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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα Αξιολόγησης Δημοσίων Υπάλληλων, Δημόσιο Μάνατζμεντ, 

Δήμος Καλαμαριάς, Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. 

 

Η  αναδιοργάνωση  των φορέων του δημόσιου τομέα θεωρείται επιβεβλημένη και ένα από 

τα εργαλεία που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η θέσπιση ενός συστήματος 

ουσιαστικής, αντικειμενικής και πολύπλευρης αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο και κάνουμε μια 

αναδρομή στα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στην Ελληνική δημόσια διοίκηση 

μετά το 1974. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 105 ατόμων, εκ των οποίων 59 είναι υπάλληλοι το Δήμου 

Καλαμαριάς, 34 υπάλληλοι άλλων ΟΤΑ και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε άλλους φορείς του 

δημοσίου. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των στάσεων των εργαζομένων του Δήμου 

Καλαμαριάς κυρίως, αλλά και εργαζομένων άλλων Ο.Τ.Α και φορέων του δημοσίου, έναντι 

της αξιολόγησης όπως εφαρμόζεται σήμερα, αλλά και έναντι ενός αποδοτικού συστήματος 

αξιολόγησης. Η στατιστική ανάλυση δεν έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

απόψεις όσων εργάζονται στο Δήμο Καλαμαριάς με αυτούς εργάζονται έξω από αυτόν. Οι 

ερωτώμενοι, συνολικά, θεωρούν το υφιστάμενο σύστημα «αυτιστικό» και μη αντικειμενικό, 

ενώ πιστεύουν ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται από 

τον οργανισμό για να βελτιώσει τις λειτουργίες του. 

 

ABSTRACT 

Key words: Public Service Assessment Systems, Public Management, Municipality of 

Kalamaria, Local Authorities. 

 

The reorganization of public sector bodies is seen as imperative and one of the tools to help 

in this direction is the establishment of a system of effective, objective and multifaceted staff 

performance appraisal. In the first part of the paper we present the theoretical background and 

take a look at the evaluation systems applied to the Greek public administration after 1974. In 

the second part we present the results of the survey, which was carried out on a sample of 105 

people, 59 of whom are employees the Municipality of Kalamaria, 34 employees of other Local 

Authorities and the other employees in other public sector bodies. The aim of the work is to 

study the attitudes of the employees of the Municipality of Kalamaria mainly, but also of 

employees of other local authorities and public sector bodies, opposite the assessment as it is 

applied today, but also opposite an efficient evaluation system. The statistical analysis did not 

give statistically significant differences between the views of those working in the Municipality 

of Kalamaria with those working outside it. Respondents, collectively, consider the existing 

system "autistic" and non-objective, and believe that an effective evaluation system should be 

used by the organization to improve its functions
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παραδοσιακό εργασιακό μοντέλο μεταβάλλεται, τόσο λόγω των οικονομικο-

κοινωνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο  και λόγω των 

εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας (Γλαβέλη, 2014). Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

οδηγεί επιχειρήσεις και οργανισμούς σε επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων τους, για 

υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη ποιότητα και κατά συνέπεια σε επαναπροσδιορισμό και 

των εργασιακών σχέσεων. Κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από τη φύση του (επιχείρηση, 

δημόσια υπηρεσία κ.α) επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του, μέσω της χρήσης ορισμένων 

πόρων – οικονομικών, υλικοτεχνικών, ανθρώπινων κ.α. (Μπάκας, 2014). Οι εργαζόμενοι 

αποτελούν σημαντικό (άυλο) πόρο ενός οργανισμού, συχνά αναντικατάστατο (Gomez-Mejia 

et al., 2015), γιατί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως γνώσεις, δεξιότητες, 

συμπεριφορές (Γλαβέλη, 2014), συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Ο 

άνθρωπος ως λογικό ον, απαιτεί λογικούς χειρισμούς, οι οποίοι ενώ είναι προσανατολισμένοι 

στην πρόοδο του οργανισμού, θα πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούν τις ανάγκες του, υλικές 

και ψυχολογικές (Μπάκας, 2014).   Ο οργανισμός προκειμένου να αξιοποιεί με αποδοτικό 

τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό του, θα πρέπει να απελευθερώνει και να ενισχύει τις ικανότητές 

του και φυσικά να παρακολουθεί την απόδοσή του (Γλαβέλη, 2014). Για να χρησιμοποιήσει ο 

οργανισμός με αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπους του, απαιτείται η ύπαρξη κάποιου 

σχεδίου, ή αλλιώς στρατηγική ανθρωπίνων πόρων (Gomez-Mejia et al., 2015). Η σωστά 

σχεδιασμένη στρατηγική θα οδηγήσει σε τακτική ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή σε ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα που βοηθά στην προαγωγή των στρατηγικών στόχων του 

