
ν. 4369/2016
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(Μέρος Β΄)



Αξιολόγηση

� Η αξιολόγηση και η συµµετοχή των δηµοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία
θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στη λειτουργία της διοίκησης, 
αποσκοπούν στη βελτίωση

� της ατοµικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και

� συνολικά της απόδοσης έργου της δηµόσιας υπηρεσίας.



Πεδίο Εφαρµογής (1)

Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι :

α) του ∆ηµοσίου,

β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄ βαθµού,

γ) των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 
συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.)

δ)το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων (Π.Ε.∆.), της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),

στ) οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το
άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.



∆εν υπάγονται

α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών
προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών
εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του
Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που
επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό,

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Β΄
του ν. 3205/2003 (Ειδικά Μισθολόγια : 
∆ικαστικοί, κλπ.), καθώς και το Ειδικό Τεχνικό
Εργαστηριακό Προσωπικό των ΑΕΙ



Αξιολογητές

� Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταµένων οργανικών
µονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάµενοι τους, ως αξιολογητής Α΄
και Β΄, κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης. 

� Ως προϊστάµενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αξιωµατικοί
των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, που κατέχουν
θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής µονάδας, 
καθώς και οι µετακλητοί ή µε θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια
θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµίµων
αναπληρωτών τους.



ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Προϊστ. Γεν. ∆/νσης

Γεν. ή Ειδ. Γραµµ. Υπουργός ή Αναπλ. 
Υπουργός ή
Υφυπουργός

Ανώτερο
µονοπρόσωπο
διοικητ. όργανο

Ανώτατο
µονοπρόσωπο διοικ. 
Όργανο, εφόσον
υπάρχει

Προϊστ. ∆/νσης

Προϊστ. Γεν. 
∆/νσης

-

Αν ελλείπει θέση
Προϊστ. Γεν. 
∆/νσης, το
ανώτερο
µονοπρόσωπο
διοικ. όργανο

Ανώτατο
µονοπρόσωπο διοικ. 
Όργανο, εφόσον
υπάρχει



ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Όσοι υπηρετούν σε
Γραφείο Υπουργού, 
Αν. Υπουργού ή
Υφυπουργού

• ∆ιευθυντής του Γρ. 
Υπ., Αν. Υπ. ή
Υφυπουργού

Και αν δεν υπάρχει
• Υπουργός, Αν. Υπ. ή
Υφυπουργός

-

∆ιευθυντής του
Γρ. Υπ., Αν.Υπ. ή
Υφυπουργού

Υπουργός, Αν. Υπ. ή
Υφυπουργός

-

Αποσπασµένος
υπάλληλος

Άµεσα ιεραρχικά
προϊστάµενος στην
υπηρεσία απόσπασης

Έµµεσα ιεραρχικά
προϊστάµενος
στην υπηρεσία
απόσπασης

Αποσπ/νος σε Γρ. 
Βουλευτών ή
Ελλήνων Βουλευτών
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Βουλευτής ή
ευρωβουλευτής

-



ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Α΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Προϊστάµενοι
διευθύνσεων, αυτοτελών
Τµηµάτων ή αυτοτελών
Γραφείων καθώς και οι
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµού, που
υπάγονται απευθείας σε
∆ήµαρχο ή Περιφερειάρχη

∆ήµαρχος (για
ΟΤΑ α΄ βαθµού)

Περιφερειάρχης
(για ΟΤΑ β΄
βαθµού)

-

Υπάλληλοι τοποθετηµένοι
σε Τµήµα

Προϊστ. Τµήµατος Προϊστ. 
∆ιεύθυνσης

Υπάλληλοι τοποθετηµένοι
σε ∆ιεύθυνση

Προϊστ. 
∆ιεύθυνσης

Προϊστ. Γεν. 
∆ιεύθυνσης

Υπάλληλοι τοποθετηµένοι
σε Γεν. ∆ιεύθυνση

Προϊστ. Γεν. 
∆ιεύθυνσης

-



ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
αρ. 16

� Η µορφή και το περιεχόµενο τους καθορίσθηκε µε την
αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4434/2016).

� Για τη χορήγηση των εντύπων οι αρµόδιες Υπηρεσίες
∆ιοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να απευθύνονται
στο Εθνικό Τυπογραφείο.



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

�Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης
για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιότητας του (δηλ. για όσους
υπηρέτησαν στην οργανική µονάδα στην οποία προΐσταται), κατά το
προηγούµενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα αν είχε
τοποθετηθεί µε σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο
σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

�Συντάσσονται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους.

�Η ανωτέρω προθεσµία σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης εντός
του πρώτου τριµήνου κάθε έτους ισχύει και για τους αξιολογητές που
απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 31 Μαρτίου λόγω
τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή
διορισµού σε άλλη υπηρεσία. Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα
για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε
λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της
αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του.



