011), Greece: Review of the Central Administration, OECD 

Public Governance Reviews, OECD Publishing», δηαζέζηκν ζην 

http://www.dee.gr/mediaupload/publications/OECD_Greece%20Review%20of%20the%20Central%20

Administration_el.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 3/3/2015.  
2
 παλνχ, Κ. (2001), «Γεκφζηα δηνίθεζε θαη δεκφζηα πνιηηηθή», ζε Δπ. Π. πειησηφπνπινο, Α. 

Μαθξπδεκήηξεο (επηκ.), Η Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Αλη. Ν. άθθνπιαο, ζει. 169.      
3
 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (1998), Θεζκνί ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, Γηα κηα Γεκόζηα Γηνίθεζε πνπ 

απνδίδεη θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο πνιίηεο, Αζήλα-Κνκνηελή: Αλη. Ν. άθθνπιαο, ζει. 105-107.  
4
 Meynand, J. (1974), Πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, κηθξ. Μεξιφπνπινο, Π., 2

ε
 έθδνζε, Αζήλα: 

Μπάυξνλ, ζει. 33.      

http://www.dee.gr/mediaupload/publications/OECD_Greece%20Review%20of%20the%20Central%20Administration_el.pdf
http://www.dee.gr/mediaupload/publications/OECD_Greece%20Review%20of%20the%20Central%20Administration_el.pdf
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αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλσλία
5
. Δμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ 

«θνπιηνχξα» πνπ επηθξαηνχλ ζε απηήλ θαη πθίζηαηαη ηηο πηέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ-

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη «θάζε 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζπκπαξαζχξεη θαη κία αιιαγή θνπιηνχξαο θαη ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ρξφλνο ελζσκάησζεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο»
6
. 

Πξνο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Γηνίθεζεο, ζηηο 30/1/2001 

δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 2880/2001, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα εθπνλείηαη θάζε ηξία 

ρξφληα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ην 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, (πξφγξακκα «Πνιηηεία»), κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έθηνηε θαηά θαηξνχο δξνκνινγνχληαη κεηαξξπζκίζεηο, 

δεκηνπξγνχληαη πξνζδνθίεο, πηνζεηνχληαη πνιιά θηιφδνμα ζρέδηα πνπ φκσο δελ 

απέδσζαλ ηα αλακελφκελα, κε απνηέιεζκα αλ θαη έρνπλ επαλεηιεκκέλσο εληνπηζηεί 

ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ, 

πνιχ ιίγα έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα γηα λα πεξηνξηζηνχλ ηα ειιείκκαηα πνηφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

ην σο άλσ πιαίζην, νη αλεπάξθεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη νη παζνγέλεηέο ηεο, 

θαζψο θαη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο είραλ ήδε επηζεκαλζεί θαη πεξηγξαθεί ζηηο εθζέζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Διιάδα, ηεο πεξηφδνπ 1952-1998, κε ζεκαληηθφηεξεο ηνπ 

Βαξβαξέζζνπ ην 1952, ηνπ Langrod ην 1964 θαη ηεο επηηξνπήο πξάνπ ην 1997
7
 θαη 

κεηαγελέζηεξα δηαηππψζεθαλ ην 2005 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» 

- Ζ Δπαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 2005-2007 πνπ εθπνλήζεθε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
8
. ην πξφγξακκα απηφ, ην 

                                                           
5
 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη «Μηα θνηλσλία έρεη ην θξάηνο θαη ηε δηνίθεζε πνπ ηεο αξκφδεη», 

Μαθξπδεκήηξεο, Α., Πξαβίηα, Μ. Ζ. (2012), Γεκόζηα δηνίθεζε: ζηνηρεία δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, Δ΄ 

έθδνζε, Αζήλα – Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 70.     
6
 Ρακκαηά, Μ. (2011), Σύγρξνλε Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε Αλάκεζα ζηε Γξαθεηνθξαηία θαη ην 

Μάλαηδκελη, Αζήλα: Κξηηηθή, ζει. 68.  
7
 Μαθξπδεκήηξεο, Α., Μηραιφπνπινο, Ν., (2000), Δθζέζεηο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηε Γεκόζηα 

Γηνίθεζε 1950 – 1998, Αζήλα: Παπαδήζεο.   
8
 Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: «ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, 

ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο επξχηεξα γλσζηέο παζνινγίεο: ηελ απνπζία ζηξαηεγηθήο δξάζεο, 

ηελ αλαμηνθξαηία, ηε ζπάηαιε δηαρείξηζε ησλ αλεπαξθψλ δεκφζησλ πφξσλ, ηε δηαθζνξά θαη ηε 

δνκηθή αδξάλεηα, ην λνκηθηζκφ, ηε δηνηθεηηθή ηζνπέδσζε, ηελ αηξνθία ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ηελ 

εθδήισζε ήζζνλνο πξνζπάζεηαο ζπκπεξηθνξψλ, ηηο νξγαλσηηθέο επηθαιχςεηο, ηελ απνπζία 
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νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εθπνλήζεθε πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ξεηά 

αλαθέξεηαη φηη ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε θαη 

ιεηηνπξγεί, εκπνδίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί δήηεκα 

χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο, αθφκε θαη ζήκεξα ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα 

εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ, γξαθεηνθξαηία, 

πνιπλνκία, αληηθαηηθφηεηα ξπζκίζεσλ, ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ, αλππαξμία 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο, εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα δηαθζνξάο θαη έιιεηςε 

δηαθάλεηαο. πλεπεία φισλ απηψλ έρεη θινληζηεί θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο
9
.       

πγθεθξηκέλα, ζε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία αλαηέζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ απφ 

ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

δηαθάλεθε ζρέζε εμάξηεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο απφ ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. ηελ έθζεζε εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, φπσο απνπζία ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο, πνιππινθφηεηα λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, αλεπάξθεηα δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο, αδηαθάλεηα, δηαθζνξά. Ωο απνηέιεζκα 

ηνλίζηεθε ε αλάγθε πηνζέηεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηελ 

επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη αλαδείρζεθε ν θαζνξηζηηθφο ξφινο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην εγρείξεκα απηφ
10

.   

ην πξφγξακκα «Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2014-

2016» ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη ζηα πξνγελέζηεξα «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πνιηηεία - 

                                                                                                                                                                      
νξζνινγηθήο ζρεδίαζεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξαθηηθή ζπλέπεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο είλαη ην 

θφζηνο ησλ παξαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα ππνιείπνληαη ηνπ νθέινπο». 
9
 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (1999), Ο «Μεγάινο Αζζελήο»: ε κεηαξξύζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο ηεο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο, Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει. 186-187.   
10

 χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ην 2011, «Ζ πινπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ ιήςε δξαζηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ ηεο, ζπληζηά ζηελ παξνχζα 

θάζε πξνηεξαηφηεηα, ελδερνκέλσο θαη ηελ ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηεο Διιάδαο. Δλδερφκελε απνηπρία εθαξκνγήο κηαο κεγάιεο θαη νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα είλαη πηζαλφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο επξχηεξεο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ε ρψξα θαη πάιη ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο», OECD, 

(2012), «Greece: Review of the Central Administration»  δηαζέζηκν ζην 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-governance-

reviews_9789264179158-el#, εκεξνκελία πξφζβαζεο 3/3/2015.   

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el
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Δζληθφ ρέδην Γξάζεσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 2008-2010» θαη «Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Πνιηηεία - Ζ Δπαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 2005-2007», 

αλαγλσξίδεηαη σο ζεκειηψδεο ζπληζηψζα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξεηεί ζην 

δεκφζην θαη πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο
11

. Σίζεηαη ινηπφλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ε αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε 

ζηνρεπκέλεο θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεηο βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ 

ππεξεζηψλ, κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηε δηα βίνπ θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα θαζήθνληα ηνπο, κε ηελ ζηνρνζεζία θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνθαηαζηαζεί θαη ε 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο ζην πξφζσπν ηνπο, θαζψο έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε 

φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη αλεχζπλνη, ξάζπκνη, αλαπνηειεζκαηηθνί θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνηρίδνπλ πνιχ. 

Δπνκέλσο, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηή ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ επηινγή δε ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ είλαη εηδηθήο βαξχηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. 

Γηα ηελ επηινγή απηή πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

νξζφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο. 

Απφ αληίζεηε νπηηθή, ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

νθείιεηαη ζηελ απνπζία δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ. Δπνκέλσο είλαη 

θξίζηκν λα ελεξγνχληαη ηαθηηθά αμηνινγήζεηο νχησο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ην 

επίπεδν απφδνζεο θαη λα εληνπίδνληαη πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα. Με 

ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ε δηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ηα 

                                                           
11

 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (2013), Υθαίλνληαο ηνλ ηζηό ηεο Πελειόπεο: δηνίθεζε θαη δεκνθξαηία ζηελ 

Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, Αζήλα - Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 99. Ο Καζεγεηήο Langrod, ζηελ 

έθζεζε ηνπ, ην 1964, γηα ηε Γηνηθεηηθή Αλαδηνξγάλσζε ηεο ρψξαο, επηζεκαίλεη ην ρακειφ επίπεδν 

απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κέζσ ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζεο, Μαθξπδεκήηξεο, Α., Μηραιφπνπινο, Ν. 

(2000), φ.π., ζει. 38.             
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ζηνηρεία πνπ ζα θαηαδείμνπλ ηελ αλάγθε γηα ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία νη 

παξαδνζηαθέο γλψζεηο δελ αξθνχλ πιένλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο 

πξνθιήζεηο, γηα πηζαλέο κεηαθηλήζεηο γηα ηε θάιπςε παξαγσγηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 

αλαγθψλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη πηζαλά ζα αλαδεηρζεί ε αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθήο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα θαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε δηνίθεζε εηζήγαγε, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4250/2014, έλα λέν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σν εγρείξεκα απηφ 

πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ θαη ζνβαξέο ελζηάζεηο αθφκα θαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο, ζε φηη αθνξά ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ, 

πνπ νδήγεζαλ ζε πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Σφζν νη ππάιιεινη φζν 

θαη άιινη θνξείο εμέθξαζαλ αληηξξήζεηο θπξίσο γηα ηε ζέζπηζε ηεο πνζφζησζεο 

ζηελ αμηνιφγεζε. Απηή ε αληίδξαζε πνπ πξνθιήζεθε ζηνπο θφιπνπο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο απέηξεςε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Σελ 8ε Ηνπιίνπ 2015 αλαξηήζεθε πξνο 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο
12

, έλα λέν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ κε ηίηιν «Αμηνθξαηία, ζπκκεηνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

δηνίθεζε». Ζ πεξίνδνο δηαβνχιεπζεο έιαβε ηέινο ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2015, φκσο δελ 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξνο ςήθηζε ζηε 

Βνπιή. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηχμεη ηελ έλλνηα θαη εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Καζψο ην δήηεκα απνηειεί 

δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο, κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο, 

ε αλάγθε επίιπζήο ηνπ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο απνηειεί ηακπνχ ζηνπο θφιπνπο ηνπ δεκνζίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ νδεγεί 

ζε πιεκκειή εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη αλαβιεηηθφηεηα, δεκηνπξγεί 

αθφκε κεγαιχηεξε αλάγθε άκεζσλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ. 

                                                           
12

 Γηαζέζηκν ζην http://www.opengov.gr/ypes/?p=2932, εκεξνκελία πξφζβαζεο 10/7/2015.   

http://www.opengov.gr/ypes/?p=2932
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ην πξψην θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί κηα αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο αμηνιφγεζεο 

απφ ηελ νπηηθή ηεο δηνίθεζεο θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πσο 

ζπλδένληαη νη έλλνηεο απηέο, κε έκθαζε ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ζην δεκφζην ηνκέα. ην ίδην θεθάιαην ζα γίλεη επηγξακκαηηθή αλαθνξά 

ζηνπο βαζηθνχο ηχπνπο αμηνιφγεζεο, εμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε, ηε κέζνδν δειαδή κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ζην δεκφζην 

ηνκέα ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε εμέιημε ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ έσο ζήκεξα. Δηδηθφηεξα 

ζα επηρεηξεζεί ε αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζρεηηθνχ ςεθηζζέληνο λφκνπ, ηνπ Ν. 

4250/2014, πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί ε ςήθηζή ηνπ, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. ηε βάζε απηή, ζην ηξίην θεθάιαην ζα πξνηαζεί 

ε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη ηνπο αμηνινγνχκελνπο. Έηζη ζα 

παξνπζηαζηεί κηα νινθιεξσκέλε κειέηε αλαθνξηθά κε έλα πνιπζχλζεην πξφβιεκα 

πνπ ηαιαλίδεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 

Κεθάιαην πξώην: πξνο κηα ζύγρξνλε δηνίθεζε: ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Αξρηθά ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα νξηνζέηεζε ησλ ελλνηψλ νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθξπζηαιισζνχλ νη έλλνηεο απηέο πνπ 

απνηεινχλ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη 

ζηελ εηζαγσγή ζα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο, κε έκθαζε ηελ αμηνιφγεζε 

ζην δεκφζην ηνκέα, ζην πιαίζην ηνπ λένπ κνληέινπ δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο πνπ 

επηρεηξείηαη (Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε) θαη ζα αλαδεηεζεί ε δηαδηθαζία πνπ ζα 

εγγπάηαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε θαηά ην δπλαηφλ 

απζηεξά αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 
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Όπσο έρεη επξέσο ππνζηεξηρζεί, νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

πλεπκαηηθφ θεθάιαην ζε θάζε νξγαληζκφ
13

. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο, 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη θάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε, θαζηζηάκελνο 

έηζη ην επίθεληξν θάζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υσξίο ηε δξάζε ησλ 

εξγαδφκελσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ππφινηπνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 

Καζψο ινηπφλ απφ ηελ απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη πάληα ην απνηέιεζκα θάζε εξγαζίαο, 

νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο θφζηνο 

αιιά σο επέλδπζε
14

. Δπελδχνπλ ζηελ νξζή αμηνπνίεζε θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο, κέζσ πξνγξακκάησλ δηαξθνχο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ή ηελ θαηάξηηζε επί 

λέσλ, πνπ κπνξεί λα απνθέξεη καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο. 

Ζ επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
15

. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ζεκεξηλφ 

έληνλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

απνηειεί ζεκαληηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ κε ζηξαηεγηθφ θαη 

θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη πιένλ αλαηίζεηαη ζε άηνκα 

κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζρεηηθή εκπεηξία. Ο ηνκέαο απηφο ηεο δηνίθεζεο είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ επηινγή θαη ηε δηαηήξεζε ηαιαληνχρσλ 

εξγαδφκελσλ κε θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε, ην ζρεδηαζκφ 

ησλ πνιηηηθψλ παξαθίλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε, ηε 

δηαρείξηζε ακνηβψλ, παξνρψλ θαη θηλήηξσλ, ην ζρεδηαζκφ επθαηξηψλ γηα εμέιημε, ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ θεθαιαίνπ κηαο 

επηρείξεζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο. 

                                                           
13

 Βι. αληί πνιιψλ Ρακκαηά, Μ. (2011), φ.π., ζει. 51.  
14

 χκθσλα κε ηνλ Peter Drucker είλαη απνιχησο ζαθέο φηη νη πφξνη πνπ είλαη ηθαλνί λα αλαπηπρζνχλ 

απεξηφξηζηα είλαη κφλν νη αλζξψπηλνη πφξνη, Drucker, P. F., (2012), The Practice of Management, 

Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, ζει. 11.    
15

 Σν αλζξψπηλν θεθάιαην νξίδεηαη φηη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηα ραξίζκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο: ην απφζεκα ησλ γλψζεσλ, ησλ ζπλεζεηψλ, ησλ 

εκπεηξηψλ, ηεο  δεκηνπξγηθφηεηαο, ησλ ηαιέλησλ, ηεο επθπΐαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θξίζεο, ηεο 

πξνζπκίαο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο, ΟΟΑ Γηεηζδχζεηο, (2007), 

«Αλζξψπηλν θεθάιαην: Πψο ε γλψζε θαζνξίδεη ηε δσή µαο», δηαζέζηκν ζην 

http://www.oecd.org/insights/38430453.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 22/2/2015.  

http://www.oecd.org/insights/38430453.pdf
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1. Γεκόζηα δηνίθεζε 

 

Ωο δεκφζηα δηνίθεζε νξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο, ζην πιαίζην ηεο έλλνκεο ηάμεο. Δίλαη κέξνο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

θαη είλαη ν κεραληζκφο πινπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο
16

. 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε βξίζθεηαη απφ 

δεθαεηίεο ζε βαζηά θαη γεληθεπκέλε θξίζε, πνπ αλαθιά ην παξσρεκέλν πξφηππν 

νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο. Καη παξά ηηο εμαγγειίεο θαη ηα κεγαιεπήβνια πξνγξάκκαηα 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθπνλεζεί απφ ηνπο θπβεξλψληεο, γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο, ε θξίζε ζην μεθίλεκα ηνπ 21
νπ

 αηψλα, εμαθνινπζεί λα 

αλαπαξάγεηαη θαη λα βαζαίλεη
17

. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο γηα άζθεζε πνιηηηθήο, εληνπίδνληαη ζηε 

γξαθεηνθξαηία, ζηε ζπγθεληξσηηθή δνκή, ζηελ απνπζία ζπλέρεηαο, ζηελ αλεπάξθεηα 

δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζηελ 

πνιπλνκία θαη ζηε δαηδαιψδε λνκνζεζία, ζηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο ζηε 

δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ άληζε θαηαλνκή θαη πνηνηηθή αλεπάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ
18

. Όια απηά έρνπλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο. 

 

2. Απνηειεζκαηηθόηεηα - Απνδνηηθόηεηα   

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη δχν πνιχ ζεκαληηθά κεγέζε, 

απφ ηελ κέηξεζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα απνζαθεληζηνχλ. 

                                                           
16 Γεκφζηα Πνιηηηθή λνείηαη σο κηα ζεηξά ζθφπηκσλ θαη ζρεηηθά ζηαζεξψλ ελεξγεηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ θπβεξλεηηθά ζψκαηα θαη γεληθφηεξα απφ επίζεκνπο θνξείο εμνπζίαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ελφο δεηήκαηνο πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ, βι. Anderson, J. E. 