οργανισμού (Gomez-Mejia et al., 2015).  Κομμάτι της στρατηγικής και τακτικής ανθρωπίνων 

πόρων ενός οργανισμού, αποτελεί η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Πόσο 

σημαντική είναι η αξιολόγηση για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού;  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί (Gomez-Mejia et al., 2015), σε μια εταιρεία Χ οι 

προϊστάμενοι των τμημάτων ενημερώθηκαν ότι δεν θα δίνονταν μπόνους απόδοσης στους 

υπαλλήλους, λόγω «σφιχτού» προϋπολογισμού.  Ο προϊστάμενος ενός τμήματος θεώρησε ότι 

οι υπάλληλοι του δεν θα ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την ετήσια αξιολόγηση, μιας και δεν θα 

κατέληγε σε «μπόνους». Έτσι αποφάσισε να μην ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδικασία 

αξιολόγησης, αλλά να κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις  σχετικά με την απόδοσή τους. Όταν 

μοιράστηκαν οι εκθέσεις αξιολόγησης, έγινε κάτι που ο επικεφαλής του τμήματος δεν το 

περίμενε. Αρκετοί υπάλληλοι αντέδρασαν, θεωρώντας τη διαδικασία πρόχειρη και 
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ισοπεδωτική, καθώς δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπαλλήλων. Ο προϊστάμενος 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι (Gomez-Mejia et al., 2015): «η αξιολόγηση της απόδοσης είναι 

χαμένη υπόθεση: Ακόμα και όταν δεν έχει σημασία, οι άνθρωποι θυμώνουν και σπαταλάνε το 

χρόνο τους με καταγγελίες και παράπονα». 

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει και καλούμαστε να ερευνήσουμε, είναι αν όντως η 

αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων έχει νόημα να γίνεται. Πώς πρέπει να γίνεται 

προκειμένου η απόδοση να εκτιμηθεί αποτελεσματικά, τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο 

και για τη λειτουργία του οργανισμού; Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει ο εντοπισμός 

των προβλημάτων απόδοσης, η παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στους 

εργαζομένους και τέλος η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων (Gomez-Mejia et al., 

2015). Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια και ακολουθεί μια συνοπτική 

παρουσία τους.  

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 

Η αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία, μέσα από την οποία 

προσδιορίζεται η απόδοση των διαφόρων ατόμων στο έργο που έχουν αναλάβει, σε σύγκριση 

με ορισμένα πρότυπα, καθώς και σε σύγκριση των εργαζομένων μεταξύ τους (Μπάκας, 2014). 

Η αξιολόγηση απόδοσης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τη διαχείριση της 

απόδοσης των ανθρώπων μέσα σ’ έναν οργανισμό (Carroll & Schneir, 1982). 

Η αξιολόγηση της απόδοσης προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για ποικίλες χρήσεις, τόσο 

λειτουργικές όσο και στρατηγικές (Institute of Management and Administration, 2005). Όταν 

γίνεται αποτελεσματικά μπορεί να είναι το μέσο για την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη 

βελτίωση των επιδόσεων τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση της 

στρατηγικής του οργανισμού (Gomez-Mejia et al., 2015). Στον αντίποδα, κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων δεν πρέπει να πραγματοποιείται (Mayo, 2005), 

θεωρώντας αυτή την πρακτική άκρως ελαττωματική και εξευτελιστική, προκειμένου να 

βελτιωθεί η απόδοση των εργαζομένων (Scholtes, 1999). Κατά συνέπεια η αξιολόγηση της 

απόδοσης θα πρέπει να εξαλειφθεί ως οργανωσιακή πρακτική, λόγω των προβλημάτων και των 

λαθών που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της (Gray, 2002). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της 

ποιότητας (Deming, 1986), οι διαφορές στην απόδοση μεταξύ των εργαζομένων είναι τυχαίες. 

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορετικές απόψεις, παρόλα αυτά η 

συντριπτική πλειοψηφία των οργανισμών διεξάγει αξιολογήσεις των αποδόσεων. Οι 
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εργαζόμενοι χρειάζονται την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση προκειμένου να 

διατηρήσουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.  

 

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση / Αυτοδιοίκηση 

Η Δημόσια Διοίκηση οδηγείται σε ταχύτατες μεταβολές, που οφείλονται τόσο σε 

ενδογενείς όσο και σε εξωγενείς παράγοντες. Ο ρόλος που καλείται να παίξει ο Δημόσιος 

Τομέας ξεφεύγει από το μέχρι τώρα γραφειοκρατικό μοντέλο, ενώ τα κρίσιμα προβλήματα που 

έχουν ανακύψει απαιτούν λύσεις που δεν επιλύονται με τις πρακτικές του παρελθόντος. Σ’ 

αυτές τις νέες συνθήκες η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται ν’ αναλάβει σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης,  ειδικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010) που 

οδήγησε στη δημιουργία νέων διευρυμένων δήμων. Οι νέοι δήμοι που χωροθετήθηκαν βάσει 

δημογραφικών, γεωγραφικών, αναπτυξιακών, πολιτικών κ.α. κριτήριων,  οφείλουν ν’ 

ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, με πνεύμα 

πολυδιάστατο εναρμονισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η αύξηση της πολυπλοκότητας  των 

κοινωνικών συστημάτων, η έμμεση και ελλιπής επικοινωνία τους, οι αλματώδεις εξελίξεις στην 

απελευθέρωση των αγορών και  στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας οδηγεί τη Δημόσια Διοίκηση / Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις (Καρκατσούλης , 2004).   