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

� Όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής
Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, 
το µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού
οργάνου διοίκησης ή ο ∆ιευθυντής του Γραφείου του
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, 
µπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης για τους
υπαλλήλους αρµοδιότητάς τους για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση
που απωλέσουν την ιδιότητά τους βάσει της οποίας είναι
αξιολογητές, οι εκθέσεις συντάσσονται µέχρι και εξήντα (60) 
ηµέρες µετά την αποχώρησή τους. 



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

� Με εξαίρεση τα ανωτέρω, για να συνταχθεί έκθεση
αξιολόγησης από τους αρµόδιους αξιολογητές, αυτή
δεν µπορεί να αφορά σε χρονικό διάστηµα µικρότερο
των πέντε (5) µηνών της αξιολογικής περιόδου. 

� Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του
προϊσταµένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις
αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής του, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εκτελούσε χρέη
αναπληρωτή προϊσταµένου για τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη
περίπτωση κατά την οποία δεν συµπληρώνει ο ασκών
χρέη αναπληρωτή προϊσταµένου το ένα τρίτο (1/3) της
αξιολογικής περιόδου, καθώς και όταν δεν υπάρχει
νόµιµος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης
συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άµεσο
προϊστάµενο του αξιολογητή. 



Έκθεση Αξιολόγησης

Η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον:

α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις
δραστηριότητες επιµόρφωσης, κατά το έτος στο οποίο
αναφέρεται η αξιολόγηση.

β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από
την οργανική µονάδα (∆ιεύθυνση, Τµήµα) στην οποία
ανήκει ο αξιολογούµενος, κατά την περίοδο που
αξιολογείται.

γ) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από
τον αξιολογούµενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

δ) Τα στοιχεία της συµβουλευτικής συνέντευξης του
άρθρου 19.

ε) Τη βαθµολογία του αξιολογούµενου βάσει
συγκεκριµένων κριτηρίων.



�Αρµόδια για την τήρηση των
διαδικασιών αξιολόγησης είναι η
οικεία ∆ιεύθυνση Προσωπικού ή
∆ιοικητικού. Αν διαπιστώνεται
οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµµελής
ή µη ορθή συµπλήρωση, η έκθεση
αξιολόγησης επιστρέφεται από τον
προϊστάµενο της υπηρεσίας
διοικητικού ή προσωπικού για σχετική
συµπλήρωση ή διόρθωση.



� Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται
από την αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή
∆ιοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που
αφορά.

� Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να
ζητεί από την αρµόδια υπηρεσία
Προσωπικού ή ∆ιοικητικού και να λαµβάνει
πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων
αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου
της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του
και την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε
γνώση.



Κριτήρια Αξιολόγησης
Υπαλλήλων (αρ.17)

� Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων
των κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής
κατηγορίες:

� ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

�ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

�ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Γνώση του Αντικειµένου, 
Ενδιαφέρον και ∆ηµιουργικότητα

α) ∆ιοικητική ικανότητα, επαγγελµατική επάρκεια, δυνατότητα
εφαρµογής των γνώσεων και της εµπειρίας κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του υπαλλήλου.

β) Ολοκληρωµένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα
(Υπουργείου, αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆.).

γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και
αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

δ) Πρωτοβουλία, καινοτοµίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 
συντονισµός και προγραµµατισµός του έργου.

ε) Εκπόνηση σχετικών µελετών, άρθρων ή προτάσεων και
βράβευση τέτοιων εργασιών, άλλως δεν λαµβάνεται υπόψη κατά
την εξαγωγή του µέσου όρου(Βαθµολογείται µόνο εφόσον
υπάρχουν βραβεύσεις ή τα σχετικά άρθρα, µελέτες ή προτάσεις
αξιοποιήθηκαν από τη δηµόσια διοίκηση).

στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών
καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. 
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισµός και
προγραµµατισµός του έργου.



Υπηρεσιακές Σχέσεις και Συµπεριφορά

� ζ) Επικοινωνία και άριστη συνεργασία µε
συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή
µονάδα, υπαλλήλους.

� η) Συµπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άµεση
εξυπηρέτηση των αναγκών τους. (Αξιολογούνται µόνο
οι υπάλληλοι που λόγω των αρµοδιοτήτων τους
έρχονται σε επικοινωνία µε το κοινό). 



Αποτελεσµατικότητα

� θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: 
διαχείριση κρίσεων, αναβάθµιση εργασιακού
περιβάλλοντος, προστιθέµενη αξία διοικητικού έργου).

� ι) Βαθµός επίτευξης των στόχων της ατοµικής
στοχοθεσίας και συµµετοχής στη στοχοθεσία του
Τµήµατος (Βαθµολογείται µόνο εφόσον έχουν τεθεί στόχοι
για το έτος που αφορά η αξιολόγηση)

Κατά την 1η εφαρµογή του συστήµατος αυτού, δε
βαθµολογείται αν δεν έχει προηγηθεί διαδικασία

στοχοθεσίας σύµφωνα µε τον ν. 4369/2016. Κατά τη
βαθµολόγηση αυτού του κριτηρίου απαιτείται πάντοτε
ειδική και τεκµηριωµένη αιτιολογία.  Απαιτείται προ της

βαθµολογίας η σύγκληση της Ολοµέλειας του
Τµήµατος για τη συλλογική αξιολόγηση και την ατοµική

αυτοαξιολόγηση κάθε υπαλλήλου.