(2010), Public Policymaking: An Introduction, 7ε Edition, Boston: Cengage Learning, ζει. 6.  
17

 Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Α. Μαθξπδεκήηξεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε, παξά ηηο φπνηεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, «εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ «κεγάιν αζζελή» ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη είλαη πεξηζζφηεξν εκπφδην παξά κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ», 

Μαθξπδεκήηξεο, Α., (1999), φ.π., ζει. 209.      
18

 παλνχ, Κ. (2001), «Γεκφζηα δηνίθεζε θαη δεκφζηα πνιηηηθή», ζε Δπ. Π. πειησηφπνπινο, Α. 

Μαθξπδεκήηξεο (επηκ.), Η Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Αλη. Ν. άθθνπιαο, ζει. 169-170.    
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Καηά ηνπο David Sherman & Joe Zhu, σο απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη ε 

ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα νξίδεη θαη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, δειαδή κε πην απιά ιφγηα λα θάλεη ηε ζσζηή δνπιεηά θαη σο 

απνδνηηθφηεηα ε ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο ζε πφξνπο, δειαδή λα θάλεη ηε δνπιεηά ζσζηά
19

. Έηζη ε 

απνδνηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη πξψηνλ απφ ην πφζν επηηπγράλεη ηνπο 

ηεζέληεο ζηφρνπο, δειαδή εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

δεχηεξνλ απφ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, δειαδή 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ έλαο 

νξγαληζκφο θαηαθέξεη λα απμήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ίδην ρξφλν 

(εθξνέο) θαη ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (εηζξνέο), 

έρεη επηηχρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
20

.   

 Δθ ησλ αλσηέξσ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη έλλνηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλεο κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο δελ αμηνινγείηαη κφλν ην απνηέιεζκα ελφο νξγαληζκνχ, αιιά θαη ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ. πλεπψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηηεπρζέληνο ζηφρνπ 

θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ.  

Ζ ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε (ζα πξέπεη λα) ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη επαιεζεχζηκα απνηειέζκαηα, πνπ πξνάγνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. Απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε νθείιεη, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο λα ζπζρεηίδεη ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη σθέιεηαο ησλ 

επηινγψλ ηεο. Κξηηήξην απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα 

απνθεχγεηαη ε δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ
21

. Δίλαη ζαθέο φκσο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε ηνπο φξνπο ηεο δηνίθεζεο 

                                                           
19

 Sherman, D. H., Zhu, J. (2006), Service Productivity Management: Improving Service Performance 

using Data Envelopment Analysis (DEA), New York: Springer, ζει. 2-3. 
20

 Carrera, L., Dunleavy, P., «Understanding public sector productivity – the LSE’s simple guide», LSE 

British Politics and Policy, δηαζέζηκν ζην  http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/understanding-

public-sector-productivity-%E2%80%93-the-lse%E2%80%99s-simple-guide/, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

9/3/2015.    
21

 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (2000), «Οη αξρέο ηνπ θψδηθα θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο», 

ην Βήκα, 6/8/2000, δηαζέζηκν ζην www.tovima.gr/opinions/article/?aid=124864, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 12/8/2014.   

http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/understanding-public-sector-productivity-%e2%80%93-the-lse%e2%80%99s-simple-guide/
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/understanding-public-sector-productivity-%E2%80%93-the-lse%E2%80%99s-simple-guide/
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/understanding-public-sector-productivity-%E2%80%93-the-lse%E2%80%99s-simple-guide/
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=124864
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επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη ζηφρνη ηεο δελ κπνξεί λα είλαη κφλν νηθνλνκηθνί. Καηά θχξην 

ιφγν είλαη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα. 

      

3. Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη 

  

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, κεηά ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

ππφ ηελ επίδξαζε πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, 

φπσο ε ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ηεο δηνίθεζεο λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, ε πιεξνθνξηαθή έθξεμε, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, νη απμεκέλεο 

αμηψζεηο ησλ πνιηηψλ – πειαηψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο, 

ε αλαδήηεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εξγαζηψλ κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, άξρηζε λα 

δηακνξθψλεηαη θαηάιιειν έδαθνο γηα αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζην δεκφζην 

ηνκέα
22

. Άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη ην γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα πξνσζείηαη ε κεηάβαζε ζε έλα λέν 

κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν Νέν Γεκφζην 

Μάλαηδκελη (εθεμήο Ν.Γ.Μ.). Σν λέν απηφ ζχζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο εζηηάδεη 

ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, δαλείδεηαη πξαθηηθέο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, πξνζαξκνζκέλεο σζηφζν ζην ξφιν θαη ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ είλαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε αξρή ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε δηαθάλεηα, ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο̇ ε 

πξνζέγγηζε απηή κπνξεί ζπλνπηηθά λα απνηππσζεί κε ηε θξάζε «is business like but 

is not like a business»
23

. 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ Ν.Γ.Μ. ε δεκφζηα δηνίθεζε γίλεηαη πην 

εμσζηξεθήο θαη αληαγσληζηηθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη είλαη θαη νη ηειηθνί θξηηέο ησλ ελεξγεηψλ ηεο. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαζηέιινπλ απφ ηα θιαζζηθά κνληέια δηνίθεζεο 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο πνιίηεο – πειάηεο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο 

κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ν καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο, ε ζηνρνζεζία, ε 

εκκνλή ζηελ πνηφηεηα, ε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

                                                           
22

 Μηραιφπνπινο, Ν. (2003), Από ηε Γεκόζηα Γξαθεηνθξαηία ζην Γεκόζην Management, Αζήλα: 

Παπαδήζεο, ζει. 59.  
23

 Gray, A., (1998), Business – like But Not Like a Business: The Challenge for Public Management, 

London: Public Finance Foundation.  
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δηνηθεηηθήο δξάζεο κε ηελ εθαξκνγή δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ε ινγνδνζία, 

ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε. 

ηε ζχγρξνλε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ην δεηνχκελν πιένλ είλαη κηα 

δηαθαλήο, πνηνηηθή, παξαγσγηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη 

δηαθνξεηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη είλαη ην θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ελψ νη δεκφζηεο εμππεξεηνχλ θαη άιινπο ζηφρνπο. 

Πξέπεη παξάιιεια λα ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ, δειαδή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Ο 

«πειαηνθεληξηθφο» απηφο πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο κεηάβαζεο 

απφ κία δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ ζε κία δηνίθεζε απνηειεζκάησλ, πνπ είλαη ν 

επηδησθφκελνο ζηφρνο
24

. 

ηελ Διιάδα είλαη πιένλ κνλφδξνκνο ε κεηάβαζε ζε κηα δεκφζηα δηνίθεζε, 

βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ Ν.Γ.Μ., καθξηά απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, πην επέιηθηε 

κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο εμειίμεηο θαη ηηο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, πην 

αληαγσληζηηθή, ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθή. Πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λα 

αλαθαζνξηζηεί ν ξφινο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ νξγάλσζε, ζηε ζηειέρσζε ηεο κε άηνκα ηθαλά θαη 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλα, ζηελ εγεζία, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα δηεζλή 

ηερληθά θαη επηζηεκνληθά πξφηππα
25

. Όκσο ε εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Ν.Γ.Μ. ζηελ Διιάδα θαζπζηεξεί ζεκαληηθά θαη απηφ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε πνιηηηθή αηνικία, ε αζπλέρεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο πνπ πνιιέο θνξέο αλαραηηίδνπλ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο
26

. 

                                                           
24

 Μηραιφπνπινο, Ν. (2001), «Μέζνδνη δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε», ζε 

Δπ. Π. πειησηφπνπινο, Α. Μαθξπδεκήηξεο (επηκ.), Η Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Αλη. 

Ν. άθθνπιαο, ζει. 204.     
25

 Κέθεο, Β. (2009), «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Γεκφζην Μάλαηδκελη ζηελ Διιάδα», Γηνηθεηηθή 

Δλεκέξσζε, (53), ζει. 69-76. 
26

 ε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ, ν ΟΟΑ επηζεκαίλεη φηη «νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ην πλεχκα ηεο 

ζπληερλίαο επηηπγράλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ παξαιπηηθά», Μαθξπδεκήηξεο, Α. (2012), «Ζ 

κεηαξξχζκηζε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο: Ο βξάρνο ηνπ ίζπθνπ», 3ν Σπλέδξην ηεο Διιεληθήο 
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Ωζηφζν ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

απηψλ δξνκνινγήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα «Πνιηηεία», ζην νπνίν εληάζζνληαη δηάθνξεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

επαλίδξπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
27

, ην πξφγξακκα «Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2014 – 2016», πνπ επηθεληξψλεηαη, ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο ινγνδνζίαο
28

, ην πξφγξακκα «TAXIS» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ, ην πξφγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» γηα ηε δηαζχλδεζε 

ζε έλα εληαίν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε «Λεπθή Βίβινο 

γηα ηε Γηαθπβέξλεζε», φπνπ δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φπσο θαηαγξάθεθαλ ζε έξεπλα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην 2011, κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ εθζέζεσλ ιεηηνπξγηθήο 

αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ΟΟΑ
29

. 

 

4. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) (Total Quality Management), είλαη κηα 

παγθφζκηα θαη θαζνιηθή θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο δηαρείξηζεο, ε νπνία εζηηάδεη 

                                                                                                                                                                      
Παλεπηζηεκηαθήο Έλσζεο Δπξσπατθώλ Σπνπδώλ, 31/5/2012, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δπξσπατθφ Κέληξν Αξηζηείαο Jean 

Monnet, Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Αζήλα, ζει. 53-

67, επίζεο παλνχ, Κ., (2001), φ.π., ζει. 170-171.    
27

 Σν πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε επηά Τπνπξνγξάκκαηα, 1. Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ, 2. Νέα πζηήκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, 3. Ζιεθηξνληθή 

Γηνίθεζε, 4. Δλδπλάκσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 5. Γηαθάλεηα θαη Αμίεο Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο, 
6. Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 7. Σερληθή Βνήζεηα.       
28

 Γηαζέζηκν ζην www.ydmed.gov.gr/wp-content/.../20140416_action_plan_gcr.doc, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 5/4/2015. 
29

 χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηε δηαθπβέξλεζε, «νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο απαιιαγκέλεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

ηνπ λνκηθηζκνχ, ηεο ηππνιαηξίαο θαη ηεο πνιπλνκίαο, κέζα απφ επέιηθηεο θαη απνδνηηθέο δνκέο, ζα 

κπνξνχλ, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πνιπηηκφηεξνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα, δηαζθαιίδνληαο ηελ βέιηηζηε πνηφηεηά ηνπο θαη ηνπο πφξνπο εθείλνπο πνπ ηηο 

δηθαηνινγνχλ», δηαζέζηκν ζην
 

www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/.../lefki_vivlos.pdf, 

ζει. 8, εκεξνκελία πξφζβαζεο 5/4/2015.
 
        

 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/.../20140416_action_plan_gcr.doc
http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/.../lefki_vivlos.pdf
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ζηελ πνηφηεηα, φρη κφλν ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ αιιά επεθηείλεηαη ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηνηθεηηθήο παξαγσγήο, ζηνρεχεη ζηε δηαξθή βειηίσζε, αμηνινγεί θαη 

επηβξαβεχεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ, ηνπο νπνίνπο ελζαξξχλεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο σθέιεηαο 

ηνπ ηειηθνχ πειάηε
30

. Καηλνηνκία ηεο Γ.Ο.Π. είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε νπζηαζηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηεο
31

. 

Κεληξηθή ηδέα ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη είλαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, δειαδή 

ε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε θξηηήξην ην πξνζδνθψκελν απφ ηνπο ρξήζηεο 

απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηε Γ.Ο.Π., ζηφρν ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο απνηειεί 

ε πξαγκάησζε κηαο αλζξσπνθεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλνηθηήο ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ 

πνιηηψλ
32

.     

Ήδε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη πιένλ απαίηεζε ησλ πειαηψλ - 

πνιηηψλ θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη είλαη ςειά ζηε κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Ο.Ο..Α., φπνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε εθαηνληάδεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. ηελ Διιάδα έρνπλ 

γίλεη κηθξά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
33

. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

εηζαγσγήο αξρψλ ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη ε δεκηνπξγία 

ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, «Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο». Ο ζθνπφο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη λα παξέρνληαη πιήζνο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε κία κφλν 

αίηεζε ζε κία επίζθεςε, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαη ε ηαιαηπσξία 

ησλ πνιηηψλ
34

. 

                                                           
30

 Zairi, M. (1994), «TQM: What is Wrong with the Terminology?», The TQM Magazine, Vol. 6 (4), 

ζει. 6–8. 
31

 «Γηαηί ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε πνηφηεηα κηαο νξγαλσκέλεο δξάζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη δπλακηθνχ πνπ ηε ζρεδηάδεη θαη ηε θέξλεη ζε 

πέξαο», πξφινγνο ηνπ Α. Μαθξπδεκήηξε ζην Μηραιφπνπινο, Ν. (2003), Από ηε Γεκόζηα 

Γξαθεηνθξαηία ζην Γεκόζην Management, Αζήλα: Παπαδήζεο, ζει. 16.  
32

 Καξθαηζνχιεο, Π., (2004), «Τν Κξάηνο ζε Μεηάβαζε: Από ηε «δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε» θαη ην «λέν 

δεκόζην κάλαηδκελη» ζηε «δηαθπβέξλεζε»», Αζήλα: ηδέξεο, ζει. 56–57.      
33

 Με ην Ν. 2690/1999 θπξψζεθε ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, φπνπ ηίζεηαη έλα πιαίζην 

θαλφλσλ γηα ηε  επηθνηλσλία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ (δηθαίσκα πξφζβαζεο 

ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα, δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνζεζκία 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ απφ ηε δηνίθεζε θιπ.) θαη νξίδνληαη απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε 

απφθιηζεο απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο.   
34

 Μπισλάο, Ν., Πεηξίδνπ, Δ. (2014), «Ζ ζπκβνιή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο: Ζ πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
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Γηα ηε κεηαηξνπή ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζε νξγαληζκφ Οιηθήο Πνηφηεηαο, 

απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε ζεκαληηθψλ πξνυπνζέζεσλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε 

δέζκεπζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ αλάγθε απζηεξήο ζηνρνζεζίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε, ε θηινζνθία ηνπ «θαηά πξνζέγγηζε κεδεληθνχ ιάζνπο», ε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ζπκκεηνρή, θηλεηνπνίεζε θαη 

δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ε 

νκαδηθή εξγαζία θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν φισλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ κε ζηφρν ηε 

ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
35

. 

 

5. Γηνίθεζε κε ζηόρνπο 

 

Ζ δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ (Management by Objectives), πεξηγξάθεηαη γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ ν Peter Drucker
36

 ην 1954 σο έλα δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο επξέσο δηαδεδνκέλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οξίδεηαη σο κηα θηινζνθία ηεο 

δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί απνδνηηθά φηαλ φιεο 

νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλνληαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην 

γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα. Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη γηα λα κπνξέζνπλ λα 

κεηξεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλνςίδνληαη ζην αθξψλπκν 

«S.M.A.R.T.»: πγθεθξηκέλνη (Specific), Μεηξήζηκνη (Measurable), Δθηθηνί 

(Achievable), Ρεαιηζηηθνί (Realistic) θαη Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη (Time bounded). 

Βαζηθή αξρή ζε απηή ηε θηινζνθία, είλαη ν θαζνξηζκφο απφ ηε δηνίθεζε 

ζαθψλ ζηφρσλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο θάζε νκάδαο ή 

αηφκνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε ζπλαίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε ππεπζπλφηεηα θαη ν απηνέιεγρνο ηνπο, ε απηνδέζκεπζε γηα επηηπρία, 

                                                                                                                                                                      
(ΚΔΠ)», ζε Μαθξπδεκήηξεο Α., ακαηάο Μ., Πξεβεδνχξνπ Δ., Πξαβίηα Μ. Ζ. (επηκ.), 

Μεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε: Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο, Αδπλακίεο, Αζήλα - Θεζζαινλίθε: 

άθθνπιαο, ζει. 157-158.     
35 

Ρακκαηά, Μ. (2006), «Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε ηνρνζεζία θαη ε Μέηξεζε ηεο Απφδνζεο 

ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη», Γηνηθεηηθή 

Δλεκέξσζε, (39), ζει. 8.        
 

36
 Δδψ παξαηίζεηαη ε πξψηε έθδνζε ηνπ θιαζηθνχ πιένλ βηβιίνπ Drucker, P. F. (1954), «The practice 

of management», New York: Harper & Row.  
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αλαπηχζζεηαη πλεχκα νκαδηθφηεηαο, απνηειεί δε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ππνθίλεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ. πλέπεηα απηήο 

ηεο αξρήο είλαη φηη νη ζηφρνη αλαιχνληαη ζπλερψο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο νξγάλσζεο
37

. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεκειηψδε αληίιεςε φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη λα 

είλαη εμσζηξεθήο θαη αληαγσληζηηθή, κε θπξίαξρν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ θξίλεηαη εθ ησλ απνηειεζκάησλ, ζεζκνζεηήζεθε ν 

λφκνο 3230/2004. Δθεί αλαθέξεηαη φηη: ε Γηνίθεζε κέζσ Σηόρσλ νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ζαθώλ επηδηώμεσλ-επηδόζεσλ ζηα αλώηαηα ηεξαξρηθά 

επίπεδα θάζε θνξέα θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε ησλ γεληθόηεξσλ απηώλ επηδηώμεσλ ππό 

κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ζε θάζε θαηώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν
38

. θνπφο ηνπ 

λφκνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λφκνπ σο απνηειεζκαηηθφηεηα νξίζηεθε ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη σο απνδνηηθφηεηα ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε δεδνκέλνπο 

πφξνπο
39

. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θάζε ππεξεζίαο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Οη 

ζηξαηεγηθνί ζθνπνί θαη νη επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ πνιηηηθή εγεζία, γλσζηνπνηνχληαη θαη θαηαλέκνληαη ζηηο νηθείεο ππεξεζίεο θαηά 

ηνπο κήλεο Ννέκβξην/Γεθέκβξην, γηα ην επφκελν έηνο. Οη ζθνπνί δηαρένληαη απφ ηελ 

θνξπθή πξνο ηε βάζε, ζε φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο, κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ 

δξάζεσλ. ε θάζε νξγαληθή κνλάδα νη ζηφρνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

δελ ηίζεληαη απζαίξεηα απφ ηνλ πξντζηάκελν, αιιά δηακνξθψλνληαη κεηά απφ 

ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο
40

. 