Όπως αναφέρθηκε, ο σημαντικότερος παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε 

οργανισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι του, το ‘διανοητικό του κεφάλαιο’, (intellectual capital) 

(Πετρίδου, 2011), που αντιπροσωπεύει τη συσσωρευμένη γνώση, τις πληροφορίες που έχουν 

διαχρονικά συγκεντρωθεί, τις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων, εμπειρίες, αξίες, 

αντιλήψεις, στάσεις. Το ‘διανοητικό του κεφάλαιο’ με χρηστή διοίκηση, βοηθά στη 

μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Η προσέγγιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς  

Με την κλασσική προσέγγιση της διοίκησης, η βελτίωση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών, ήταν συνάρτηση ορθολογικής 

οργάνωσης της εργασίας με καθορισμένες σχέσεις εξουσίας και μηχανιστικής αντιμετώπισης 

των εργαζομένων (Πετρίδου, 2011). Σταδιακά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις 

αρχές του 1930, ερευνητές και επιστήμονες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην κατανόηση των 

εργαζομένων και στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται στο εργασιακό περιβάλλον 

(Πετρίδου, 2011). Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας του 
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υπάρχοντος συστήματος να επιλύσει τα προβλήματα της ανθρώπινης συνεργασίας στους 

εργασιακούς χώρους, οι απαιτήσεις των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας και 

φυσικά οι απαιτήσεις οργανισμών και επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας της 

προσφερόμενης εργασίας.  

Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που ευνοούν της αύξηση της παραγωγικότητας και την 

ικανοποίηση από την εργασία; Οικονομικοί παράγοντες και βελτίωση εργασιακών συνθηκών 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όμως οι μόνοι. Το πείραμα του Αυστραλού 

κοινωνιολόγου Elton Mayo και της ομάδας του, την περίοδο 1927-1932 στο εργοστάσιο 

νηματουργίας Howthorne της W. Electric, αφορούσε πως αποδίδουν οι εργάτριες, στις 

αυξομειώσεις του φωτισμού, προκειμένου να βρεθεί η ένταση που θα βελτιστοποιούσε την 

απόδοσή τους (Παπαστάμου, 2001).  Το πείραμα κατέληξε σε πλήρη «αποτυχία», γιατί ενώ 

λογικά η μείωση της έντασης του φωτός θα έπρεπε να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 

απόδοσής τους, παρατηρήθηκε ακριβώς το αντίθετο: η μείωση της έντασης αύξησε την 

παραγωγικότητα των εργατριών. Η εξήγηση που δόθηκε σ’ αυτό το «αλλόκοτο» φαινόμενο, 

γνωστό και ως φαινόμενο Howthorne, είναι η εξής: η αύξηση της παραγωγικότητας των 

εργατριών, κάτω από τις συγκεκριμένες αντίξοες συνθήκες, δεν οφείλεται φυσικά στις 

συνθήκες αυτές καθαυτές, αλλά επειδή θεώρησαν ότι με τις δοκιμές που γινόταν, η εργοδοσία 

αποδείκνυε έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για το προσωπικό της και έτσι οι εργάτριες ως 

ανταπόδοση αύξησαν την παραγωγικότητά τους (Παπαστάμου, 2001). Ο Elton Mayo λοιπόν 

και οι συνεργάτες του έβαλαν τα θεμέλια του λεγόμενου «μάνατζμεντ», δεδομένου ότι η 

εργοδοσία μπορεί προκειμένου να ικανοποιήσει τους εργαζομένους να μην αυξάνει τις 

απολαβές τους αλλά να τους καλύπτει άλλες «ανθρώπινες» ανάγκες.  