Κριτήρια και διαδικασία
αξιολόγησης Προϊσταµένων

�Τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταµένων
οργανικών µονάδων κατατάσσονται στις εξής
κατηγορίες:

� ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ,ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

� ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

� ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

� ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Γνώση του Αντικειµένου, Αντίληψη, 
Ενδιαφέρον και ∆ηµιουργικότητα

� α) Επαγγελµατική επάρκεια.

� Αξιολογείται η γνώση του αντικειµένου της δηµόσιας
διοίκησης, η ικανότητα οργάνωσης του ατοµικού και
συλλογικού φόρτου εργασίας και η ευθυκρισία.

� β) Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβληµάτων.

� Αξιολογείται η ορθή σύλληψη των προβληµάτων, η
ικανότητα αντίληψης σύνθετων καταστάσεων και θέση
προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη και έγκαιρη αντιµετώπιση
συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων.

� γ) Πρωτοβουλία − Καινοτοµίες.

� Αξιολογείται η ανάπτυξη δηµιουργικών και πρακτικών
λύσεων, η δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της απόδοσης
και δηµιουργικότητας και η εισαγωγή και αποδοχή
καινοτόµων µεθόδων.



Υπηρεσιακές Σχέσεις και
Συµπεριφορά

� δ) Συµπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του
κοινού.Αφορά µόνο στους προϊστάµενους των
οποίων οι οργανικές µονάδες έρχονται σε επαφή µε
το κοινό.

� ε) Επικοινωνία και συνεργασία µε τους
προϊσταµένους.

� στ) Επικοινωνία και συνεργασία µε τους
υφισταµένους.

� Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς
επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, η ικανότητα
διαπραγµάτευσης αλλά και αντίληψης των
προβληµάτων επικοινωνίας, η επίδειξη σεβασµού
στη διαφορετικότητα.



∆ιοικητικές Ικανότητες

� ζ) Ικανότητα να προγραµµατίζει, οργανώνει, 
συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της µονάδας
του. Αξιολογείται η ηγετική ικανότητα, ιδίως ως
προς την προετοιµασία µελλοντικών στελεχών και
την κατανοµή έργου στο προσωπικό ευθύνης
τους.

� η) Ικανότητα να καθοδηγεί, ενηµερώνει, 
παρακινείτους υπαλλήλους, να αναπτύσσει τις
επαγγελµατικές και προσωπικές ικανότητες και
δεξιότητες τους, να παρέχει κίνητρα συνεχούς
επιµόρφωσης, να δίνει παραδείγµατα
εξωστρεφούς παρουσίας σε συνέδρια, ηµερίδες
και διεθνείς διοργανώσεις.

� θ) Ικανότητα αντικειµενικής και αµερόληπτης
αξιολόγησης.

� ι) Ικανότητα λήψης αποτελεσµατικών
αποφάσεων, ιδίως σε συνθήκες κρίσης.



Αποτελεσµατικότητα

� ια) Βαθµός επίτευξης των στόχων της ατοµικής
στοχοθεσίας.

Βαθµολογείται ο προϊστάµενος µόνον

αν έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση

και απαιτείται πάντοτε η παράθεση ειδικής αιτιολογίας. 



� -Η αξιολόγηση των προϊσταµένων λαµβάνει υπόψη και
την αξιολόγηση αυτών από τους υφισταµένους. 

� -Η βαθµολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των
προϊσταµένων από τους υφιστάµενους συνοδεύει τον
ατοµικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταµένου και
συνεκτιµάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Για υπαλλήλους και προϊστάµενους)

�Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης
προκύπτει από το µέσο όρο των
βαθµολογιών των δύο (2) αξιολογητών.

�Η κλίµακα των βαθµών ορίζεται από το 0 
ως το 100. 

�Κάθε επιµέρους κριτήριο αξιολόγησης από
την κάθε κατηγορία κριτηρίων, 
βαθµολογείται από τον κάθε αξιολογητή
(α΄ και β΄ αξιολογητή) µε έναν ακέραιο
βαθµό, από το 0 ως το 100.



Βαθµολογία

� Με τους βαθµούς από 90 έως 100 
βαθµολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι
οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική
επίδοση στα καθήκοντα τους. 

� Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η
προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον
αξιολογούµενο, από το οποίο προέκυψε
σηµαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη
βαθµολογία µε βαθµό 90 και άνω απαιτείται
ειδική αιτιολογία της βαθµολογίας αυτής για
τα κριτήρια αξιολόγησης, µε καταγραφή
πραγµατικών στοιχείων και δεδοµένων που
τη στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά
από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του
άρθρου 21, η οποία είτε οριστικοποιεί τη
βαθµολογία είτε τη διορθώνει µε παράθεση
πλήρους αιτιολογίας.