Ζ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη κέζσ δεηθηψλ 

κέηξεζεο. Ωο γεληθνί δείθηεο κέηξεζεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νξίδνληαη απφ ηνλ λνκνζέηε
41

, ν ρξφλνο 

                                                           
37

 Σχπαο, Γ., Καηζαξφο, Γ. (2003), Δηζαγσγή ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε: Από ηε Γξαθεηνθξαηία θαη ηελ 

Δπηζηεκνληθή Γηνίθεζε ζηε Σύγρξνλε Οξγαλσηηθή Θεσξία, Αζήλα: Gutenberg, ζει. 179.       
38

 Άξζξν 1 παξ. 1, Ν. 3230/2004, ΦΔΚ Α΄ 44/11-2-2004, «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».   
39

 Δθηελέζηεξε αλάιπζε ηνπ λφκνπ ζα επηρεηξεζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 
40

 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.26397, κε ζέκα: Καζηέξσζε πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε 

ηφρνπο (λ. 3230/2004) – Μεζνδνινγία ηνρνζεζίαο.  
41

 Άξζξν 5 παξ. 2, Ν. 3230/2004.   
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αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπφλσλ 

πνπ ππνβάιινληαη, ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθά 

κπνξεί λα εθαξκφδνληαη εηδηθνί δείθηεο γηα θάζε νξγαληθή κνλάδα αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ παξερνκέλσλ απφ απηέο ππεξεζηψλ. 

 

6. Μέηξεζε ηεο Απόδνζεο 

 

ην επίθεληξν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βξίζθεηαη ε κέηξεζε 

ηεο απφδνζεο
42

, ε νπνία απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα κηα δηνίθεζε πνηφηεηαο. 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Ο.Π. είλαη ε απνπζία πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε αδπλακία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. 

Σν πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη 

αζθαιψο ε ζπιινγή αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ πινπνίεζε φκσο κφλν 

ηνπ πξψηνπ βήκαηνο δελ αξθεί· νη πιεξνθνξίεο απηέο απφ κφλεο ηνπο δελ έρνπλ 

νπζηαζηηθά θακία αμία. Γηα ηνπο επηθεθαιείο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη 

ρξήζηκεο κφλν αλ έρνπλ κηα ζαθή άπνςε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο
43

. Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πνιίηεο 

απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη φηη βειηηψλεηαη ζπλερψο ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ. Δπηπιένλ, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο. Ζ κέηξεζε θαη ε θαζηέξσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο θαζίζηαληαη επνκέλσο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ 

επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ. Έλα πξφγξακκα ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο 

                                                           
42

 Ο Dr. H. James Harrington, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη απφ ην 1950 ζε πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο έρεη ζπλνςίζεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηε θξάζε: «ε κέηξεζε είλαη ην πξψην 

βήκα πνπ νδεγεί ζηνλ έιεγρν θαη ηειηθά ζηε βειηίσζε. Όηη δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο δελ κπνξείο λα 

ην θαηαιάβεηο. Αλ δελ κπνξείο λα ην θαηαιάβεηο δελ κπνξείο λα ην ειέγμεηο. Αλ δελ κπνξείο λα ην 

ειέγμεηο δελ κπνξείο λα ην βειηηψζεηο», Smith, T. W. (2010), Little Things Matter, Texas: Success 

Books.  
43

 Behn, R. D. (2003), «Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures», 

Public Administration Review, vol. 63 (5), ζει. 587. Δπίζεο ν Peter Drucker, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

έζεζε ππφςε κηα παξάκεηξν, αλαθέξνληαο φηη ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ είλαη απιψο έλα εξγαιείν, δελ 

είλαη παλάθεηα γηα ηελ αλεπάξθεηα ηεο δηνίθεζεο. Ζ MBO ιεηηνπξγεί κφλν εάλ γλσξίδεηο ηνπο 

ζηφρνπο. Καη ζην 90% ηνπ ρξφλνπ δελ ηνπο γλσξίδεηο.                    
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ζηφρνπο, ρσξίο παξαθνινχζεζε, ρσξίο επηβξάβεπζε θαη ηηκσξία, είλαη, ζχκθσλα κε 

ηε δηεζλή εκπεηξία, θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία
44

.        

 

7. Αμηνιόγεζε 

 

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, βαζηθή αξρή ηεο Γ.Ο.Π. είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο ηνπ πην θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα 

επηηπρίαο ηεο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα παξέρεη ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Έηζη, 

νη εξγαδφκελνη θάζε θαηεγνξίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε 

παξάκεηξν επηηπρίαο νπνηαζδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο
45

. Ζ ζεκαζία 

απηήο ηεο παξαδνρήο δελ ήηαλ πνηέ πην θξίζηκε απφ φηη ζηηο κέξεο καο ελ κέζσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα κεηαξξχζκηζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
46

. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα απνθηήζεη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο πξνζσπηθφ κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα επηηειέζεη ηα 

θαζήθνληα ηνπ κε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηθαλφ λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο 

ζπλερείο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα 

πξνζιακβάλεη, λα εθπαηδεχεη θαη λα πξνσζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε θξηηήξην 

απνθιεηζηηθά ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή αμία ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ
47

. 

Ζ αξρή απηή ηεο αμηνθξαηίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαηνρπξψλεηαη θαη ζηελ 

εζληθή έλλνκε ηάμε, ζην άξζξν 103, παξ. 7 ηνπ πληάγκαηνο. Πέξαλ ηνπ αξρηθνχ 

δηνξηζκνχ ζην δεκφζην φπνπ απζηεξά ε σο άλσ δηάηαμε ζεζκνζεηεί ηελ αξρή απηή, ε 

                                                           
44

 Μέξγνο, Γ., Μαθξπδεµήηξες, Α. (2012), «Ζ Πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία», Μειέηε ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, δηαζέζηκν ζην 

www.tovima.gr/files/1/2012/05/29/akadimia_economy_290512.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 8/3/2015.  
45

 Lavigna, R. J., Hays, S. W. (2004), «Recruitment and Selection of Public Workers: An International 

Compendium of Modern Trends and Practiceο», Public Personnel Management, vol. 33 (3), ζει. 237, 

επίζεο Καξθαηζνχιεο, Π., (2004), φ.π., ζει. 271.    
46

 «Βαζηθφο παξάγνληαο θαη θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ απφδνζε ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ε επηηπρία ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα ζπληειεζηεί 

δίρσο ηελ απνθαζηζηηθή ζπλδξνκή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ». Απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηνπ ηφηε 

Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Αληψλε Μαληηάθε ζην 

ζπλέδξην ηνπ Economist, (2012) «16th Roundtable with the Government of Greece Transforming 

uncertainty into stability, wisdom and growth», δηαζέζηκν ζην 

http://www.hazliseconomist.com/uploads/speeches/RT2012_B/MANITAKIS_Gr_Speech.pdf, 

εκεξνκελία πξφζβαζεο 9/3/2015.  
47

 Μαθξπδεκήηξεο, Α. – Πξαβίηα, Μ. Ζ., (2012), «Γεκφζηα δηνίθεζε: ζηνηρεία δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο», Αζήλα – Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, Δ΄ έθδνζε, ζει. 493.   

http://www.tovima.gr/files/1/2012/05/29/akadimia_economy_290512.pdf
http://www.hazliseconomist.com/uploads/speeches/RT2012_B/MANITAKIS_Gr_Speech.pdf
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παξακνλή ζε κηα ζέζε θαη ηδηαίηεξα ε θαηάιεςε θάπνηαο αλψηεξεο νθείινπλ λα 

δηέπνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή. Ζ εηζαγσγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζε ζπληαγκαηηθφ 

επίπεδν ηνλίδεη αθξηβψο ηελ αμία ηεο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο, φρη σο γεληθή θαη 

αθεξεκέλε δηαθήξπμε, αιιά σο νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επάλδξσζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σφζν ε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο φζν θαη ε αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο
48

. Με ηνλ φξν 

αμηνιφγεζε ελλννχκε κηα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε θαη ζπλερή δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία απνηηκάηαη ε εξγαζηαθή απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε ζέζε ηνπο. Έλα αμηφπηζην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Μέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο παξέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

εληνπίδνληαη νη αδπλακίεο θαη νη αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδφκελσλ κε ζηφρν ηε κειινληηθή βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη φρη ηελ 

ηηκσξία. Παξάιιεια, κε ηελ αμηνιφγεζε θαηαγξάθνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλνπο ζηφρνπο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη εγθαίξσο νη απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαηξνθνδνηείηαη ε δξάζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ είλαη φηη, κε ηελ αμηνιφγεζε παξέρνληαη θίλεηξα 

ππνθίλεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Σα 

θίλεηξα δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθά αιιά εκπεξηέρνπλ θαη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ηαρχηεξεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο κέζσ π.ρ. ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη εζηθέο επηβξαβεχζεηο, φπσο ε αλαγλψξηζε ή 

εζηθή ακνηβή ή έπαηλνο. Ζ επηβξάβεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη εληζρχεη κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο 

                                                           
48

 Κνληηάδεο, Ξ. (2013), «Αμηνθξαηία, Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη χληαγκα», ΔΘΝΟΣ, έλζεην «Forum», 

20/4/2013, δηαζέζηκν ζην 

http://origin2.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63815588, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

8/3/2015.   

http://origin2.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63815588
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νινθιήξσζεο, ππνδειψλεη ηελ αλαγλψξηζε απφ εμσηεξηθφ θνξέα ηεο πξνζπάζεηαο 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ κε ζπλέπεηα λα ππνθηλεί κειινληηθέο πξνζπάζεηεο γηα 

πςειφηεξε απφδνζε. πκπεξαζκαηηθά ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ηεο δεηνχκελν ζε έλα κνληέιν 

ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζέζεσο, ε νξηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ, κεηξήζηκσλ θαη εθηθηψλ ζηφρσλ θαη ε θαζηέξσζε δεηθηψλ πνπ ζα 

παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηελ πνξεία πξνο ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ζα επαλεμεηάδνληαη, ελψ ζα πξνβιέπνληαη δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο ζηελ πνξεία. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδφκελσλ κε απζηεξά 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, εηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα, γηαηί 

ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη πάληνηε πιήξσο κεηξήζηκα σο πξνο ηε δνπιεηά ελφο 

εξγαδφκελνπ. Οη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ. Δδψ αλαδεηθλχεηαη θαη ε θαίξηα επζχλε ηνπ 

πξντζηακέλνπ: πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο, εμαηξεηηθά πιεξνθνξεκέλνο θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ πξνθαηαιήςεηο, αιιά θαη δελ πξέπεη λα 

θνβάηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηνπ, παξ’ φιν πνπ ε θξίζε είλαη εμ’ νξηζκνχ 

ππνθεηκεληθή
49

. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην κεηνλέθηεκα ησλ ππνθεηκεληθψλ ζθαικάησλ 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε, επηλνήζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο, απφ ηηο νπνίεο νη 

πιένλ γλσζηέο είλαη νη παξαθάησ
50

: 

1) Αμηνιφγεζε κε βάζε ηε ζχγθξηζε. Μεζνδνινγηθά, εδψ ν θάζε εξγαδφκελνο 

αμηνινγείηαη ζπγθξηλφκελνο κε άιινπο εξγαδφκελνπο. Λακβάλεη ππφςε ηε ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ελέρεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ζθαικάησλ θαηά ηελ 

εθηίκεζε, ε νπνία είλαη πνιιέο θνξέο ππνθεηκεληθή
51

.  

2) Αμηνιφγεζε κε βάζε απφιπηα θξηηήξηα. Ο ππάιιεινο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα σο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρνπλ 

                                                           
49

 Grove, A. S. (2001), Μάλαηδκελη Υςειήο Απόδνζεο, κηθξ. Έλε Κνχθνπια, Αζήλα: Κξηηηθή, ζει. 

269.    
  

50
 Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, . (2001), Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ Η πξόθιεζε ηνπ 21

νπ
 αηώλα ζην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, 3
ε
 έθδνζε (βειηησκέλε), Θεζζαινλίθε: Αληθνχια, ζει. 178-186.  

51
 Μνπδά – Λαδαξίδε, Α. Μ. (2013), Γηνίθεζε αλζξώπηλσλ πόξσλ, Θεζζαινλίθε: Επγφο, ζει. 290.        



24 

 

άκεζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη φρη ζε ζχγθξηζε κε άιινπο εξγαδφκελνπο. Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη επηηξέπεη ζθάικαηα ησλ αμηνινγεηψλ, φπσο 

είλαη ε επηείθεηα ή ε απζηεξφηεηα.     

3) Αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε μεθάζαξνπο 

αληηθεηκεληθνχο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, πνπ έρνπλ ηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο θαη θνηλήο ζπλαίλεζεο, απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν είλαη ε αλάκεημε ησλ εξγαδφκελσλ ζηε ζηνρνζεζία πνπ νδεγεί ζηε 

δέζκεπζε ηνπο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ. Τπφ πξνυπνζέζεηο ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο απηφ είλαη ζήκεξα ην πην ελδεδεηγκέλν θαη αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδφκελσλ
52

.     

4) Αμηνιφγεζε κε άκεζε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλεη ν εξγαδφκελνο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ζεσξείηαη αξθεηά αληηθεηκεληθφο 

γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο, αιιά ην βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε εξγαζίεο πνπ ην 

παξαγφκελν έξγν είλαη κεηξήζηκν. Δπηπιένλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε αζηάζκεηνη 

παξάγνληεο-εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ-πνπ ηπρφλ επεξεάδνπλ ην παξαγφκελν 

έξγν. 

ηελ Διιάδα έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ε 

ρακειή απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ έιιεηςε αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ
53

. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είλαη ηζνπεδσηηθφ, θαζψο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ βαζκνινγείηαη κε άξηζηα, κε απνηέιεζκα 

αθελφο λα κε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε λα επηβξαβεχζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη αθεηέξνπ λα δηακνξθψλεηαη κηα εζθαικέλε εηθφλα γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξεηεί ζην δεκφζην ηνκέα
54

. 

                                                           
52 Δ.Κ.Γ.Γ.Α., (2014), «Τπφκλεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ», δηαζέζηκν ζην 

www.poeota.gr/anakoinoseis/YPSTY-01072014.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 20/4/2015.  
53

 Αζπξίδεο, Γ., Ρσζζίδεο, Η., Φαιάξαο, Δ. (2014), «Κείκελν γλψκεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ππαιιήισλ», δηαζέζηκν ζην 

www.poeota.gr/anakoinoseis/SYGNAJ10-7-2014.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 22/2/2015.  
54

 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (2013), φ.π., ζει. 89.      
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ην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξναπαηηνχκελν γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ είλαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, ψζηε λα γίλεη πην αμηφπηζην θαη δίθαην, λα αληακείβεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη λα 

αληηκεησπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μηα αμηφπηζηε 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο πξνυπνζέηεη ηε ζπλεηζθνξά δχν παξαγφλησλ: ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ πξντζηακέλσλ λα αμηνινγήζνπλ αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θαη βάζεη 

δεδνκέλσλ πξαγκαηηθήο απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλαίλεζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο πνπ ζα 

επηιεγεί. 

 

Κεθάιαην δεύηεξν: ην λνκηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο: κηα θξηηηθή απεηθόληζε 

 

1. Αμηνιόγεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα 

κε ην λόκν 1943/1991 θαη ην Π.Γ. 318/1992 

 

Με ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςεθίζηεθε ν λφκνο 

1943/1991. ε κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο, ν 

λφκνο απηφο πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ – πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (άξζξν 54). 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, «βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, είλαη ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζκηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθνχλ, βάζεη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη 

δείθηεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ εληφο νξηζκέλεο 
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ρξνληθήο πεξηφδνπ, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ
55

». ηελ 

ίδηα δηάηαμε πξνβιέθζεθε ε έθδνζε Π.Γ., ην νπνίν ζα θαζφξηδε ηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο απαηηείην αμηνιφγεζε, ηα θξηηήξηα, ηνλ ηχπν, ηελ δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα 

αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εγγπήζεηο ππέξ ησλ ππαιιήισλ ζε 

ζρέζε µε απηή. Πεξαηηέξσ ε ίδηα δηάηαμε πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε ζε θάζε 

ππνπξγείν ή απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία θαη ζε θάζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ  

δηθαίνπ πνπ  έρεη  δηθφ ηνπ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, Δηδηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 

ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ θαη 

θαηψηαηνπ πνζνζηνχ ππαιιήισλ πνπ κπνξεί λα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

βαζκνχο ή ηηο θιίκαθεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. 

Σέινο, µε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, είρε πξνβιεθζεί φηη «ν νηθείνο 

ππνπξγφο ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

νπνηνζδήπνηε ηεξαξρηθφο πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγεηή κπνξεί λα δηαηάζζεη έξεπλα 

γηα ηε µε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηνλ αμηνινγεηή ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αδηθαηνιφγεηα απζηεξή ή επηεηθήο αμηνιφγεζε, θηλείηαη 

ππνρξεσηηθά ζε βάξνο ηνπ αμηνινγεηή ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Π.Γ. 611/1977), ε δε θαηά ηα αλσηέξσ 

δηαπίζησζε, απνηειεί επηβαξπληηθφ ζηνηρείν, πνπ ζπλεθηηκάηαη ππνρξεσηηθψο απφ ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ θξίζε ηνπ αμηνινγεηή γηα επηινγή ηνπ σο 

πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο ή γηα πξναγσγή ηνπ ζε αλψηαην βαζκφ».  

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 1943/1991, 

εθδφζεθε ην Π.Γ. 318/1992, κε ζέκα ηελ «Αμηνιόγεζε ησλ νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ - πιελ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο - θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ», ην νπνίν νξίδεη ζην άξζξν 1 φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα, γίλεηαη µε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θαη 

απνβιέπεη ζηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε µε ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθνχλ. ην άξζξν 4 πξνβιέπνληαη δεθαέμη (16) 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, γηα ηνπο πξντζηακέλνπο δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θαη 

                                                           
55

 Άξζξν 54 παξ. 1 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ 50/11-4-1991).  
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γξαθείσλ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε πέληε δηαθεθξηκέλεο νκάδεο, πην ζπγθεθξηκέλα 

ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, νη ππεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 5 πξνβιέπεηαη φηη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ, νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ 

ζέζε επζχλεο, είλαη δέθα (10) ρσξηζκέλα ζε ηέζζεξηο νκάδεο νκνίσο πξνο ην άξζξν 

4, κε εμαίξεζε ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο», ελψ κε ην άξζξν 9 

εηζάγεηαη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ε «εμαηξεηηθή επίδνζε». 

Ζ θιίκαθα ησλ βαζκψλ νξίδεηαη απφ ην 1 έσο ην 10. Με ηνπο βαζκνχο 9 ή 10 

βαζκνινγνχληαλ φζνη ππάιιεινη ήηαλ πάληνηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ απφιπηα, 

µε ηαρχηεηα θαη επζηνρία, θάζε ππεξεζηαθφ δήηεκα, ρσξίο ηε βνήζεηα ή δηφξζσζε 

αλσηέξνπ ηνπο. Με ηνπο βαζκνχο 7 ή 8 βαζκνινγνχληαλ νη πνιχ θαινί ππάιιεινη, νη 

νπνίνη κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη 

πεξηζηαζηαθά µφλν ρξεηάδνληαλ ειάρηζηε βνήζεηα. Με ηνπο βαζκνχο 5 ή 6 

βαζκνινγνχληαη νη θαινί ππάιιεινη πνπ επηδηψθνπλ ζηαζεξά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο αιιά θαηά θαλφλα ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Με ηνπο βαζκνχο 

3 ή 4 βαζκνινγνχληαλ νη ππάιιεινη νη νπνίνη απέδηδαλ θάησ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ 

κέηξνπ. Με ηνπο βαζκνχο 1 ή 2 βαζκνινγνχληαλ νη εληειψο αθαηάιιεινη γηα ηελ 

ππεξεζία ππάιιεινη. Σέινο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αμηνινγεηψλ λα 

αηηηνινγήζνπλ, παξαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή γεγνλφηα ζε 

πεξίπησζε πνπ βαζκνινγήζνπλ κε βαζκφ 9 ή 10 ή κε βαζκφ 4 θαη θάησ (άξζξν 8). 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΓΗΓΑΓ/Φ.32/47/1353/19-1-1993, 

ζεζπίζηεθαλ αλψηαηα πνζνζηά, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ, αλά θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο, σο αθνινχζσο: κε ηνπο βαζκνχο 9 έσο 10 κπνξεί λα αμηνινγείηαη κέρξη 

έλαο (1) ππάιιεινο ζε νξγαληθέο κνλάδεο κε έλαλ έσο ηέζζεξηο ππαιιήινπο, 

πξνζηηζεκέλνπ ελφο αθφκε γηα θάζε ηέζζεξηο επί πιένλ ππαιιήινπο, κε ηνπο 

βαζκνχο 8 έσο 8,9 πνζνζηφ κέρξη 45%, κε ηνπο βαζκνχο 7 έσο 7,9 πνζνζηφ κέρξη 

30%, κε ηνπο βαζκνχο 6 έσο 6,9 θαη 5 έσο 5,9 πνζνζηφ κέρξη 10% θαη κε ηνπο 

βαζκνχο 1 έσο 4,9 πνζνζηφ κέρξη 5%. 

Σέινο θαηά ην άξζξν 14 ηελ αμηνιφγεζε ελεξγνχλ απηνηειψο δχν ην πνιχ 

πξντζηάκελνη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζηελ ηεξαξρία ηεο νηθείαο 
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δεκνζίαο ππεξεζίαο ή ηνπ νηθείνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δειαδή ν 

άκεζνο πξντζηάκελνο ηνπ θαη ν ακέζσο αλψηεξνο πξντζηάκελνο φηαλ ππάξρεη.  

Ο αμηνινγεηήο νθείιεη λα βαζκνινγεί ακεξφιεπηα, «εθζέηνληαο κε 

επζπλεηδεζία θαη αίζζεκα επζχλεο ηε δίθαηε γλψκε ηνπ γηα ηνλ ππάιιειν». Ζ 

βαζκνινγία πξέπεη λα απνξξέεη απφ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο αθξηβή θαη φρη απφ 

απιέο ππφλνηεο, αλεχζπλεο εηζεγήζεηο, ζρφιηα ή πιεξνθνξίεο νχηε κεκνλσκέλα θαη 

ηπραία πεξηζηαηηθά (άξζξν 17). 

    

2. Καηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ην Π.Γ. 318/1992 

  

Ζ δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ απνηέιεζε βαζηθφ θξηηήξην 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Π.Γ. 318/1992, νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή ζεκαληηθψλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Αξρηθά, θαζηεξψζεθε ε έλλνηα ηεο επηβξάβεπζεο ζε κηα πην επξεία 

κνξθή· επηβξαβεχεηαη ν εξγαδφκελνο κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο, πνπ πξνζέθεξε 

ππεξεζίεο θαη κάιηζηα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, θαζ’ ππέξβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε πξφδειν φθεινο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (άξζξν 9). Έηζη ηνλίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Δπηπιένλ, ε 

πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα απμήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπο κε ηξφπν πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο. 

ε πην ηερληθφ επίπεδν, ην άξζξν 10 εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηελ ζπλέληεπμε 

πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, ηελ νπνία κπνξνχζε λα δεηήζεη είηε ν 

πξψηνο αμηνινγεηήο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ή ν αμηνινγνχκελνο, νπφηε ε ζπλέληεπμε 

απνθηνχζε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ πξψην αμηνινγεηή. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ν πξντζηάκελνο θαιεί ηνλ πθηζηάκελν πξνθεηκέλνπ 

λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ φρη κφλν ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο απφδνζήο ηνπ θαη θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ απφδνζε ηεο νηθείαο νξγαληθήο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ππάιιεινο 

ελζαξξχλεηαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ θαη δεκηνπξγείηαη ζε 

απηφλ ε αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο πνπ επίζεο απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα. 

Δπηπξνζζέησο, εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ (άξζξν 11). Ζ απηναμηνιφγεζε επεηδή αθξηβψο εθθξάδεη ηελ άπνςε ησλ 
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ίδησλ ησλ ππαιιήισλ, είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αμηνινγεηή. 

Ωζηφζν, ζηελ πξάμε, νη αμηνινγνχκελνη ζπάληα έρνπλ δηάζεζε γηα απηνθξηηηθή θαη 

ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ππεξεθηηκνχλ ηα πξνζφληα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε βαζκνινγία απηή δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηελ θξίζε ησλ δχν 

αμηνινγεηψλ. Ζ ρξεζηκφηεηα σζηφζν ηεο απηναμηνιφγεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

ππνβαζκηζζεί· ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη αξθεηφ πιηθφ 

ζηνπο αμηνινγεηέο θαη λα θσηίζεη ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ αμηνινγεηή-

αμηνινγνχκελνπ ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

Με ην άξζξν 12 θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

ε ζηνρνζεζία, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο. Κάζε πξντζηάκελνο ζέηεη εγγξάθσο 

ζηφρνπο γηα ηελ κνλάδα ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη. Σνλ κήλα Ννέκβξην θάζε έηνπο, θάζε 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ ππάγνληαη 

ζ' απηφλ γηα ηελ θαηά ηελ παξ. 1 ζέζε ζηφρσλ γηα ηελ νξγαληθή κνλάδα ηεο νπνίαο 

πξνΐζηαληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νηθείνπ θνξέα, ή ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο απηνχ. Κάζε πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο 

εηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ νηθείν Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπο ζηφρνπο ηεο νξγαληθήο 

κνλάδαο ηνπ, γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη ζηφρνη απηνί ζπδεηνχληαη 

κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη απφ απηνχο ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ. Μεηά 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο, ν πξντζηάκελνο απηήο 

ελεκεξψλεη ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηφλ γηα ηε ζέζε 

εηδηθψλ ζηφρσλ. Κάζε πξντζηάκελνο ηκήκαηνο αθνινχζσο εηζεγείηαη εγγξάθσο ζηνλ 

νηθείν πξντζηάκελν δηεχζπλζεο ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ, 

γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο νη νπνίνη ζπδεηνχληαη κεηαμχ ηνπο, 

νξηζηηθνπνηνχληαη απφ απηνχο ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ. Οη 

ππάιιεινη αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε αλαγλψξηζε ζηνπο 

αμηνινγνχκελνπο ηνπ δηθαηψκαηνο λα ακθηζβεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, αζθψληαο ηηο αθφινπζεο ελζηάζεηο:  
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α) 'Έλζηαζε δηφξζσζεο ηεο βαζκνινγίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά 

βαζκνινγίαο ζηηο νκάδεο θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ αμηνινγεηή 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) βαζκψλ κε αίηεκα ηε δηφξζσζε ηεο βαζκνινγίαο  ζηηο 

νκάδεο απηέο θξηηεξίσλ ζηνλ αλψηεξν βαζκφ ηνπ άιινπ πξντζηακέλνπ.  

β) 'Έλζηαζε δηφξζσζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επηζεσξεηή αλ απηή είλαη 

θαηψηεξε ηνπ πξψηνπ ή ηνπ δεχηεξνπ αμηνινγεηή θαηά ηξείο (3) ηνπιάρηζηνλ 

βαζκνχο ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο θξηηεξίσλ. 

γ) 'Έλζηαζε κεξνιεςίαο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν αμηνινγεηψλ ή ηνπ 

Δπηζεσξεηή κε αίηεκα ηελ εμνινθιήξνπ δηαγξαθή ηεο έθζεζεο κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ αμηνινγνχκελνο βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ 6 ή θαηψηεξν ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

νκάδεο θξηηεξίσλ. 

δ) 'Έλζηαζε δηαγξαθήο γεγνλφησλ πνπ ηπρφλ δηαιακβάλνληαη ζηελ αηηηνινγία 

ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο σο αλαθξηβψλ ζε πεξηπηψζεηο βαζκνιφγεζεο κε βαζκφ 4 θαη 

θάησ, κε αίηεκα ηε δηφξζσζε ηεο βαζκνινγίαο. 

Σέινο κε ηα άξζξα 32 έσο 53 ηνπ λφκνπ 1943/1991, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθε ην Π.Γ. 318/1992, εηζήρζε ν ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο· αλαθέξεηαη ξεηά φηη «ε εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ., νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, γίλεηαη κε πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, 

επηκφξθσζεο, εμεηδίθεπζεο, πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο», ελψ κε ην άξζξν 55, ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαζηεξψλεηαη 

ζχζηεκα αληακνηβψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, σο εμήο: «ππάιιεινη, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη, θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε ιακβάλνπλ 

ηηο αλψηαηεο αμηνινγηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, βξαβεχνληαη απφ ηνλ νηθείν ππνπξγφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

198 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο κπνξεί λα απνλέκεηαη ρξεκαηηθφ βξαβείν 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ ππνπξγνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ βξαβείνπ θαη ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηνπ». 
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3. Πξνβιήκαηα ηνπ Π.Γ. 318/1992 

 

Ζ θαζηέξσζε ζηνρνζεζίαο, έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ν.Γ.Μ., 

ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο 

είλαη δηαπηζησκέλν απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο φηη ε θαζηέξσζε ζηφρσλ ππνθηλεί ηνπο 

ππαιιήινπο λα εξγαζηνχλ απνδνηηθφηεξα κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν θξίζηκν γηα ηελ επηηπρία ηεο δηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο είλαη αθελφο ν θαζνξηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ζαθψλ θαη νξηζκέλσλ ζηφρσλ 

θαη αθεηέξνπ ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ νξηνζέηεζή ηνπο, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε θαη ε δέζκεπζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ. 

Κάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 318/1992. Δθεί αλαθέξεηαη 

φηη νη ζηφρνη ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη κφλν απφ ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο θαη 

ηνπο πξντζηάκελνπο δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ, εξήκελ ησλ ππαιιήισλ. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν δελ θαζνξίζηεθαλ πνηέ ζηφρνη θαη δείθηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

αμηνινγείηαη ε απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Οη ιφγνη απηνί νδήγεζαλ ζην λα θαηαζηεί 

ηειηθά άλεπ αληηθεηκέλνπ ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πεξί ζηνρνζεζίαο θαη ζηελ πξάμε 

λα παξαγθσληζηεί.    

Άιιν δήηεκα πνπ αλέθπςε ζηελ πξάμε ήηαλ φηη πνιινί πξντζηάκελνη, 

θνβνχκελνη ζπγθξνχζεηο θαη ζέινληαο λα απνθχγνπλ δπζαξέζθεηεο ησλ 

αμηνινγνχκελσλ, βαζκνινγνχζαλ κε πνιχ πςειή βαζκνινγία, αδηαθξίησο, ην 

ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ, παξά ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν πνπ επηιέρζεθε απφ ην 

λνκνζέηε ήηαλ ε αμηνιφγεζε κε βάζε απφιπηα θξηηήξηα, φπνπ ν ππάιιεινο 

αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη δελ εθαξκφζηεθε πνηέ 

αηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. Απηή ε ηζνπέδσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε 

ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αδξαλνπνίεζε ηθαλψλ ππαιιήισλ θαη νδήγεζε απφ πνιχ λσξίο ζηελ απαμίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ελψ ε αμηνιφγεζε ζα έπξεπε λα απνηειεί θίλεηξν θαη εξγαιείν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ.   

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Οη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ είλαη 
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ζπλδεδεκέλνη κε ηελ απφδνζε ηνπο θαη φζα επηδφκαηα παξαγσγηθφηεηαο δφζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ λφκνπ, δφζεθαλ ζαλ ζπκπιήξσκα κηζζνχ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ απφδνζε, ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ. Ζ έιιεηςε παξαθίλεζεο 

ησλ ππαιιήισλ λα δηαθξηζνχλ, ηνπο νδήγεζε λα εθπιεξψλνπλ κε ηξφπν ηππνιαηξηθφ 

ηα θαζήθνληα ηνπο, ρσξίο λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαιακβάλνπλ 

επζχλεο. 

Σέινο έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηνπ Π.Γ. ήηαλ ε αλαγθαζηηθή θαηάηαμε ησλ 

ππαιιήισλ ζε ζπγθεθξηκέλεο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο, ε νπνία πξνζδίδεη ζηε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθε, ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ 

αλαγθαζηηθή θαηάηαμε (forced ranking), είλαη αληηπαξαγσγηθή θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, θαζψο θαηαξξαθψλεη ην εζηθφ, θαηαπνληίδεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

δεκηνπξγεί αλελδνίαζην αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ελ ηέιεη ην 

αξλεηηθφ απηφ θιίκα δελ επλνεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη κε ηελ αμηνιφγεζε. Δίλαη 

δε αληίζεηε κε ηηο αξρέο ηεο Γ.Ο.Π., ε νπνία αμηψλεη ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία απφ 

φινπο ηνπ ππαιιήινπο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε, ζηελ πξάμε, 

δελ εθαξκφζηεθε πνηέ.     

Σν Π.Γ. 318/1992, παξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ απνηέιεζε ζνβαξφ εγρείξεκα, ε 

πξψηε απφπεηξα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ Ν.Γ.Μ. ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ε 

νπνία φκσο απέηπρε κε επζχλε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο δηνίθεζεο. Καζηέξσζε 

αιιαγέο, φπσο είλαη ε ζηνρνζεζία θαη ε ζπλέληεπμε ζηελ αμηνιφγεζε, πνπ φκσο 

παξέκεηλαλ αλελεξγέο. Δμαληιήζεθε ζηε ζχληαμε, θάζε έηνο ηεο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο σο κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο, φπνπ φινη ζρεδφλ θξίλνληαλ άξηζηνη θαη 

θαλείο σο κέηξηνο ή αθαηάιιεινο. Αδξάλεζαλ νη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη ε 

ινγνδνζία. Σν Π.Γ. ίζρπζε ηππηθά κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην λφκν 

4250/2014. 

      

4. Ν. 3230/2004: Γηνίθεζε κέζσ ζηόρσλ 

 

εκαληηθή λνκνζεηηθή απφπεηξα απνηειεί ν Ν. 3230/2004. Με ην λφκν 

3230/2004, επηρεηξήζεθε έλα λέν εγρείξεκα γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, θαηά ην 

πξφηππν ηνπ Ν.Γ.Μ. Με απηφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο επηδηψθεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ 
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αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα λέα πξφηππα δηνίθεζεο, πξνο 

φθεινο ηνπ πνιίηε, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο
56

. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, 

θαζηεξψλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Γηνίθεζεο. θνπφο ηεο κέηξεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο 

κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ε επαχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ απηή, ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ε 

άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε. 

Ωο δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ απφ ηα αλψηαηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα θάζε θνξέα ζθνπψλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή θαη 

ην φξακα ηεο εγεζίαο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεχνληαη ζε επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη δηαρένληαη θαζνδηθά ζε θάζε θαηψηεξν 

ηεξαξρηθά επίπεδν. ε θάζε επίπεδν νη πξντζηάκελνη θαη νη πθηζηάκελνη δεζκεχνληαη 

ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ. ηηο ζπκθσλίεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη θαη 

ν ηξφπνο εμεχξεζεο απηψλ, νη θαλφλεο επζχλεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα 

δξάζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ππεχζπλσλ πινπνίεζεο. 

πγθεθξηκέλα ε εγεζία θάζε θνξέα γλσζηνπνηεί θαη θαηαλέκεη ζηηο νηθείεο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ην επφκελν έηνο. ηε ζπλέρεηα νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζε επηκέξνπο ζηφρνπο θάζε 

δηεχζπλζεο θαη θάζε ηκήκαηνο. Οη πξντζηάκελνη ηκήκαηνο θαζνξίδνπλ ηε ζπκβνιή 

θάζε ππαιιήινπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο. Οη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο 

αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε πξνγξάκκαηα επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη θάζεσλ 

πινπνίεζεο, ψζηε θάζε ππάιιεινο λα θαηαλνεί αθελφο ηη αλακέλεηαη απφ απηφλ θαη 

αθεηέξνπ ηη πξέπεη λα επηηχρεη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, νχησο ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο, ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. Οη αηνκηθνί 

ζηφρνη θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κνλάδαο, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε νη δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ ππαιιήινπ
57

. Καζίζηαηαη έηζη ζαθέο 

φηη ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ βαζίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

                                                           
56

 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.26397/5-4-2006, κε ζέκα: Καζηέξσζε πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο κε ηφρνπο (λ. 3230/2004) – Μεζνδνινγία ηνρνζεζίαο, ζει. 1. 
57

 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.26397/5-4-2006, φ.π., ζει. 2. 
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παξάγνληα ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα κηαο ππεξεζίαο. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

ησλ ζηφρσλ νινθιεξψλεηαη ζην αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν, ελψ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπο, αθνινπζείηαη κηα πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή. Πξψηα 

εθπιεξψλνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ζηε βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο θαη 

ζηαδηαθά νη ζηφρνη απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ.            