Βαθµολογία

� Με τους βαθµούς από 75 έως 89 
βαθµολογούνται οι πολύ επαρκείς
υπάλληλοι, οι οποίοι µπορούν να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
υπηρεσίας τους, να αντιµετωπίσουν κάθε
υπηρεσιακό ζήτηµα και περιστασιακά µόνο
ενδεχοµένως να χρειάζονται ελάχιστη
υποβοήθηση στο έργο τους.

� Με τους βαθµούς από 60 έως 74 
βαθµολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι που
επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά δεν
ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια.



Βαθµολογία

� Με τους βαθµούς από 50 έως 59 
βαθµολογούνται οι µερικώς επαρκείς
υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω του
συνηθισµένου µέτρου και µπορεί να
χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

� Με τους βαθµούς από 40 έως 49 
βαθµολογούνται οι µέτριοι υπάλληλοι, οι
οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται
υποβοήθηση στο έργο τους.

� Με τους βαθµούς από 25 έως 39 
βαθµολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

� Με τους βαθµούς 0 έως 24 βαθµολογούνται
οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία
υπάλληλοι.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΙΤ/ΓΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (αρ.21)

90-100: Άριστοι
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ Οδηγεί είτε στην
οριστικοποίηση της
βαθµολογίας, είτε στην
διόρθωσή της µε παράθεση
πλήρους αιτιολογίας

75-89: Πολύ επαρκείς
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

- -

60-74: Επαρκείς
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

- -

50-59: Μερικώς επαρκείς
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ελλείπουν
υποστηρικτικά στοιχεία της
δυσµενούς βαθµολογίας, ο
υπάλληλος έχει δικαίωµα να
ασκήσει ένσταση στην ειδική
επιτροπή αξιολόγησης

40-49: Μέτριοι
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

ΝΑΙ

25-39: Ανεπαρκείς
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

ΝΑΙ

0-24: Ακατάλληλοι για τη
συγκεκριµένη υπηρεσία –θέση
υπάλληλοι/προϊστάµενοι

ΝΑΙ



Αξιολόγηση Προϊσταµένων

� Το νέο σύστηµα αξιολόγησης προβλέπει ότι οι
προϊστάµενοι αξιολογούνται και από τους
υφισταµένους τους.

� Ο προϊστάµενος Τµήµατος αξιολογείται επίσης
από το σύνολο των άµεσα υφισταµένων του, 
εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3). 

� Ο προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης αξιολογείται από
τους προϊσταµένους Τµήµατος και εάν αυτοί είναι
λιγότεροι από τρεις (3), από το σύνολο των
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης. 

� Ο προϊστάµενος επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης
αξιολογείται από τους προϊσταµένους επιπέδου
∆ιεύθυνσης και Τµήµατος που υπάγονται στη
Γενική ∆ιεύθυνση. 

Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους
υφισταµένους πραγµατοποιείται βάσει ανώνυµου
ερωτηµατολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την
οικεία ∆ιεύθυνση Προσωπικού/∆ιοικητικού.



Αξιολόγηση Προϊσταµένων

� Το ερωτηµατολόγιο αυτό περιλαµβάνει τα
εξής κριτήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού,

β) ικανότητα αποτελεσµατικής καθοδήγησης
των υφισταµένων, υπηρεσιακές σχέσεις και
συµπεριφορά,

γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,

δ) ανάληψη ευθύνης,

ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων µεθόδων και
νέων τεχνολογιών.



Αξιολόγηση Προϊσταµένων

Επί των κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάµενοι τον
προϊστάµενο τους, βάσει της παρακάτω κλίµακας:

�90−100: άριστος,

�75−89: πολύ επαρκής,

�60−74: επαρκής,

�50−59: µερικώς επαρκής,

�40−49: µέτριος,

�25−39: ανεπαρκής,

�0−24: ακατάλληλος.

Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ξεχωριστά.



� Η βαθµολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των
προϊσταµένων από τους υφιστάµενους συνοδεύει τον
ατοµικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταµένου και
συνεκτιµάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.



Συµβουλευτική Συνέντευξη
� Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
ο άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενος, ως
πρώτος αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο
προκειµένου να συζητήσει µαζί του τρόπους
βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης
αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων
του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για
τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της
οργανικής µονάδας, στην οποία υπηρετεί.

� Αν προταθούν από τον αξιολογητή µέτρα
βελτίωσης, αυτά λαµβάνονται υπόψη
υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την
επόµενη περίοδο αξιολόγησης του
υπαλλήλου. Ο αξιολογητής οφείλει να
σηµειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα
µέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία
προκειµένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο
να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν
παραλειφθεί η προαναφερόµενη
υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαµβάνεται
υποχρεωτικά υπόψη ως δυσµενές στοιχείο
από τον προϊστάµενο του αξιολογητή κατά
την αξιολόγηση του τελευταίου.