ε θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη θαη απνηππψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δξάζεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ 

πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ. Δάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλαίλεζε, ν νηθείνο 

πξντζηάκελνο απνθαζίδεη ζρεηηθά, εμεγψληαο θαη ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπ 

ζηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ. Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, 

κεηξήζηκνη, ξεαιηζηηθνί, ζπκθσλεκέλνη θαη ε πινπνίεζε ηνπο λα είλαη ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλε.  

 Ζ απφθαζε ζηνρνζεζίαο, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν βαζκφο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε ζηφρν, θνηλνπνηείηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα, έηζη 

ψζηε φινη λα είλαη ελήκεξνη γηα ην ζχλνιν ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ην 

ρξφλν πινπνίεζεο. Οη ζηφρνη θάζε θνξέα γηα ην επφκελν έηνο, θαζνξίδνληαη θαηά 

ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην. Ζ απφθαζε ζηνρνζεζίαο εθδίδεηαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ 

ηξηκήλνπ, ειέγρεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ε πνξεία 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπο, 

εθφζνλ έρνπλ δηακνξθσζεί λέεο ζπλζήθεο θαη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη γη’ 

απηφ ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπο (άξζξν 4). 

πκπεξαζκαηηθά ε ζηνρνζεζία είλαη κηα δηαξθψο αλαηξνθνδνηνχκελε θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία κε δηαδνρηθέο επηκέξνπο θάζεηο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ άκεζνπ 

πξντζηάκελνπ. 

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ δξάζεσλ ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, πξνυπνζέηεη ηελ επεμεξγαζία ησλ αλάινγσλ δεηθηψλ κέηξεζεο. 

χκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ 

«δείθηεο κέηξεζεο είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο»
58

. Οη δείθηεο κέηξεζεο θαηαδεηθλχνπλ ην 

                                                           
58

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Καζεγεηή Η. πξάνπ, (1998), «Ζ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, απαηηεί λα θαζηεξσζνχλ δείθηεο πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ, ζα κεηξνχλ θαηά 
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βαζκφ πξνζέγγηζεο ηνπ δεηνχκελνπ απνηειέζκαηνο απφ κηα δηνηθεηηθή δξάζε ή έξγν 

θαη δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο φπνπ ππάγνληαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα 

ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπφλσλ πνπ ππνβάιινληαη, ε 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ζε εηδηθνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην είδνο ησλ παξερφκελσλ, απφ θάζε 

ππεξεζηαθή κνλάδα, ππεξεζηψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε δεηθηψλ κέηξεζεο νη 

νπνίνη αθνξνχλ ζηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ, ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ/πειαηψλ, ζηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ / 

πειαηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγγειηψλ πνιηηψλ γηα θαθνδηνίθεζε είηε ζηελ 

ίδηα ηελ Τπεξεζία είηε ζε άιιε (π.ρ. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε), ζηηο εθζέζεηο θαη ηα 

πνξίζκαηα ησλ σκάησλ Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ ή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

θαζψο θαη ζην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, ζηελ εθαξκνγή ησλ πεξί 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δηαηάμεσλ θ.ιπ.
59

. 

Σέινο ζην άξζξν 9 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πξνβιέπεηαη ε επηβξάβεπζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο, ζέηνληαο έηζη θαη ην αλαγθαίν θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ. 

 

5. ρόιηα επί ηνπ λόκνπ 3230/2004 

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3230/2004 έγηλε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ελφο ζπζηήκαηνο Γ.Ο.Π. κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ 

κεηξήζηκσλ θαη ζπλαηλεηηθψλ ζηφρσλ. Με απηφ ην κνληέιν δηνίθεζεο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε 

ζηνρνζεζία, ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

                                                                                                                                                                      
πφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο πιεζίαζαλ ή έθηαζαλ ζηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. Οη δείθηεο κέηξεζεο απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη θαη ζπλδένπλ ηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ». Δπηπιένλ ε έθζεζε πξάνπ πξνηείλεη θαη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ – εξεπλψλ απνδνηηθφηεηαο, ζε φια ηα επίπεδα, κε ζηφρν λα εμεηαζζεί ε απφδνζε ησλ 

ρξεκάησλ πνπ δαπαλήζεθαλ απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία (value for money), ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε δηνίθεζε – δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο, δηαζέζηκν ζην 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=94578, εκεξνκελία πξφζβαζεο 19/3/2015.       
59

 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ. ΓΗΠΑ/Φ.10/νηθ.2813/23-1-2008, κε ζέκα: Καζνξηζκφο Γεηθηψλ Μέηξεζεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη Απνδνηηθφηεηαο, ζει. 2.   

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=94578
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ζηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

κε ηα δηδάγκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ κέζνδνο 

πνπ επηιέρζεθε βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή Balanced Scorecard (Δμηζνξξνπεκέλε 

Μέηξεζε Απφδνζεο), ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζην δεκφζην ηνκέα 

πνιιψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Ηηαιία θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο
60

. 

Ο λφκνο ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πθηζηακέλσλ ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ. Δθρσξεί 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, λα δξνπλ κε ζρεηηθή 

απηνλνκία θαη επζχλε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο αηνκηθνχ ζηφρνπ θαη νη 

πξντζηάκελνη πξέπεη λα ηνπο ππνζηεξίδνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Όκσο ν λφκνο απηφο, παξά ην γεγνλφο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ έρνπλ αμηνινγεζεί 

σο ζεηηθέο, επί ηεο νπζίαο δελ εθαξκφζηεθε πνηέ
61

. Γελ έρνπλ ζπζηαζεί, κέρξη 

ζήκεξα, ζην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, νη Μνλάδεο Πνηφηεηαο θαη 

Απνδνηηθφηεηαο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ, είλαη 

αξκφδηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε 

απηά.   

Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ππνκλεζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, κε ηηο νπνίεο ππελζπκίδεη ζηνπο ππεχζπλνπο 

πξντζηακέλνπο δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηηο ζνβαξέο πεηζαξρηθέο ηνπο επζχλεο, ειάρηζηεο ππεξεζίεο 

έρνπλ αληαπνθξηζεί. Δπηπιένλ εθθξεκεί, έληεθα ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, ε 

έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο 

                                                           
60

 Γειηίν Σχπνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., 5/3/2007, κε ζέκα: Αλάπηπμε πζηήκαηνο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο (λ. 

3230/2004), ζει. 16, δηαζέζηκν ζην www.proslipsis.gr/cm_download.php?cm_attid=956, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 19/4/2015. 
61

 Παπαδεκεηξίνπ, Κ. (2014), «Δπηά ρξφληα θαγνχξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3230/2004 

(Γηνίθεζε κε ζηφρνπο θαη κεηξήζεηο απφδνζεο) ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε», ζε 

Μαθξπδεκήηξεο, Α., ακαηάο, Μ., Πξεβεδνχξνπ, Δ., Πξαβίηα, Μ. Ζ. (επηκ.), Μεηαξξπζκίζεηο ζηε 

Γεκόζηα Γηνίθεζε: Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο, Αδπλακίεο, Αζήλα - Θεζζαινλίθε: άθθνπιαο, ζει. 246-

247.     
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Μέζσ ηφρσλ, ζπληζηά ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ έλαληη πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 3 νξίδεηαη: «κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα, ν ρξφλνο, ε ζπρλφηεηα, ν ηχπνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ έλαληη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ». Γελ 

δξνκνινγήζεθαλ αθφκε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, πξνζρέδην ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 81 παξ. 2 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007). 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε Π.Γ., ην λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

«απνβιέπεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηα θαζήθνληα πνπ αζθνχλ θαη ηνλ 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ», πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

απφθαζε ζηνρνζεζίαο πνπ ζπληάζζεηαη αλά έηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

λφκνπ 3230/2004. Καζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηεο εηήζηαο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

ππάιιεινη ζα αμηνινγνχληαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: α) ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ησλ εηήζησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θάζε ππεξεζηαθήο κνλάδαο, β) ηελ επηηπρή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (πνηφηεηα παξαγφκελνπ έξγνπ, ρξφλνο εθηέιεζεο απηνχ, 

θαζψο θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ) θαη γ) ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ επέδεημαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Αλαβηψλεη ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε θαηά ηελ αμηνιφγεζε, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ, ε θαηάηαμε ηεο απφδνζεο ηνπ αλά 

ζηφρν, απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ
62

, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο αμηνινγεηήο.   

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ ππαιιήισλ είλαη: επίηεπμε αλαηηζέκελεο εξγαζίαο, πνηφηεηα παξαγφκελνπ 

έξγνπ, ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δηαρείξηζε πφξσλ, γλψζε αληηθεηκέλνπ, δηάζεζε 

γηα αλάπηπμε/επηκφξθσζε, πξνζαξκνγή ζε λέα αληηθείκελα/ζπλζήθεο, πξσηνβνπιία, 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ή άιισλ ππεξεζηψλ, επίιπζε - 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, επηθνηλσλία, ζπλέπεηα θαη αθνζίσζε ζηελ εξγαζία, 

                                                           
62

 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠ.Δ., ΓΗΓΑΓ/Φ.32.5/367/νηθ.20372/11-8-2009, κε ζέκα «Πξνζρέδην λένπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο».   
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ζπλεξγαζία θαη αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα – επζπθξηζία. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ππάξρνπλ επηπιένλ θξηηήξηα φπσο εγεηηθή ηθαλφηεηα, 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο/απνδνρή απφ ην πεξηβάιινλ, δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγνπ, ιήςε απνθάζεσλ. Καη απηή ε 

πξνζπάζεηα φκσο δελ ηειεζθφξεζε. 

Έηζη ζήκεξα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πθίζηαηαη κφλν ηππηθά 

θαη φπνπ εθαξκφδεηαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εθαξκφδεηαη αμηνθξαηηθά. Τπάξρεη 

πιεζψξα δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ βαζκνινγνχληαη κε βαζκφ «άξηζηα», θαηά ηξφπν 

εληειψο πιαζκαηηθφ θαη ραξηζηηθφ. Απηφ ιεηηνπξγεί σο αληηθίλεηξν γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ θαηαβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο θαη εξγάδνληαη 

απνδνηηθά, ρσξίο απηφ λα αλαγλσξίδεηαη. Οη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη 

ζπκθσλνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο είλαη αλαμηφπηζηεο θαη αδηθνχλ ηνπο 

ζπλεπείο θαη ηθαλνχο θαη αμηψλνπλ πιένλ έλα αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο. ην ζψκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππάξρνπλ άηνκα κε πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη κεγάιε εκπεηξία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ κέζσ 

ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηε δηνίθεζε. 

 

6. Ν. 4250/2014: έλα κεηέσξν βήκα 

 

Σν θελφ ηεο έιιεηςεο κηαο νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα έγηλε πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξφζθαηε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 4250/2014. πγθεθξηκέλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ 

(άξζξα 21-33), κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ - 

Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161)», αλαπξνζδηνξίδεηαη ην 

θαζεζηψο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ δεµνζίσλ 

ππαιιήισλ, φπσο ηζρχεη θαη εθαξµφδεηαη µέρξη ζήµεξα, νπζηαζηηθά θαζηζηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο άλεπ νπζίαο, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ βαζκνινγείηαη µε βαζµνχο 9 θαη 10 µε άξηζηα ην 10. Οη 

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο απνβιέπνπλ «… λα απνδνζεί ε βαξχλνπζα ζεµαζία 

πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάζε ζχζηεµα αμηνιφγεζεο θαη λα αξζνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη 
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ε απαμίσζε ηνπ ζπζηήµαηνο αμηνιφγεζεο, … πξνθεηµέλνπ λα απνηειέζεη «θίλεηξν 

γηα ηνλ αμηνινγνχµελν θαη εξγαιείν µεγηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θνξέα»
63

.  

Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 318/1992. 

πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 20 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 7 φπνπ θαη νξίδνληαη ηα 

αλψηαηα πνζνζηά αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ
64

. πγθεθξηκέλα, κε ηνπο βαζκνχο 9 έσο 10 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ 

έσο θαη 25 % ησλ ππαιιήισλ, κε ηνπο βαζκνχο 7 έσο 8 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ έσο 

θαη 60% ησλ ππαιιήισλ θαη κε ηνπο βαζκνχο 1 έσο 6 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ 15% 

ησλ ππαιιήισλ. Σα πνζνζηά ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα Γεληθή Γηεχζπλζε θαη επηκεξίδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ζην ζχλνιν ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κέρξη θαη 

επηπέδνπ Σκήκαηνο ή αληηζηνίρνπ επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ, νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αζθνχκελεο πνιηηηθήο, ε θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ αλά νξγαληθή κνλάδα
65

. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ θαη Γηεπζχλζεσλ ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ, ην αλψηαην πνζνζηφ βαζκνιφγεζεο κε ηνπο βαζκνχο 9 ή 10 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο θαη 70%, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξντζηακέλσλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ηεο ίδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 318/1992, απαηηείηαη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ππαιιήινπ κε βαζκνινγία 9 ή 10 θαη 1 έσο 6, ε νπνία «πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε 
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 Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Β΄ Γηεχζπλζε Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ – Σκήκα Ννκνηερληθήο Δπεμεξγαζίαο 

ρεδίσλ θαη Πξνηάζεσλ Νφκσλ, (2014), «Έθζεζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο 

― Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεµφζηνπ Σνµέα ― 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο, δηαζέζηκν ζην 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140401_4250_01_12.pdf, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

15/2/2015.    
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 χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ, «… εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηεο πνζφζησζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα αλψηαηα 

πνζνζηά ππαιιήισλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ αλά θιίκαθα βαζκνινγίαο ……… Ζ ζέζπηζε 

αλψηαησλ πνζνζηψλ αλά θιίκαθα αμηνιφγεζεο ζηε δηνίθεζε, ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ 

θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο. Ο επηκεξηζκφο ησλ πνζνζηψλ, φπσο ζεζπίδνληαη θαη ξπζκίδνληαη κε 

ην άξζξν απηφ, εμαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε αθελφο θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

δηθαηφηεξε αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ αθεηέξνπ. θνπφο ηεο ξχζµηζεο απηήο είλαη λα απνδνζεί ε 

βαξχλνπζα ζεµαζία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάζε ζχζηεµα αμηνιφγεζεο θαη λα αξζνχλ νη ζηξεβιψζεηο 

θαη ε απαμίσζε ηνπ παξφληνο ζπζηήµαηνο αμηνιφγεζεο» δηαζέζηκν ζην http://www.ydmed.gov.gr/wp-

content/uploads/20140401_4250_01_1.pdf., εκεξνκελία πξφζβαζεο 15/2/2015.  
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 Άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 /26-03-2014).   

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140401_4250_01_12.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140401_4250_01_1.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140401_4250_01_1.pdf
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ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή γεγνλφηα θαη φρη αμηνινγηθνχο ραξαθηεξηζκνχο 

ή θξίζεηο». 

Με ην άξζξν 22 ηνπ ππφ εμέηαζε λφκνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 

318/1992, παξάγξαθνο 5, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ηνπ 

ππάιιεινπ κε κέζν φξν βαζκνινγίαο ηεο έθζεζεο 6 θαη θάησ ζπκπιεξψλνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αμηνινγεηή ζην έληππν αμηνιφγεζεο ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνηείλνληαη κέηξα 

βειηίσζεο, ν αμηνινγεηήο, κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαιεί ηνλ 

αμηνινγνχκελν γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζε απηφλ ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θαη θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ. Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 250 παξ. 2 ηνπ Ν. 4281/2014, πξνζηέζεθε 

παξάγξαθνο 6, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κέηξα βειηίσζεο ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ. 

Σν άξζξν 24 αληηθαζηζηά ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 318/1992. χκθσλα κε απηφ 

ηελ αμηνιφγεζε ελεξγεί απηνηειψο ν πξντζηάκελνο ηεο ακέζσο ππεξθείκελεο 

νξγαληθήο κνλάδαο εθείλεο πνπ ππεξεηεί ν αμηνινγνχκελνο, φηαλ ππάξρεη, θαηφπηλ 

γξαπηήο θαη ηεθκεξησκέλεο εηζήγεζεο ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ. Με ην άξζξν 

25, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 318/1992, ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

Σν άξζξν 26, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 318/1992, αλαθέξεηαη 

ζην δηθαίσκα έλζηαζεο. πγθεθξηκέλα, νη αμηνινγνχκελνη κε κέζν φξν βαζκνινγίαο 

ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο απφ 6 θαη θάησ, έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο κεξνιεςίαο ή 

απνδεδεηγκέλεο πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα ηνπ αμηνινγεηή. Ο αμηνινγνχκελνο γηα λα 

ζεκειηψζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ παξαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ αλαθξίβεηα ησλ 

επηθαινχκελσλ απφ ηνλ αμηνινγεηή γεγνλφησλ. Σν άξζξν 26 αθνξά ηε δηαδηθαζία 

γλσζηνπνίεζεο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αθνξνχλ θαη ζηα 

άξζξα 27 θαη 28 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ θαζψο θαη ε εμέηαζε ηνπο απφ 

ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ζπληζηάηαη ζε 

θάζε Τπνπξγείν, απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, πεξηθέξεηα ή απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία 

θαη ζε θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη δηθφ ηνπ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 
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Ζ πην ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε πνπ εηζήγαγε ν λφκνο 4250/2014, είλαη ε 

έλλνηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ 

εθαξκνγή εθ λένπ ελφο ζπζηήκαηνο πνζφζησζεο, φπνπ θαζνξίδνληαη ηα αλψηαηα 

πνζνζηά ππαιιήισλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο. Σν 

ζχζηεκα απηφ ηεο αλαγθαζηηθήο θαηάηαμεο, δηαδφζεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 απφ ηνλ Jack Welch θαη ήδε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο ε 

Microsoft, εγθαηαιείπνπλ απηή ηελ πξαθηηθή, θαζψο δηαπίζησζαλ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νδεγεί ζηα εληειψο αληίζεηα απνηειέζκαηα, θαηαιήγνληαο λα 

θαζίζηαηαη αληηπαξαγσγηθφ. Ζ άζθεζε απηήο ηεο πίεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

δεκηνχξγεζε δπζαξέζθεηεο θαη έλα πνιχ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

επεξέαζε αξλεηηθά ηε δηάζεζε ηνπο γηα ζπλεξγαζία, ηε δέζκεπζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

επηρείξεζε θαη θπξίσο έπιεμε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαηλνηνκία
66

. 

χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ν θάζε αμηνινγεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαηάμεη ηνπο ππαιιήινπο ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ηνπο «άξηζηνπο», 

ηνπο «κέηξηνπο» θαη ηνπο «αλεπαξθείο», αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 

αλψηαηα θαη απαξάβαηα πνζνζηά αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο
67

. Ζ κέζνδνο 

ππνρξεσηηθήο θαηαλνκήο, αθελφο αδηθεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπο ππαιιήινπο
68

 

θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ πξντζηακέλνπ λα εθθξάζεη ηελ θξίζε ηνπ, 

θαζψο αλαπφηξεπηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ππαιιήισλ πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

σο αλεπαξθέο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ λα 
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 Nisen, M. (2013), «Why Stack Ranking Is A Terrible Way To Motivate Employees», δηαζέζηκν ζην 

http://www.businessinsider.com/stack-ranking-employees-is-a-bad-idea-2013-11, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 3/5/2015. Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζε έξεπλα ηνπ Institute for Corporate Productivity (i4cp), 

ζηηο ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 2009 ην 49% ησλ εξσηεζεηζψλ επηρεηξήζεσλ εθάξκνδαλ ην 

ζχζηεκα ηεο αλαγθαζηηθήο θαηάηαμεο, πνζνζηφ πνπ πεξηνξίζηεθε ζην 14% ην 2011, ελψ κφλν ην 6% 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο «πςειήο απφδνζεο», εθάξκνδε ην ζχζηεκα ην 2011. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη 

ην άξζξν ηεο «The Wall Street Journal» (Feb 10, 2015 US edition), «It’s Official: Forced Ranking Is 

Dead», δηαζέζηκν ζην http://deloitte.wsj.com/cio/2014/06/10/its-official-forced-ranking-is-dead, 

εκεξνκελία πξφζβαζεο 3/5/2015. 
67

 ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 20 πξνβιέπεηαη φηη, ε κε ηήξεζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ απφ ηνπο 

αμηνινγεηέο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο.            
68

 Οη πνζνζηψζεηο εηζάγνληαη γεληθά θαη ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

ππαιιήισλ ζε κηα νξγαληθή κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζεί ε απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην ηκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο κηαο Γ.Ο.Τ., κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ηκήκαηνο Γηθαζηηθφ θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη, αθ’ ελφο κε ηε λνκηθή 

εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο θαη αθ’ εηέξνπ κε ηνλ θξίζηκν ζηφρν ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη 

πθίζηαληαη ηελ πίεζε ησλ κεληαίσλ ειέγρσλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα έλα ζχζηεκα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη αληηθεηκεληθφ θαη αμηνθξαηηθφ φηαλ 

ζπγθξίλνληαη ππάιιεινη κε νκνεηδή θαζήθνληα.       

http://www.businessinsider.com/stack-ranking-employees-is-a-bad-idea-2013-11
http://deloitte.wsj.com/cio/2014/06/10/its-official-forced-ranking-is-dead


42 

 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ θξίζε απηή
69

 θαη απφ ηελ άιιε ν αμηνινγεηήο δελ κπνξεί λα 

βαζκνινγήζεη κε άξηζηα, ππεξβαίλνληαο ην αλψηαην πνζνζηφ πνπ νξίδεη ν λφκνο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε ή ηελ θξίζε ηνπ εηζεγεηή, σο πξνο ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο. 

Ωζηφζν νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη θίλεηξα γηα λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αιιά ε εθαξκνγή ηεο πνζφζησζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε παξάγεη 

αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. Γξα δηαζπαζηηθά θαη δεκηνπξγεί κε πγηή αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, αθνχ ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ζα ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνηπρία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, δεκηνπξγψληαο ελ ηέιεη έλα πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά 

ερζξηθφ. Απηφ ην θιίκα αληαγσληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνή ηεο εξγαζίαο κέζα ζηε ππεξεζία θαη απνβαίλνπλ ζε 

βάξνο ηεο απφδνζεο.  

Σν δήηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ δέρζεθε δξηκεία θξηηηθή. Όπσο επηζεκαίλεηαη 

ζηελ έθζεζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, ε αξρή 

ηεο αμηνθξαηίαο ηφζν θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φζν 

θαη θαηά ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπο, απνηειεί βαζηθή αξρή ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα µε επζεία ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ζην άξζξν 103 παξ. 7 εδ. β΄ ηνπ 

πληάγκαηνο, ζπληζηά δε θαλφλα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνθξαηίαο δηαζθαιίδεηαη ηφζν ην θχξνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο ησλ 

αμηφηεξσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο, φζν θαη ε αμηνπξέπεηα θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

ηελ ίδηα έθζεζε εθθξάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο «σο πξνο ην αλ ε αλαγθαηφηεηα 

επηβνιήο ησλ πξνηεηλφκελσλ πνζνζηψζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ 

ηνλ λφκν ζθνπνχ είλαη εκθαλήο θαη ζαθψο δηαγλψζηκε, ψζηε λα ζπληζηά αλαινγηθφ, 

ζχκθσλν πξνο ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα εμειίζζνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη βάζεη ζαθψο 

πξνζδηνξηδφκελσλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο, ζε 

ζρέζε πξνο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, ζπκθψλσο θαη 
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 Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Π. Υαηδεπαληειή, «αθφκε θη αλ ππνζέζνπκε φηη νη ηθαλφηεηεο 

θαη ε εξγαηηθφηεηα θαηαλέκνληαη θαλνληθά ζε έλαλ ηπραίν πιεζπζκφ (ππφζεζε ακθίβνιεο 

εγθπξφηεηαο), νη ππάιιεινη έρνπλ ήδε πεξάζεη απφ κία δηαδηθαζία επηινγήο θαη είλαη ινγηθφ λα 

πεξηκέλνπκε φηη ην πνζνζηφ «κέζσλ» θαη «αλεπαξθψλ» αηφκσλ ζα είλαη ρακειφ». Υαηδεπαληειή, Π. 

(1999), Γηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ: ζηειέρσζε, παξαθίλεζε, ακνηβέο, δηαρείξηζε ηεο ππαιιειηθήο 

ζρέζεο, εξγαζηαθό θιίκα, Αζήλα: Μεηαίρκην, ζει. 83.       
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πξνο ηελ ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε ζην άξζξν 103 παξ. 7 εδ. β΄ ηνπ 

πληάγκαηνο αξρή ηεο αμηνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ε βαζκνινγία πνπ πξνηείλεηαη λα 

ιακβάλεη θάζε ππάιιεινο δελ ζα ζπλαξηάηαη πξνο ηελ αηνκηθή ηνπ αμία, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ, αιιά πξνο ην πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο»
70

. 

Όκνηα αληίιεςε εθθξάδεηαη παγίσο θαη ζηε λνκνινγία φπνπ έρεη θξηζεί φηη 

«βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη 

ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζκηζε, βάζεη, ζαθψο πξνζδηνξηδφκελσλ 

θξηηεξίσλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, ζε 

ζρέζε µε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο, αιιά θαη ηεο 

απνξξένπζαο απφ ην άξζξν 5 ηνπ  πληάγκαηνο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο». Ζ 

βαζκνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα δηάθνξα θξηηήξηα πξέπεη λα γίλεηαη 

πάληνηε κεηά απφ αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηνπο απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα
71

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εηζαγσγή πνζνζηψζεσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πιήηηεη ην 

δηθαίσκα θάζε ππαιιήινπ λα βαζκνινγεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ 

επηκέιεηα πνπ επηδεηθλχεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ επάξθεηα 

ζηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε δηνίθεζε απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά. 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηεο πνζφζησζεο, θαηά ην λνκνζέηε 

απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνζβιέπνληαο ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Όκσο εάλ εθαξκνζηεί ζα νδεγήζεη 

ζην αληίζεην απνηέιεζκα, θαζψο δελ ελεξγνπνηεί ηνπο ππαιιήινπο θαη δελ ηνπο 

ππνθηλεί λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα λα βειηηψζνπλ 
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 Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Έθζεζε ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ – Σκήκα Ννκνηερληθήο 

Δπεμεξγαζίαο ρεδίσλ θαη Πξνηάζεσλ Νφκσλ, φ.π.    
71

 ηΔ 1667/2002, Γηνηθ. Δθ. Αζ. (Αθπξ.) 788/2011, 88/2010, επίζεο άξζξν 81 παξ.1 Ν. 3528/2007 

(Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.), ζχκθσλα κε ην νπνίν, «ηα νπζηαζηηθά 

πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ αμηνινγνχληαη βάζεη ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ». 

Οκνίσο ε ζέζε ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C-7/12 Nadežda Riežniece v Zemkopības ministrija and Lauku 

atbalsta dienests [2013].        
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ηελ απφδνζε ηνπο θαη λα ηε δηαηεξήζνπλ ζε πςειά επίπεδα. Αληίζεηα, αθνχ ην 

πνζνζηφ ησλ «άξηζησλ» είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ηνπο απνζαξξχλεη θαη αλαζηέιιεη 

ηελ φπνηα πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε, ζε βάξνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ δελ πξνβιέπεηαη επηβξάβεπζε γηα ηελ πςειή βαζκνινγία πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο θίλεηξν παξαθίλεζεο.         

Άιιν δήηεκα αθνξά ζηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Μεηψλνληαη νη 

αμηνινγεηέο ζε έλα, ηνλ πξντζηάκελν ηεο ακέζσο ππεξθείκελεο νξγαληθήο κνλάδαο, 

ελψ ν άκεζνο πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ πεξηνξίδεηαη ζε ξφιν εηζεγεηή, 

παξά ην γεγνλφο φηη απηφο είλαη ν θαη’ εμνρήλ αξκφδηνο λα εθθέξεη θξίζε γηα ηνλ 

αμηνινγνχκελν. Απφ ηε ζρεηηθή δηάηαμε δελ δηαθαίλεηαη ε βαξχηεηα ηεο άπνςεο ηνπ 

εηζεγεηή ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, θαζψο επίζεο δελ πξνβιέπεηαη 

ηη ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπέζνπλ νη απφςεηο εηζεγεηή θαη αμηνινγεηή. 

Δπηπιένλ ε χπαξμε ελφο αμηνινγεηή δεκηνπξγεί απμεκέλν θίλδπλν απζαηξεζίαο θαη 

θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο, λα επεξεάδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε δηθαηνινγεκέλε 

έσο έλα βαζκφ δπζπηζηία ησλ ππαιιήισλ, πξνο ην πξφζσπν ηνπ αμηνινγεηή, πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πξντζηάκελσλ έρεη ηνπνζεηεζεί 

κε απεπζείαο αλάζεζε, ρσξίο λα έρνπλ θξηζεί νη ίδηνη γηα ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρνπλ. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα 

έλζηαζεο γηα ιφγνπο κεξνιεπηηθήο θξίζεο ή πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα ηνπ 

αμηνινγεηή, κφλν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπο είλαη 6 θαη 

θάησ, δειαδή ζπγθαηαιέγνληαη ζην 15% ησλ ππνρξεσηηθά «αλεπαξθψλ» 

ππαιιήισλ. χκθσλα θαη κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, «ην δηθαίσκα 

έλζηαζεο θαηνρπξψλεη αθελφο ηνλ αμηνινγνχκελν, αθεηέξνπ απνηειεί ην ερέγγπν γηα 

ηελ ακεξφιεπηε θαη νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ αμηνινγεηή», επνκέλσο ζα έπξεπε λα 

αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα απηφ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο αλεμαξηήησο 

βαζκνινγίαο, ψζηε λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ νξζφηεηα 

ηεο θξίζεο ηνπ αμηνινγεηή γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ην δηθαίσκα ηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη πξφνδν. Οη δχν απηνί παξάγνληεο, δειαδή ε θαηνρχξσζε 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ην ερέγγπν γηα ακεξφιεπηε θξίζε ηνπ αμηνινγεηή αθνξνχλ 

ζε θάζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

είλαη αλαγθαία ε δηεχξπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο έλζηαζεο ζε φινπο ηνπο 

αμηνινγνχκελνπο. 
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Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί επίζεο ε έιιεηςε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνρνζεζίαο ζην 

λέν λφκν. Ο λφκνο δελ πξνβιέπεη ηελ θαζηέξσζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη 

δεηθηψλ απφδνζεο, κε ζπλέπεηα ηα νξηδφκελα θξηηήξηα λα βαζκνινγνχληαη 

απζαίξεηα. Πξνυπφζεζε γηα κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, πνπ ζα έρεη ηελ απνδνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ε δηνίθεζε λα ζέζεη, εθ ησλ πξνηέξσλ, ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, εμεηδηθεπκέλα ζε θάζε δηεχζπλζε, 

ηκήκα θαη ππάιιειν θαη λα νξίζεη πξφηππα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο απφδνζεο, 

νχησο ψζηε ν θάζε έλαο λα γλσξίδεη αθξηβψο ην ζηφρν ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

δηνίθεζεο απφ απηφλ. Ζ θαζηέξσζε ζηφρσλ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν ππνθίλεζεο γηα 

ηνλ ππάιιειν, ν νπνίνο γλσξίδνληαο ηνλ αηνκηθφ ηνπ ζηφρν θαη παξαθνινπζψληαο 

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ θάζε 

θνξά πνπ δηαπηζηψλεη απνθιίζεηο απφ ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. Δπηπιένλ ε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ, αλαθέξεη σο έλα απφ ηα θξηηήξηα 

επηκεξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο απφ θάζε Γεληθή Γηεχζπλζε 

ζηηο ππνθείκελεο νξγαληθέο κνλάδεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ κνλάδσλ, δειαδή ζπλδέεη ηα κεγέζε απηά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Όκσο ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο νξγαληθήο 

κνλάδαο πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο. 

Δπνκέλσο ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3230/2004, ν νπνίνο 

πξνβιέπεη αθξηβψο ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θξηηήξηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη κηα ζχγρξνλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

Αλακθίβνια ην ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπσο εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε 

κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, νχηε αμηνθξαηηθφ, νχηε δίθαην, νχηε αμηφπηζην, 

νχηε απνηειεζκαηηθφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί. Σν Π.Γ. 318/1992, παξά ηηο 

φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, εηζήγαγε θαηλνηφκεο δηαηάμεηο, φπσο ε ζηνρνζεζία, ε 

απηναμηνιφγεζε, ε ζπλέληεπμε πξηλ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, 

πξνέβιεπε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα 

αληακνηβψλ, απνβιέπνληαο «ζηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζκηζε, βάζεη 

ζαθψο πξνζδηνξηδφκελσλ θξηηεξίσλ, ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ». Όκσο νπζηαζηηθά νη δηαηάμεηο απηέο παξέκεηλαλ 

αλελεξγέο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζήκεξα, κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ «άξηζηα», ζε 

θακία πεξίπησζε δελ εμππεξεηεί ην ζθνπφ θαη ηε ινγηθή ηνπ ζεζκνχ. Οη αμηνινγεηέο 
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βαζκνινγνχλ κε ππεξβνιηθή επηείθεηα, ρσξίο λα έρνπλ πνηέ ειεγρζεί γη’ απηφ, παξά 

ην γεγνλφο φηη ζην άξζξν 54 ηνπ λφκνπ 1943/1991 πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ αμηνινγεηή θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

«αδηθαηνιφγεηα απζηεξή ή επηεηθήο αμηνιφγεζε». 

Ωζηφζν ν λφκνο 4250/2014 πνπ ζεζκνζεηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ηηο 

ζηξεβιψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, δελ θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ 

θαηάζηαζε. Αληίζεηα πξνθάιεζε, φρη αλαίηηα, δηακαξηπξίεο, θηλεηνπνηήζεηο θαη 

απεξγίεο, δηαθηλδπλεχνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ δελ 

εηζήγαγε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, αιιά απζαίξεηεο θαη κε 

αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο πνπ πιήηηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αμηνθξαηίαο πνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ζσζηή αμηνιφγεζε θαη εχινγα δελ έρεη ηε ζπλαίλεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

 

Κεθάιαην ηξίην: πξνο κηα ζύγρξνλε κνξθή αμηνιόγεζεο 

 

1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Βαζηθή αηηία έιιεηςεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα αλακθηζβήηεηα απνηειεί ε απνπζία ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ
72

. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη ζην δεκφζην λα ζπλδέεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη. Έηζη ηνπνζεηνχληαη νη θαηάιιεινη 

ππάιιεινη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο εηδηθέο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο απφδνζεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα: 
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 Μηραιφπνπινο, Ν. (2003), φ.π., ζει. 93, επίζεο Ρακκαηά, Μ., (2011), φ.π., ζει. 51.   
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 Χρήζη πρακηικών διοίκηζης ανθρώπινοσ δσναμικού ζηην κενηρική 

κσβέρνηζη 

 

Πεγή: ΟΟΑ, ρεδηαζκφο θαη Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (2010)
73

 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Καζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έιιεηςεο απηήο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, 

ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε νξζφηεξε θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ εξγάδεηαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ρξήζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζφλησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ππαιιήινπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκηζζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη λα 

ππάξμεη θαιχηεξε νξγάλσζε ζην πιαίζην γεληθφηεξνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Όπσο ηνλίζζεθε παξαπάλσ, ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα 

αλαβαζκηζζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, πνπ απνηειεί θαη ηνλ 

καθξνπξφζεζκν ζηφρν, πξνο παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ζε 

θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζσζηή νξγάλσζε, επνκέλσο, ελφο 
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ζεζκνχ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ αξρψλ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηνίθεζε ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν 

φπνπ επεηγφλησο απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο ζε επίπεδν δεκνζίνπ ηνκέα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην ζηφρν ηνπ θαη λα κελ πεξηπέζεη ζε αρξεζηία φπσο 

ζπλέβε ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο
74

. 

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ απνηειεί ν 

ζθνπφο ηνπ. θνπφο ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί, παξά ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ηηκσξία ελφο αλεπαξθνχο ππαιιήινπ 

ηνπιάρηζηνλ σο πξφζεζε. Γεδνκέλα, θάζε ππάιιεινο ζην δεκφζην ηνκέα έρεη 

ππνζηεί αμηνιφγεζε θαηά ηελ πξφζιεςε. Σα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, θαζψο θαη νη 

γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη έσο ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο έρνπλ θξηζεί θαη κάιηζηα 

κε ζπγθξηηηθφ ηξφπν γηα λα επηιεγνχλ νη θαιχηεξνη. Δπνκέλσο παξά ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί απνηχπσζε ηεο ζηηγκήο, πθίζηαηαη κηα ζεηηθή πξναίξεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. 

Ζ πξφζεζε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αθνξά 

ζηελ νξζφηεξε θαηαλνκή ησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο. Πέξαλ ησλ αληηθεηκεληθά κεηξήζηκσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, νη 

δεμηφηεηεο θάζε ππαιιήινπ δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα δηεξεπλεζνχλ. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηνο ππάιιεινο λα ηνπνζεηείηαη ζε πφζην πνπ δελ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ φζν ζα πξφζθεξε αλ ππεξεηνχζε αιινχ. Έλαο 

ηέηνηνο ππάιιεινο δελ ζα έπξεπε λα θξηζεί σο αλεπαξθήο κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ, αιιά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο λα αλαγλσξηζζνχλ νη δεμηφηεηέο ηνπ 

θαη λα κεηαθεξζεί ζε ηκήκα φπνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο. Ζ θηινζνθία έηζη ηεο 

αμηνιφγεζεο παχεη λα είλαη ηηκσξεηηθή, αιιά γίλεηαη εμνξζνινγηζηηθή πνπ απνηειεί 

θαη θεληξηθφ ζχλζεκα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη θαη έηεξνο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο. Έλαο 

ζεκαληηθφο ιφγνο απνηπρίαο ησλ πξνεγνχκελσλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ήηαλ 

θαη ε απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο. Βαζηθή αηηία 

απηήο ηεο απφξξηςεο απνηεινχζε (θαη) ε θαιιηεξγεζείζα ζηνπο θφιπνπο ησλ 

ππαιιήισλ δηαίζζεζε ηηκσξεηηθήο δηάζεζεο ηνπ λφκνπ, φηη δειαδή ζε θάζε 
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πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε είρε ζην κπαιφ ησλ ππαιιήισλ ζπλδεζεί κε ηελ απφιπζε. 

Ζ εμνξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο νδεγεί αληηζέησο ζε κηα 

αλ φρη πιήξε, πην ήπηα απνδνρή ελφο ζεζκνχ πνπ δεδνκέλα αιιάδεη ηελ εξγαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε επθνιφηεξα λα νινθιεξσζεί. 

 

2. Δπηινγή κεζόδνπ αμηνιόγεζεο 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ, δειαδή ηεο 

αμηνιφγεζεο κε βάζε ηε ζχγθξηζε, ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε απφιπηα θξηηήξηα, ηεο 

αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο κε 

άκεζε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα εμεπξεζεί ε κέζνδνο εθείλε πνπ ζα 

νδεγνχζε ζε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη απνδνηηθφηεηα 

ησλ ππαιιήισλ. Απφ κηα ζπγθξηηηθή νπηηθή, ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί νθείιεη λα δηέπεηαη απφ θάπνηα ζηνηρεία. εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ αμηνιφγεζε είλαη απηφ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζαθήλεηαο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κηα πην νκαιή θαη άξα απνδεθηή θαηάζηαζε 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

ην πιαίζην απηφ, πιεξέζηεξα θαιχπηεη ηα ζηνηρεία απηά ε αμηνιφγεζε κε 

βάζε ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ
75

. Ζ ηηζέκελε ζηνρνζεζία απνηειεί 

αληηθεηκεληθφ παξάγνληα κέηξεζεο απφδνζεο εληφο ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ λα ιεηηνπξγήζεη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Έηζη πνιχ 

επθνιφηεξα ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην αθξηβέο δεηνχκελν: πφζν 

ηθαλφο είλαη έλαο ππάιιεινο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ 

δεηείηαη θαη φρη πφζν ηθαλφο είλαη κε γεληθνχο θαη αφξηζηνπο φξνπο. Γη’ απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ιφγν ε ζηνρνζεζία απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. 
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Ζ επηινγή θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο έρεη πνιχπιεπξα απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζε επίπεδν κνλάδαο πνπ ζα απέξξεαλ απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ ππαιιήισλ. Ζ ζχγθξηζε απηή εηδηθά αλ ην απνηέιεζκά ηεο ζπλδέεηαη 

κε επηβξάβεπζε ή επίπιεμε ζε πξαγκαηηζηηθφ επίπεδν, δειαδή πξναγσγή ή 

κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε ή απφιπζε ή ζηαζηκφηεηα, ζα νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζα θαιιηεξγνχζε δπζκελή ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπφθεπθηα 

ζα επεξέαδαλ ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε 

ελέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Πέξαλ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, κηα 

ζχγθξηζε ζε επίπεδν αλζξψπσλ εκπεξηέρεη θαη θξίζε ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηακνξθψλεηαη κε θξηηήξηα άζρεηα κε ηελ ππεξεζία θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

ππαιιήινπ. Σα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα έπαηδαλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θαηαθαλψο άδηθε θαη αλαπνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε. 

Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα δελ δηαθέξεη πνιχ ε κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο 

κε απφιπηα θξηηήξηα. Ζ έιιεηςε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ζχγθξηζεο δελ θαζηζηά ηελ 

κέζνδν εμ’ νξηζκνχ αληηθεηκεληθή. ην βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηίζεληαη ζηε βάζε γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά δελ είλαη απφιπηα κεηξήζηκα, αλαπφθεπθηα ππεηζέξρεηαη πξνζσπηθή θξίζε σο 

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Έηζη θαη πάιη νδεγνχκαζηε ζε κε παξαγσγηθή, 

ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε κέζνδνο ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ άκεζε κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

αθνχ ε απνδνηηθφηεηα απνηππψλεηαη ζηελ πξάμε. Εήηεκα εδψ ηίζεηαη σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ· ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ δελ 

θαζίζηαηαη δπλαηφ κε απνηέιεζκα ε φιε πξνζπάζεηα λα απνβαίλεη άθαξπε. Καη ζε 

απηφ αθξηβψο ην ζεκείν δηαθξίλεηαη έληνλα ε ζεκαζία ηεο ζηνρνζεζίαο. Με ηελ 

νξηνζέηεζε ζηφρσλ, ην παξαγφκελν έξγν ηνπ ππαιιήινπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί 

θαη σο εθ ηνχηνπ λα κεηξεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ. Έηζη νη δχν απηέο κέζνδνη ζα 

κπνξνχζαλ λα αιιεινζπκπιεξσζνχλ γηα πιεξέζηεξε απεηθφληζε ηεο πξνζπάζεηαο 

ηνπ ππαιιήινπ. 

Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη ηηζέκελνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά· φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη: 
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πγθεθξηκέλνη (Specific), Μεηξήζηκνη (Measurable), Δθηθηνί (Achievable), 

Ρεαιηζηηθνί (Realistic) θαη Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη (Time bounded), απνδηδφκελνη 

κε ην αθξψλπκν «S.M.A.R.T.». πγθεθξηκέλνη, δειαδή φρη αθεξεκέλνη ή γεληθνί. 

Κάζε ππάιιεινο ζα πξέπεη αθξηβψο λα γλσξίδεη ην ζηφρν ηνλ νπνίν θαιείηαη λα 

θαιχςεη θαη επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγεζεί
76

. Ζ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην πφζν κπνξεί λα 

κεηξεζεί, λα απνδνζεί επθξηλψο δειαδή ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Δπηπιένλ νη ζηφρνη 

πξέπεη λα είλαη εθηθηνί, λα κελ θαζίζηαηαη εμ’ νξηζκνχ αδχλαηε ε πινπνίεζή ηνπο. 

πλαθήο θαη ε έλλνηα ηνπ ξεαιηζκνχ. Έλαο κε ξεαιηζηηθφο ζηφρνο δελ επλνεί, αιιά 

αληίζεηα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κηαο ππεξεζίαο. Σέινο νη 

ζηφρνη πξέπεη λα ηίζεληαη εληφο ελφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Σν ζηνηρείν απηφ εληζρχεη 

φια ηα παξαπάλσ θαζψο ν ρξνληθφο νξίδνληαο νινθιήξσζεο είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε, ηε κέηξεζε, ην εθηθηφ θαη ην ξεαιηζηηθφ ελφο ζηφρνπ. Σν 

ρξνληθφ πιαίζην απηφ δελ είλαη απφιπην, αιιά εμαξηάηαη απφ ηε δπζθνιία επίηεπμεο 

ηνπ ζηφρνπ. 

ην επίπεδν δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ, ε ζηνρνζεζία ζα πξέπεη θαηά έλα ηξφπν 

λα ζπλαπνθαζίδεηαη κεηαμχ δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ. Ο βαζκφο ζπλαπφθαζεο 

αζθαιψο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηνο. Οη ππάιιεινη θαη αθνινχζσο νη 

Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ θαη Μνλάδσλ ζα πξνηείλνπλ βξαρππξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζέηνληαο θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

αληίζηνηρα ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ο ιφγνο είλαη δηηηφο: αθ’ ελφο κελ γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ηεο 

πεξηνρήο πνπ απηή εμππεξεηεί, νπφηε έρνπλ κηα εθ ησλ έζσ πξνζέγγηζε, αθ’ εηέξνπ 

δε ε αλάκεημε ησλ ππαιιήισλ ζηε ζηνρνζεζία ηνπο νδεγεί ζε δέζκεπζε ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη απνθηάηαη επθνιφηεξα ζπλείδεζε αμηνιφγεζεο 

θαζψο νη ζηφρνη δελ θαζνξίδνληαη κνλνκεξψο, αιιά κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Ζ ζπκκεηνρή απηή ησλ ππαιιήισλ ζα έρεη θαηαξρήλ 

γλσκνδνηηθφ/ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Καζψο νη ζηφρνη ζα ηίζεληαη κε βάζε 
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ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, νη ππάιιεινη κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ ηνλ γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη θαίξηα ζε επίπεδν ηνπηθφ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη δεφλησο ππ’ 

φςε. Αθξηβψο εμ’ αηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ζεκαζίαο, ε απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ 

ησλ ππαιιήισλ θαη αληίζηνηρα ε πηνζέηεζε άιισλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα. Με απηή ηε ινγηθή δεκηνπξγείηαη θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ππφλνηα παξαγθσληζκνχ ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζεζκηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο ησλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη επιχγηζην φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Θα πξέπεη δειαδή λα παξέρεηαη 

κηα ζρεηηθή ειεπζεξία ιήςεο πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ππαιιήινπο κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ αζθαιψο ζα 

αμηνινγείηαη σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Έηζη 

αλαδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν νη ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ κεκνλσκέλα θαη δελ ζπλζιίβεηαη ζε κηα καδνπνηεκέλε δηαδηθαζία. 

 

3. Οξγάλσζε αμηνιόγεζεο 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη δίθαηε αμηνιφγεζε 

απνηειεί έλα ζαθέο πεξίγξακκα ζέζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ
77

. Με ην πεξίγξακκα 

ζέζεο ζπλδέεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ νθείιεηαη λα δηεθπεξαησζεί κε ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο 

ππάιιεινο γηα λα ζεσξεζεί βάζηκα κε βάζε ηελ θνηλή πείξα φηη ζα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη. Γηα παξάδεηγκα ζην ειεγθηηθφ ηκήκα κηαο Γ.Ο.Τ. νη ππάιιεινη 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηπρίν ζπλαθέο κε ηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε, ηε ινγηζηηθή θαη ηελ ειεγθηηθή· απαξαίηεηε θξίλεηαη επίζεο ε 

γλψζε ρεηξηζκνχ θάπνησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Αληίζηνηρα, 

έλαο π.ρ. ηερληθφο δηαρεηξηζηήο ζα έρεη επξείεο γλψζεηο θαη ζπνπδέο ειεθηξνληθψλ 
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ππνινγηζηψλ, έλαο δε ππάιιεινο αξρείνπ ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσηηθφο θαη 

ηαθηηθφο. 

Ζ νξζή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βάζεη πεξηγξάκκαηνο ζέζεο 

εμππεξεηεί ην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθφο. Ζ πξνυπφζεζε 

απηή είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ νξζή νξγάλσζε ηεο αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

νδεγεζεί ζε απνηειέζκαηα πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θαηαιήγνπλ λα είλαη άδηθα θαη γηα ηνλ ππάιιειν, αθνχ ην ιάζνο ηεο ηνπνζέηεζήο 

ηνπ ζε ζέζε πνπ δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δελ ζα πξέπεη λα βαξχλεη ηνλ ίδην θαη γηα 

ην δεκφζην θαζψο δελ ζα έρεη αθξηβή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα αθνξά ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ππφ 

ηελ έλλνηα απφ πνην επίπεδν ζα μεθηλήζεη. Οη δπν πηζαλέο ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, δειαδή απφ ηνπο ππαιιήινπο, 

πξντζηακέλνπο ηκεκάησλ κνλάδσλ θηι. ή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ ηνπο γεληθνχο 

δηεπζπληέο θαηαιήγνληαο ζηνπο ππαιιήινπο. Απφ ηηο δχν απηέο ιχζεηο πξνθξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ε δεχηεξε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη νξζή θαηαλνκή ησλ αλψηαησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί 

επθνιφηεξα λα νινθιεξσζεί ν ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνξά ζηελ 

θαηαλνκή ζηφρσλ, αιιά θαη γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ζην δεκφζην, φπνπ ε γλψκε ησλ 

θαηψηεξσλ ππαιιήισλ έρεη, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ θάιπςε ησλ βαζηθψλ απηψλ ζέζεσλ επζχλεο ζην δεκφζην απφ ηθαλά ζηειέρε 

απνηειεί ζε θάζε πεξίπησζε χςηζηε πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ 

πιεξέζηεξα ηα δεηήκαηα ηεο δηνίθεζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζηα αλψηαηα 

θιηκάθηα δεκηνπξγεί κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο ππαιιήινπο γλσξίδνληαο 

φηη εθείλνη πνπ ζα ηνπο αμηνινγήζνπλ ή/θαη ζα επηβιέπνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία έρνπλ 

ήδε αμηνινγεζεί. Καιιηεξγείηαη έηζη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

ζην απνηέιεζκά ηεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηή ιακβάλεη ρψξα, θπξίσο δε ζηα ίδηα ηα 

πξφζσπα πνπ ηε δηελεξγνχλ, θαζψο ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη θαη νη αμηνινγεηέο έρνπλ 

πεξάζεη ηε βάζαλν ηεο αμηνιφγεζεο θαη δελ απνηεινχλ «μέλν ζψκα» ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. 
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εκαληηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο απνηειεί ε πεξηνδηθφηεηά ηνπ. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη ε 

δεκηνπξγία αηζζήκαηνο θφβνπ ή εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο ζηνλ ππάιιειν, αιιά ε 

ζπλεηζθνξά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

«ρξεζηκνπνίεζεο» ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο. Δπνκέλσο, ε πεξηνδηθφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο νθείιεη λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ 

εμνξζνινγηζκνχ θαη δπζκέλεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνπο αμηνινγνχκελνπο 

ε ππεξβνιηθή εθαξκνγή ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε αμηνιφγεζε πνπ 

πξνηείλεηαη εδψ βαζίδεηαη ζηελ κέηξεζε απφδνζεο κέζσ ζηφρσλ. ηφρνη 

καθξνπξφζεζκνη κε εηήζην νξίδνληα, αιιά θαη βξαρππξφζεζκνη, ζπληνκφηεξνη ζηελ 

νινθιήξσζή ηνπο ηίζεληαη ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη θαη αμηνινγνχληαη βάζεη ηεο 

απφδνζήο ηνπο επ’ απηψλ. Έηζη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπιιερζεί φια ηα απαηηνχκελα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ νινθιήξσζε ή ζηελ πνξεία 

νινθιήξσζεο θάπνησλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ θξίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

κε ηελ έλλνηα φηη θαηαδεηθλχνπλ αζθαιψο ην βαζκφ απφδνζεο θάζε ππαιιήινπ. 

Κάπσο ζρεκαηηθά, ε αμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη ρψξα ζε εηήζηα 

βάζε. Ζ ρξνληθή απηή επηινγή αληαλαθιά έλα γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

θξάηνπο. Οη ζηφρνη πνπ ζπλήζσο ηίζεληαη, αλάγνληαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γίλεηαη έηζη ην απαξαίηεην 

ρξνληθφ πεξηζψξην ζηνλ ππάιιειν λα απνδψζεη θαη λα βειηηψζεη πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ φπνπ πζηεξεί, αθφκε θαιχηεξα λα αλαιάβεη ν ίδηνο πξσηνβνπιία γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ. Σν ρξνληθφ απηφ πεξηζψξην είλαη επίζεο ηθαλφ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε απνδνηηθφηεηα ελφο ππαιιήινπ πνπ ελδερνκέλσο λα 

ρξεηάδεηαη θαη κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο εηδηθά αλ ππεξεηεί ζε λέα ζέζε. 