Συµβουλευτική Συνέντευξη

�Σε περίπτωση αξιολόγησης του
υπαλλήλου µε µέσο όρο βαθµολογίας
της έκθεσης µικρότερο του εξήντα (60) 
συµπληρώνονται υποχρεωτικά από
τον αξιολογητή στο έντυπο
αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης που
οφείλει να λάβει α)ο αξιολογούµενος, 
β)ο προϊστάµενος που τον αξιολογεί, 
στο µέτρο των αρµοδιοτήτων του, και
γ)η υπηρεσία.



Συµβουλευτική Συνέντευξη

�Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να
υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή
απόψεις − αντιρρήσεις µέσα σε δύο
(2) ηµέρες από την πραγµατοποίηση
της συνέντευξης.

� Οι απόψεις − αντιρρήσεις, αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης
αξιολόγησης του υπαλλήλου και
λαµβάνονται υπόψη από τον
αξιολογητή.



Συµβουλευτική Συνέντευξη

� Στο έντυπο αξιολόγησης σηµειώνεται η
ηµεροµηνία που διεξήχθη η συµβουλευτική
συνέντευξη και υπογράφουν αµφότεροι ο
αξιολογούµενος και ο αξιολογητής. 

� Σε περίπτωση δε, κατά την οποία ο
αξιολογούµενος ζήτησε προθεσµία για να
υποβάλει τις απόψεις − αντιρρήσεις του κατά τα
ανωτέρω, τίθεται επισηµείωση µε την ανωτέρω
προθεσµία και όταν υποβληθούν οι απόψεις –
αντιρρήσεις, αυτές αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαµβάνονται
υπόψη από τον αξιολογητή.



Ενστάσεις (αρ.20)

� Οι ενστάσεις των αξιολογούµενων ασκούνται ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από τη
γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο και υποβάλλονται
στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, η οποία τις διαβιβάζει στην
αρµόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στις παρακάτω
περιπτώσεις : 

Α Αν ο µέσος όρος βαθµολογίας της Έκθεσης
Αξιολόγησης είναι µικρότερος του εβδοµήντα
πέντε (75). 

Β Αν η βαθµολογία του υπαλλήλου σε επιµέρους
κριτήριο είναι από 0 έως 59



Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης :

� - εξετάζει παραδεκτό και βάσιµο της ένστασης

� - οριστικοποιεί την Έκθεση ή διορθώνει την Έκθεση Αξιολόγησης
µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας

� - αποφαίνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή του
ερωτήµατος

� Επισηµαίνεται ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο
άσκησης της αρµοδιότητάς της, δικαιούται να ζητήσει
οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από
τους αξιολογητές ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει
για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών. 

� ∆ιευκρινίζεται ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι αρµόδια
για τη βαθµολογία της έκθεσης αξιολόγησης σε περίπτωση που
η απόκλιση µεταξύ των µέσων όρων των βαθµολογιών των δύο
(2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες
µονάδες, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη άσκηση ένστασης
εκ µέρους του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση
αξιολόγησης παραπέµπεται υποχρεωτικά στην Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού. 



Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης
Έργο της Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεί: 

�Α. Η εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούµενων σε
περίπτωση που ο µέσος όρος βαθµολογίας της Έκθεσης
είναι µικρότερος του 75 

�Β. Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται
υποχρεωτικά για βαθµολογία επιµέρους κριτηρίου από 90 
έως 100 

�Γ. Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται
υποχρεωτικά για βαθµολογία επιµέρους κριτηρίου κάτω
του 60 κατόπιν άσκησης ένστασης των αξιολογούµενων

�∆. Η βαθµολογία της έκθεσης αξιολόγησης σε
περίπτωση που η απόκλιση µεταξύ των µέσων όρων των
βαθµολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις
είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες µονάδες



Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης

� Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της
∆ιεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων
προσωπικού του οικείου φορέα. 

� Στην Επιτροπή µετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των
µόνιµων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων
Ι.∆.Α.Χ. του οικείου φορέα. 

� Στην Επιτροπή µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου
και εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωµατείου, του
οποίου ο αξιολογούµενος είναι µέλος, 
ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

� Η θητεία της είναι διετής.



Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης

Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού η Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης συνιστάται µε απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
αποτελείται από :
� τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε νοµό για τους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
�έναν προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης προερχόµενο από
άλλο φορέα, κατόπιν επιλογής µε δηµόσια κλήρωση
µεταξύ πέντε υποψηφίων από πέντε διαφορετικούς
φορείς.
� Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους ∆ήµους
Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 



� Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό Συµβούλιο, 
το οποίο ακόµη δεν έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι των εν
λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει.

� Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταµένων που
έχουν αξιολογηθεί από µέλος της Επιτροπής, το
συγκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει στην
εξέταση του εν λόγω θέµατος από την Επιτροπή και τη
θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.



∆ιεύθυνση Παρακολούθησης και
Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθµολογιών
Αξιολόγησης

� Στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης συνιστάται ∆ιεύθυνση
Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των
Βαθµολογιών Αξιολόγησης υπό τη Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Η ∆ιεύθυνση
Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των
Βαθµολογιών Αξιολόγησης παρακολουθεί και
διαχειρίζεται στατιστικά δεδοµένα και χρονοσειρές
δεδοµένων και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης
δεδοµένων των βαθµολογιών αξιολόγησης. Όπου
παρατηρείται συστηµατική εµφάνιση ακραίων τιµών
βαθµολόγησης, είτε υψηλών είτε χαµηλών, µπορεί µε
απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Μεταρρύθµισης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
∆ιεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής
Ανάλυσης των Βαθµολογιών Αξιολόγησης, να
εφαρµόζεται «συντελεστής διόρθωσης». Με
επιµέλεια της ∆ιεύθυνσης Παρακολούθησης και
Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθµολογιών
Αξιολόγησης εκδίδονται σε ετήσια βάση οδηγίες για
τη βαθµολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης.



Στοχοθεσία

� Με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και συλλογικής δράσης της
διοίκησης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής
της Υπηρεσίας, και η ανταπόκριση της στις ανάγκες
της κοινωνίας.



� Εντός της πρώτης εβδοµάδας του
Οκτωβρίου κάθε έτους ο Υπουργός ή το
όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί
και κατανέµει στις οικείες υπηρεσίες τους
στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το
επόµενο έτος. 

� Στο πλαίσιο των στόχων αυτών, οι
προϊστάµενοι των Γενικών ∆ιευθύνσεων ή
ελλείψει αυτών οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
καταθέτουν στον Υπουργό ή στο όργανο
διοίκησης εξειδικευµένη εισήγηση σχετικά µε
τους διαθέσιµους πόρους, τις υλοποιηθείσες
και εν εξελίξει δράσεις της υπηρεσίας τους, 
καθώς και το γενικότερο προγραµµατισµό
του τοµέα ευθύνης τους. 



� Εντός της πρώτης εβδοµάδας του Νοεµβρίου ο
αρµόδιος Υπουργός ή το µονοµελές όργανο
διοίκησης, σε συνεργασία µε τους ως άνω
αναφερόµενους προϊσταµένους, αποφασίζει σχετικά
επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια γνωστοποιεί και
κατανέµει σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση ή σε κάθε
∆ιεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για το
επόµενο έτος.



�Η απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου κοινοποιείται
ηλεκτρονικά σε όλους τους
υπαλλήλους και παρουσιάζεται σε
ολοµέλεια των ∆ιευθύνσεων ανά
Γενική ∆ιεύθυνση, όπου αυτή
υφίσταται, υπό την προεδρία του
Υπουργού ή του µονοµελούς
οργάνου διοίκησης.



� Οι προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης προβαίνουν σε
µια καταρχήν εξειδίκευση ανά οικεία ∆ιεύθυνση των
στόχων που έχουν τεθεί στην Γενική ∆ιεύθυνση, 
ενηµερώνουν σχετικά τους υπαγόµενους σε αυτούς
προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και ζητούν από αυτούς
να εισηγηθούν περαιτέρω προσδιορισµό των
στόχων κάθε ∆ιεύθυνσης.

� Οι προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ζητούν από τους
προϊσταµένους Τµήµατος να εισηγηθούν τον
προσδιορισµό των στόχων κάθε Τµήµατος. 

� Οι προϊστάµενοι Τµήµατος ζητούν από τους
υπαλλήλους να υποβάλουν τις απόψεις και τις
προτάσεις τους σχετικά µε τη στοχοθεσία του
Τµήµατος, της ∆ιεύθυνσης και συνολικά της
Υπηρεσίας. Βάσει των εισηγήσεων των
προϊσταµένων εκδίδεται από κάθε Γενικό ∆ιευθυντή
απόφαση για τους στόχους κάθε ∆ιεύθυνσης.



�Ο προϊστάµενος Τµήµατος παρουσιάζει
στην Ολοµέλεια των υπαλλήλων του
Τµήµατος του άρθρου 23, εντός της
δεύτερης εβδοµάδας του ∆εκεµβρίου
κάθε έτους, τους στόχους που έχουν
αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και
προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας
αυτής, τους ατοµικούς στόχους κάθε
υπαλλήλου, λαµβάνοντας υπόψη τις
δεξιότητες, γνώσεις, εµπειρίες και τα
καθήκοντα που ασκεί. 



� Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση
πραγµατοποιείται και συζήτηση σχετικά µε
την ευρύτερη στοχοθεσία της υπηρεσίας και
τους τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας
της. 