Αθαλζψδεο δήηεκα ζηελ νινθιήξσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

απνηεινχζε αλέθαζελ ην πνηνο ζα ηελ πινπνηήζεη, κε άιια ιφγηα πνηνο ή πνηνη ζα 

είλαη νη αμηνινγεηέο θαη πνηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Έηζη ην δήηεκα αλάγεηαη ζε 

ζέκα εκπηζηνζχλεο ησλ ππαιιήισλ πξνο ηνλ ίδην ην ζεζκφ αθνχ δεκηνπξγείηαη 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο εμ’ αξρήο θαζψο νη ππάιιεινη θνβνχληαη φηη ζα βξεζνχλ 

αληηκέησπνη ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο κε ηηο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (λεπνηηζκφο, αλαμηνθξαηία, κε αληηθεηκεληθή θξίζε). 
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Βαζηθφο επνκέλσο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηνπο ππαιιήινπο αλαθνξηθά κε ηνπο αμηνινγεηέο. Με 

απηφ ην ζθεπηηθφ ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεην θνξέα, 

νξγαλσκέλν πξνο ηνχην πνπ λα ραίξεη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ππαιιήισλ· θαη δελ 

ππάξρεη θνξέαο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά άιινο απφ ηνλ ΑΔΠ. Ζ αμηνιφγεζε ζα 

κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηε ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο κε έκπεηξα ζηειέρε ζηνλ 

ηνκέα απηφ εληφο ΑΔΠ. Ζ επηηξνπή απηή σζηφζν φζν αληηθεηκεληθά θαη αλ κπνξεί 

λα πξνζεγγίζεη ηνλ θάζε ππάιιειν πξνθαλψο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δθεί ζα κπνξνχζε λα βαζηζζεί ζε γξαπηή εηζήγεζε 

ηνπ ακέζσο πξντζηακέλνπ ηνπ ππαιιήινπ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πεξίγξακκα 

ζέζεο, νη ηηζέκελνη ζηφρνη, ηα απνηειέζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ αληηθεηκεληθφηεηαο κέζσ ηεο απφζηαζεο 

αμηνινγεηή - αμηνινγνχκελνπ, αιιά θαη ζαθνχο γλψζεο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαθνξά ηνπ πξντζηακέλνπ. 

ην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςε ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο. Καζψο πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζεζκφ κε απνηειέζκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ θαίξηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη πξσηίζησο, αθνξά ππαιιήινπο νη νπνίνη 

σο εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ κνλνδηάζηαηα, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

έρεη πνιπεπίπεδν ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. 

Έλα πξψην επίπεδν ζα αθνξά ζηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ. Γεδνκέλα, 

ε χπαξμε ή κε ηππηθψλ πξνζφλησλ έρεη ήδε θξηζεί θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

ζην δεκφζην, ζε κεγάιν βαζκφ. εκαληηθή σζηφζν είλαη ε απφθηεζε λέσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο (πξνθαλψο ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν) αθνχ απνηππψλεη 

ζέιεζε γηα πεξαηηέξσ κάζεζε θαη γλψζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί πξνο 

φθεινο ηνπ δεκνζίνπ. Αλαδεηθλχεη δε θαη πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ππαιιήινπ, 

φπσο εξγαηηθφηεηα, έθεζε ζηε γλψζε, κε επαλάπαπζε, πηπρέο πνπ αλακθηζβήηεηα 

πξέπεη λα επηθξνηνχληαη. 

Γεχηεξν επίπεδν αμηνιφγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ππαιιήινπ 

ζηνπο ηηζέκελνπο θάζε θνξά ζηφρνπο. Ζ νινθιήξσζε ελφο ζηφρνπ εηδηθά 

καθξνπξφζεζκνπ θαη άξα εκπεξηέρνληνο πην πνιχπινθα ζέκαηα απνηειεί 
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αλακθηζβήηεηα πξντφλ νκαδηθήο εξγαζίαο· έηζη ε επηηπρήο ή απνηπρεκέλε θαηάιεμε 

δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεσζεί ζε έλαλ θαη κφλν ππάιιειν. Ωζηφζν, κε ηελ θαηαλνκή 

εξγαζηψλ επ’ απηνχ ηνπ ζηφρνπ βάζεη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζέζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ε 

ζπλεηζθνξά ή κε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

Δθεί ζα βαζηζζεί αθξηβψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ. Ζ νινθιήξσζε 

επνκέλσο απηή θαζ’ απηή ηνπ ζηφρνπ θαζίζηαηαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο· ε ζεηηθή 

ή αξλεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ηίζεηαη επί ηάπεηνο ζηελ πξνζσπηθή 

αμηνιφγεζή ηνπ. 

Σξίην επίπεδν αμηνιφγεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ζρεηίδεηαη κε κηα 

δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν ππάιιεινο ελψπηνλ 

ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

πνπ δελ απνηππψλνληαη ζε ππεξεζηαθέο αλαθνξέο ή επίηεπμε ζηφρσλ. Παξέρεηαη έηζη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππάιιειν λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνο πιεξέζηεξε 

αμηνιφγεζε, ζηνηρείν νπζηαζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα πην ηππηθά δχν αλσηέξσ 

επίπεδα. Καζψο επίζεο νη ζηφρνη δελ κπνξεί λα είλαη πάληνηε κεηξήζηκνη, ε 

ζπλέληεπμε νινθιεξψλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο αληαλαθιψληαο έηζη κηα 

πιεξέζηεξε θαη άξα αληηθεηκεληθφηεξε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα θαη φρη επηθαλεηαθή 

βαζηζκέλε κφλν ζε έγγξαθα θαη αλαθνξέο. 

Έλα ηέηαξην επίπεδν αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη ε 

θαινχκελε «θνηλσληθή αμηνιφγεζε», ε αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε δελ πξαγκαηψλεηαη απφ επηηξνπή εηδηθψλ, αιιά απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δέθηεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο πνιίηεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε ππαιιήινπ - πνιίηε θαηά 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππαιιήινπ, φπσο επγέλεηα, 

πξνζπκία θαη θαηαλφεζε. ε επίπεδν εθαξκνγήο, ην παξαδνζηαθφ θνπηί παξαπφλσλ 

ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα φπνπ ν θάζε 

πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα θάπνηαο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο. ε πεξηπηψζεηο ζπλερνχο θαη επαλεηιεκκέλεο αξλεηηθήο 

θξίζεο, ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα απνινγεζεί ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ζηε βάζε ησλ παξαπφλσλ απηψλ. 

εκαληηθφ δήηεκα απνηειεί θαη ε εηζαγσγή ηεο απηναμηνιφγεζεο σο πεγή 

απνηειεζκάησλ πξνο αμηνιφγεζε. Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ζε 
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ηδαληθέο φκσο ζπλζήθεο, ε έλλνηα απηή απαηηεί ζεκαληηθφ βαζκφ σξηκφηεηαο εθ 

κέξνπο ησλ ππαιιήισλ λα θαηαθέξνπλ λα αληηιεθζνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη 

πξνπάλησλ θξίζε ηελ ίδηα ηνπο ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο. Ζ εκπεηξία σζηφζν έρεη 

απνδείμεη ηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα απηναμηνιφγεζε απφ ηνπο 

ππαιιήινπο. Απφ ην Π.Γ. 318/1992 φπνπ εγθαηληάζζεθε, νη βαζκνί ζε πεξηπηψζεηο 

απηναμηνιφγεζεο ήηαλ εληειψο πιαζκαηηθνί αγγίδνληαο ην άξηζην ζε θάζε εθαξκνγή 

ηεο. Με ην δεδνκέλν απηφ, ε απηναμηνιφγεζε δεκηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν ζπγρχζεηο, 

παξά δηεπθφιπλε ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκνζζεί. 

 

4. πλέπεηεο αμηνιόγεζεο 

 

Ηδηαίηεξν δήηεκα πνπ παξαδνζηαθά δεκηνπξγεί εληάζεηο ζρεηίδεηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη θπξίσο ηηο ζπλέπεηεο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) πνπ ζα έρεη ζηελ 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππαιιήινπ. Όπσο ηνλίδεηαη αλσηέξσ, ν ζθνπφο ελφο 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνερφλησο ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ε βαζκνινγία ελφο 

ππαιιήινπ ζα νδεγεί αζθαιψο ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ απφδνζε, δελ ζα δεκηνπξγεί φκσο απφ κφλε ηεο ιφγν απφιπζεο. 

Όπσο έρεη ήδε πξνηαζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππαιιήισλ ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε θάπνην νηθνλνκηθφ 

φθεινο. Σν επνλνκαδφκελν «κπφλνπο απνδνηηθφηεηαο» δεκηνπξγεί θίλεηξν θαη 

εληζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρνινγία ηνπ ππαιιήινπ σο κηα κνξθή 

επηβξάβεπζεο γηα ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ ππέξ ηνπ δένληνο πξνζθνξά ηνπ
78

. Με 

δεδνκέλε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κέζσ ζηφρσλ, 

απνθεχγεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη δηακνξθψλεηαη κηα 

θαηάζηαζε ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ηηζέκελνο θάζε θνξάο ζηφρνο, 

βξαρππξφζεζκνο ή καθξνπξφζεζκνο, πνπ αζθαιψο απνηειεί πξντφλ νκαδηθήο 

δνπιεηάο. 

                                                           
78

 Μαθξπδεκήηξεο, Α. (1999), φ.π., ζει. 188, επίζεο Βελεηζαλνπνχινπ, Μ., Αθξίβνο, Υ., (2014), «Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, δηεπθνιπληήο ή αλαζηνιέαο ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

Διιάδα;», ζε Μαθξπδεκήηξεο, Α., ακαηάο, Μ., Πξεβεδνχξνπ, Δ., Πξαβίηα, Μ. Ζ. (επηκ.), 

Μεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε: Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο, Αδπλακίεο, Αζήλα - Θεζζαινλίθε: 

άθθνπιαο, ζει. 183. 
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Δπηπιένλ θαηαπνιεκάηαη θαη έλα εχινγν θιίκα δπζθνξίαο πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Σν ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο άξηζηεο βαζκνιφγεζεο νδεγεί 

ζε έιιεηςε αμηνθξαηίαο, ζηνηρείν αλαζηαιηηθφ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηα 

κνλάδαο. Οη απνδνηηθνί ππάιιεινη αληηκεησπίδνληαη νκνίσο κε ηνπ κε απνδνηηθνχο 

κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεηαη ε νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζηελ ππεξεζία. Με 

ηελ εηζαγσγή «κπφλνπο απνδνηηθφηεηαο» αίξεηαη ην πθηζηάκελν θιίκα αθξηβψο γηαηί 

ζεζκνζεηείηαη έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ππαιιήισλ. 

Δπηπξφζζεην φθεινο πνπ ζα απνξξέεη απφ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

αμηνινγήζεηο, ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη ε ππεξεζηαθή αλέιημε. Ζ ζχλδεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηελ ππεξεζηαθή αλέιημε ηνπ ππαιιήινπ εμππεξεηεί δχν βαζηθνχο 

ζηφρνπο: ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

δεκφζην. Σελ αμηνθξαηία, θαζψο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ακηγψο ππεξεζηαθά, 

επηιέγνληαη ππάιιεινη πνπ ζα πξναρζνχλ γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζεηηθά ζην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ αθνχ δεκηνπξγείηαη αίζζεζε 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, αιιά θαη αληαπφδνζεο γηα ηηο πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο θαη πξνζθνξά ηνπ ππαιιήινπ. Δμππεξεηείηαη δε θαη ε αξρή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο αθνχ πξνάγνληαη νη αμηφηεξνη ησλ 

ππαιιήισλ ζε θαίξηεο ζέζεηο επζχλεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο, αιιά θαη ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο 

ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε, αιιά θαη ζηελ επίβιεςε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. 

Μέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πνηνηηθφηεξνπ πιηθνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

δεκνζίνπ ζε ζέζεηο επζχλεο ηεθκαίξεηαη κεγαιχηεξε επηηπρία ελφο ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κηαο κνλάδαο πνπ απνηειεί θαη ηνλ πξσηεχνληα ζηφρν ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

ε πεξίπησζε ηψξα αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο φπνπ απνηππψλνληαη ζηνηρεία 

αλεπάξθεηαο ηνπ ππαιιήινπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη εμήο πξνηάζεηο. ε 

πεξηπηψζεηο κεξηθήο έιιεηςεο γλψζεσλ ή πεξηζζφηεξν εμνηθείσζεο κε λέεο 

ηερλνινγίεο θαη κέζα, ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί κέζσ ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θελά απηά ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κέζσ 

ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθψλ θχθισλ καζεκάησλ ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα. Έηζη 

παξέρεηαη ε επθαηξία ζε θάπνηνπο ππαιιήινπο λα επηκνξθσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ πιεξέζηεξα ζην ξφιν ηνπο. 
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Πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ππαιιήινπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ, παξεμεγεκέλν φπσο εθαξκφζζεθε, ζεζκφ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Ωο ζεζκφο ε θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην εμππεξεηεί 

ηελ θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνλ πνιίηε. Έλα νπζηαζηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ αλαδεηθλχεη 

κφλν ηηο αδπλακίεο ελφο ππαιιήινπ, αιιά θαη δπλαηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ 

ζπλάδνπλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηφρνπο ηεο ζέζεο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ζα κπνξνχζε λα κεηαθηλεζεί θάπνηνο ηέηνηνο ππάιιεινο ζε ζέζε πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά ηνπ πξνζφληα
79

. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη πνιχπιεπξα 

ζεηηθφ: ην δεκφζην δπλεηηθά ζα θεξδίζεη έλαλ ηθαλφ ππάιιειν πνπ φκσο δελ 

θαηάθεξλε λα αλαδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ απηέο επεηδή βξηζθφηαλ ζε ιάζνο ζέζε θαη 

ν ίδηνο ν ππάιιεινο δελ ζα ππνζηεί πεξαηηέξσ αξλεηηθή αμηνιφγεζε, αληίζεηα ζα 

θαηαθέξεη λα αλαδεηρζεί επθνιφηεξα θαη λα απνδείμεη ηελ αμία ηνπ κέζσ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

ζρεηηθέο ελζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ έλζηαζε ζα κπνξεί λα αθνξά ζηε 

δηφξζσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε, παξέρνληαο φια 

ηα απαξαίηεηα πξνο θξίζε ζηνηρεία. ε πεξίπησζε ανξηζηίαο, ε έλζηαζε ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο 

απνηειεί ε εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο έλζηαζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαη φρη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη βαζκνινγία απφ 6 θαη θάησ θαη έρεη θξηζεί 

σο αλεπαξθήο. Έηζη παξέρεηαη θαη’ νπζία θαη νινθιεξσκέλν ην δηθαίσκα ζηνλ 

ππάιιειν λα εθθξάζεη ηηο ακθηζβεηήζεηο ηνπ σο πξνο ην απνηέιεζκα. Αξκφδηα γηα 

ηελ θξίζε επί ησλ ελζηάζεσλ ζα νξηζηεί δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο πνπ 

ζα απνηειείηαη, εθηφο απφ κέιε ηνπ ΑΔΠ θαη απφ αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο. 
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 ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ην άξζξν 91 ηνπ Ν. 4172/2013. χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ζην 

ζρέδην λφκνπ, «ζθνπφο ηεο δηάηαμεο είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία είλαη θαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηελ παξνρή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε». 
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Δπίινγνο 

 

Γεδνκέλα, ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζεζκφ ιεηηνπξγηθφ θαη αλαγθαίν, ηε βάζε 

νπνηαζδήπνηε κεηαξξχζκηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνληαο 

επί ηεο αξρήο θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, εξγαδφκελνη εληφο ηνπ ίδηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη γηα ηνλ ίδην εξγνδφηε, εμππεξεηψληαο ηηο ίδηεο θαηά βάζε αλάγθεο 

εχθνια αληηκεησπίδνληαη σο έλα ζψκα θαη δπζρεξψο εληνπίδεηαη ε νπνηαδήπνηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Διιείςεη αμηνιφγεζεο ε θαηάζηαζε απηή φρη κφλν 

ζπληεξείηαη, αιιά θαη εληείλεηαη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αλάδεημεο ησλ θαηάιιεισλ πξνζψπσλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 

θνπφ ζεζκνζέηεζεο κηαο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απνηειεί 

αθξηβψο απηφ, ε αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δίλαη 

δεδνκέλν φηη ε δηαρξνληθή απνπζία νπνηνπδήπνηε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ζηεξεί απφ ηε δηνίθεζε ζεκαληηθφηαηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

άξα πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

Δμεηάδνληαο θάπνηεο έλλνηεο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη νινθιεξψλνληαο κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα, ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα θαηαιήμεη ζε κεξηθά εχινγα ζπκπεξάζκαηα. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ εκπεξηέρεη, δελ αληαλαθιά αξρέο ζχγρξνλεο 

δηνίθεζεο, εκκέλνληαο ζε παιαηνχ ηχπνπ κνλνδηάζηαηα κνληέια αμηνιφγεζεο. 

Κπξίσο φκσο ε φπνηα απφπεηξα αμηνιφγεζεο έρεη επηρεηξεζεί αλαραηηίδεηαη απφ ηελ 

πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ πξαθηηθή ηεο ηζνπέδσζεο ζηε 

βαζκνινγία ησλ ππαιιήισλ. Έηζη απνδεηθλχεηαη φηη ε αμηνιφγεζε είλαη πξσηίζησο 

ζέκα θνπιηνχξαο θαη πνιηηηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ζην πξαθηηθφ ζθέινο, πξνηείλεηαη έλα πνιπεπίπεδν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο βαζηζκέλν ζε αξρέο αμηνθξαηίαο θαη εκπηζηνζχλεο. Σν ζχζηεκα απηφ 

βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο πνπ θαιχπηνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην θάζκα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ: ηππηθά πξνζφληα, αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο, ζπλέληεπμε 

– αλάδεημε πξνζσπηθφηεηαο θαη θνηλσληθή αμηνιφγεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί κηα θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο αληίιεςε γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ππαιιήινπ, αιιά θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο ζε έλα πλεχκα 
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ζπλεξγαζίαο θαη φρη ηηκσξίαο πνπ ζα απνζθνπεί ζε κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ζην 

ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην δήηεκα παξακέλεη πνιηηηθή επηινγή. Δληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ζπλνιηθφηεξεο επαλαπξνζέγγηζεο ζε ζέκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 

εχζηνρα έρεη επηζεκάλεη ν Καζεγεηήο Υξήζηνο Γηαλλαξάο: «φινη φκσο μέξνπκε θαη 

νκνινγνχκε φηη, ρσξίο ηίκηα θαη ξηδνζπαζηηθή «επαλίδξπζε» ησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ρσξίο ξεαιηζηηθή εμάιεηςε ηνπ «πειαηεηαθνχ θξάηνπο», ρσξίο 

αλππνρψξεηε αμηνθξαηία ζε θάζε πηπρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αθφκα θαη κηα 

«ζαπκαηνπξγηθή» αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζα είλαη ππνλνκεπκέλε, πιαζκαηηθή, 

βξαρχβηα»
80

. 
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