� Στη συνέχεια, µετά από συνέντευξη µε κάθε
υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη τη γνώµη
του, ο προϊστάµενος καθορίζει γραπτά την
ατοµική στοχοθεσία του και την ειδικότερη
συµβολή του στην επίτευξη των στόχων του
Τµήµατος, µε ατοµικούς στόχους, οι οποίοι
αναλύονται σε συγκεκριµένες ενέργειες, µε
χρονικά προσδιορισµένη υλοποίηση, όπου η
φύση της Υπηρεσίας το επιτρέπει. 

� Οι αποφάσεις στοχοθεσίας κοινοποιούνται
ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό που
αφορούν και δηµοσιεύονται στη ∆ιαύγεια.



Αυτοτελές Γραφείο -
Στοχοθεσία

� Ως προς τις οργανικές µονάδες επιπέδου
αυτοτελούς Γραφείου εφαρµόζονται
αναλόγως οι ρυθµίσεις της περίπτωσης γ΄. 

� Στις αποφάσεις στοχοθεσίας καθορίζονται ο
βαθµός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι
δείκτες µέτρησης των αποτελεσµάτων, το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. 

� Η διαδικασία της περίπτωσης γ της
παραγράφου 3 µπορεί να επαναληφθεί µετά
την παρέλευση τετραµήνου και πριν από την
παρέλευση οκταµήνου από την έναρξη
αυτής µε σκοπό την αναθεώρηση των
στόχων.



Ολοµέλειες ∆ιεύθυνσης και
Τµήµατος

� Οι Ολοµέλειες ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος
αποτελούν συµβουλευτικά όργανα της ∆ιοίκησης, 
στα οποία δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι
υπάλληλοι της αντίστοιχης οργανικής µονάδας. 

� Η Ολοµέλεια ∆ιεύθυνσης συγκαλείται και
προεδρεύεται από τον οικείο προϊστάµενο
∆ιεύθυνσης και σε περίπτωση κωλύµατος του
από τον οικείο προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

� Η Ολοµέλεια Τµήµατος συγκαλείται και
προεδρεύεται από τον οικείο προϊστάµενο
Τµήµατος και σε περίπτωση κωλύµατος του από
τον οικείο προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης.



Συνεδρίαση

� Η Ολοµέλεια ∆ιεύθυνσης συνεδριάζει τρεις
(3) φορές το χρόνο για να αξιολογήσει την
πορεία υλοποίησης των στόχων της
∆ιεύθυνσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη
συνολική λειτουργία της αντίστοιχης
οργανικής µονάδας, και όποτε άλλοτε κρίνει
σκόπιµο ο οικείος προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ή ο αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής
προκειµένου να συζητηθούν θέµατα
λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης. Εισηγητής είναι
ο αρµόδιος προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή
αρµόδιος υπάλληλος που επιλέγεται από
αυτόν.



� Η Ολοµέλεια Τµήµατος συνεδριάζει µια φορά
κάθε δύο (2) µήνες για να συζητήσει θέµατα του
Τµήµατος και την πορεία υλοποίησης των στόχων
του, και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιµο ο οικείος
προϊστάµενος Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης, 
προκειµένου να συζητηθούν θέµατα λειτουργίας
του Τµήµατος. 

� Αν υπάρχουν παρατηρήσεις Ανεξάρτητων Αρχών
ή ελεγκτικών µηχανισµών ή αναφορές µε
παράπονα πολιτών που αφορούν τη λειτουργία
του Τµήµατος, αυτά συζητούνται υποχρεωτικά
στην επόµενη Ολοµέλεια του Τµήµατος. 

� Οι Ολοµέλειες µπορεί να συντάσσουν εισηγήσεις
προς τη διοικητική και πολιτική ηγεσία βάσει
προτάσεων των µελών τους.



Έκτακτη Ολοµέλεια

� Τα δύο τρίτα (2/3) των υπαλλήλων του
Τµήµατος µπορεί να ζητήσουν
οποτεδήποτε µε έγγραφη αναφορά τους
προς τον προϊστάµενο τη σύγκληση
έκτακτης Ολοµέλειας, προκειµένου να
συζητηθούν υπηρεσιακά θέµατα, τα
οποία προσδιορίζονται ειδικά στην
αναφορά.

� Η έκτακτη Ολοµέλεια συγκαλείται
υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από
την περιέλευση της αναφοράς στον
προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης.



� Στο τέλος κάθε έτους οι Ολοµέλειες της
∆ιεύθυνσης και του Τµήµατος εγκρίνουν
Εκθέσεις Αξιολόγησης του έργου που
παρήγαγαν.

� Οι Εκθέσεις αυτές συντάσσονται από τον
οικείο προϊστάµενο και εγκρίνονται ύστερα
από συζήτηση τουλάχιστον από τα δύο τρίτα
(2/3) των υπαλλήλων της αντίστοιχης δοµής. 

� Οι Εκθέσεις είναι επαρκώς αιτιολογηµένες
βάσει της στοχοθεσίας της κάθε δοµής και
λαµβάνουν βαθµολογία από το 0−100.

� Οι Εκθέσεις αυτές συνοδεύουν τον ατοµικό
φάκελο αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου.



� Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
των Ολοµελειών ανατίθεται σε υπάλληλο που
ορίζεται ως Γραµµατέας από τον Πρόεδρο
της.

� Οι Ολοµέλειες διεξάγονται εντός ωραρίου
υπηρεσίας και ολοκληρώνονται µε την
εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. 

� Για τη συµµετοχή σε αυτές δεν καταβάλλεται
υπερωριακή αποζηµίωση. 

� Για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η
συµµετοχή τουλάχιστον των τριών πέµπτων
(3/5) των υπαλλήλων, οι οποίοι υπογράφουν
σχετικά. ∆εν υπολογίζονται οι απόντες λόγω
εκπαιδευτικής, αναρρωτικής αδείας ή αδείας
µητρότητας ή ανατροφής τέκνου.



Λογοδοσία και Κοινωνικός
Έλεγχος

�Ο κοινωνικός έλεγχος της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης έχει ως σκοπό τη βελτίωση της
λειτουργίας και της ποιότητας των
υπηρεσιών της. 

�Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται µέσω
του εντοπισµού προβληµάτων µη
εύρυθµης λειτουργίας ή περιπτώσεων
κακοδιοίκησης, λαµβάνοντας υπόψη
αφενός τη γνώµη των πολιτών για την
ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών, 
αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για
την καλύτερη λειτουργία τους.



Ακρόαση Κοινωνικών Φορέων
και Πολιτών

� Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται
διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών
Φορέων και Πολιτών, µε σκοπό η
διοίκηση να καταγράφει και να απαντά
αµέσως στα προβλήµατα εύρυθµης
λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που
εντοπίζουν οι πολίτες. 

� Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται µία
φορά κάθε δύο (2) µήνες, µε κανόνες
δηµοσιότητας και τηρούνται πρακτικά. 

� Προς το σκοπό αυτό συγκροτείται σε
κάθε Υπουργείο και εν γένει κρατική δοµή
Επιτροπή Ακρόασης.



Επιτροπή Ακρόασης

� Ορίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της ∆ιοίκησης
µέσα από το σώµα των Γενικών ∆ιευθυντών, 
∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Τµήµατος. 

� Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα
αιτήµατα κοινωνικών φορέων ή µεµονωµένων
πολιτών ή οµάδων πολιτών. 

� Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι
όροι, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε θέµα σχετικό
µε την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας
Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών.



Κοινωνικός Έλεγχος

� Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, 
µεταξύ άλλων, µε έρευνες, 
ηλεκτρονικές και µη, µε τις οποίες οι
πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις
οποίες χρησιµοποίησαν. 

�Κάθε ηλεκτρονική εφαρµογή µέσω της
οποίας οι πολίτες συναλλάσσονται µε
τη διοίκηση, όπως και η κεντρική
ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά παρόµοια
πρόβλεψη για αξιολόγηση των
σχετικών υπηρεσιών.



Κοινωνικός Έλεγχος

� Με τη συνεργασία του Ε.Κ.∆.∆.Α., στις
υπηρεσίες όπου προσέρχονται πολίτες
αναπτύσσεται και εφαρµόζεται σύστηµα
διερεύνησης ικανοποίησης των πολιτών
και υποβάλλονται παρατηρήσεις και
προτάσεις για τη λειτουργία τους. 



� Για το σκοπό αυτό συγκροτείται εκ µέρους
της υπηρεσίας Οµάδα ή Οµάδες Έργου σε
επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας στην οποία
συµµετέχουν υποχρεωτικά και υπάλληλοι των
υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. 

� Οι Οµάδες Έργου επεξεργάζονται τα σχετικά
στοιχεία και συντάσσουν σχετικές Εκθέσεις
που υποβάλλονται υποχρεωτικά στον
αρµόδιο Υπουργό και στο Παρατηρητήριο
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΠΑ.∆.∆.) και
µπορούν να υποβάλουν εισηγήσεις µε
αλλαγές, ακόµη και νοµοθετικές, που
κρίνονται σκόπιµες.



Παρατηρητήριο της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

� Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται στο
Ε.Κ.∆.∆.Α. Παρατηρητήριο της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (ΠΑ.∆.∆.) µε αποστολή την
επιστηµονική παρακολούθηση της διοικητικής
λειτουργίας και το συντονισµό των διαδικασιών
αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της
δηµόσιας διοίκησης. Το Παρατηρητήριο
στελεχώνεται από εµπειρογνώµονες του
Ε.Κ.∆.∆.Α., οι οποίοι επιλέγονται µε διετή θητεία
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του και προεδρεύεται
από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.∆.∆.Α.

� Στα µέλη του ΠΑ.∆.∆. δεν καταβάλλεται πρόσθετη
αµοιβή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού.