Στα πλαίσια της προσέγγισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναπτύχθηκαν διάφορες 

θεωρίες. Μία από αυτές, αφορά τη μελέτη των στάσεων του ανθρώπου. Όπως θα δούμε και 

στο επόμενο κεφάλαιο, για την πραγματοποίηση της έρευνας της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιήσαμε τη μέτρηση των στάσεων των υπαλλήλων έναντι της αξιολόγησης. Οι 

στάσεις αντιπροσωπεύουν την αντιλήψεις του ανθρώπου για τα κοινωνικά φαινόμενα και 

κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου στις συναλλαγές του με τον συνάνθρωπο, την 

οικογένεια του, με τον εργασιακό του χώρο και γενικά με όλους τους κοινωνικούς φορείς 

(Γεώργας, 1990). 
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Μεθοδολογία Έρευνας, παρουσίαση αποτελεσμάτων και παραγοντική ανάλυση 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κατερέλος, 2001 (Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, 

κεφάλαιο 6ο), «…ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις κάτι από κάποιον είναι να τον ρωτήσεις…». 

Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας στηρίχθηκε στη δημιουργία ερωτηματολογίου στάσεων 

– απόψεων αναφορικά με την αξιολόγηση του προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου / 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ερωτώμενοι,  μέσω μιας πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert,  

καλούνται να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία θα καταγράψουμε τις προσωπικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων για το 

συγκεκριμένο θέμα. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, στο τέταρτο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να 

ερμηνεύσουμε τις στάσεις των εργαζομένων έναντι της αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων 

 

1.1 Η διαδικασία της αξιολόγησης  

Με την αξιολόγηση του προσωπικού, επιδιώκουμε τη διαπίστωση του επιπέδου στο οποίο 

βρίσκεται το προσωπικό από άποψη ικανοτήτων, απόδοσης και συμπεριφοράς στην εργασία 

(Μπάκας, 2014). Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης είναι ο 

προσδιορισμός του τι χρειάζεται να μετρηθεί, ακολουθεί η μέτρηση της απόδοσης και τέλος η 

διαχείριση της απόδοσης (Gomez-Mejia et al., 2015). 

Προσδιορισμός σημαίνει να εντοπιστούν τα πεδία εργασίας που θα πρέπει να εξετάσει ο 

αξιολογητής κατά τη μέτρηση των επιδόσεων. Τα πεδία εργασίας θα πρέπει να εντάσσονται 

στο γενικότερο σύστημα ανάλυσης των θέσεων εργασίας του οργανισμού (οργανογράμματα, 

ροές εργασιών). Το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να επικεντρώνεται στις επιδόσεις που 

επηρεάζουν την οργανωσιακή επιτυχία και όχι σε χαρακτηριστικά άσχετα με την απόδοση: 

εθνικότητα, ηλικία ή φύλλο. 

Η μέτρηση, δηλαδή η ουσία του συστήματος αξιολόγησης, συνεπάγεται διοικητικές 

αποφάσεις σχετικά με το πόσο καλή ή κακή ήταν η απόδοση των εργαζομένων. Σε όλο τον 

οργανισμό οι αξιολογητές όλων των τμημάτων πρέπει να διατηρούν συγκρίσιμα πρότυπα 

αξιολόγησης (Banks & Roberson, 1985). 

Η διαχείριση είναι ο βασικός στόχος όλων των συστημάτων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 

δεν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που επικεντρώνεται στο παρελθόν, να επικρίνει ή να 

επαινεί τους εργαζόμενους για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε. Αντίθετα πρέπει να 

είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και πως μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους στον οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανατροφοδότηση και στην εκπαίδευση των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να 

βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους. Μια πλήρης διαδικασία αξιολόγησης  περιλαμβάνει 

ανεπίσημη καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ προϊσταμένων και εργαζομένων, καθώς και 

επίσημες πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις. Η συνέντευξη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

διαδικασίας αξιολόγησης και η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του αξιολογητή - Πίνακας 1.1 (Gomez-Mejia et al., 2015), όπως επίσης και στον 

κατάλληλο προγραμματισμό όλων των φάσεων της συνέντευξης. Η συνέντευξη της 
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αξιολόγησης χωρίζεται σε τρεις φάσεις (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 2012): α) φάση της 

προετοιμασίας, β) φάσης της διεξαγωγής γ) φάση μετά τη συνέντευξη.  

 

Δεξιότητες (αξιολογητή) Όφελος 

Μη λεκτική επικοινωνία (η στάση του 

σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου) 

Δείχνει ενδιαφέρον και ενεργή ακοή  

Ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου  Καλύτερη ροή της επικοινωνίας 

Παράφραση (λέω με άλλα λόγια αυτά που 

ακούω) 

Δείχνει ενδιαφέρον για τα λεγόμενα του 

αξιολογούμενου 

Έκφραση συναισθημάτων Δείχνει ευαισθησία, χαλαρώνει τον 

αξιολογούμενο και κάνει καλύτερη την 

επικοινωνία 

Πολιτισμική ευαισθησία Δείχνει σεβασμό στο συνομιλητή που 

προέρχεται από διαφορετική πολιτισμική 

κουλτούρα 

Πίνακας 1.1  

 

1.1.1 Τύποι αξιολόγησης  

Οι τύποι αξιολόγησης ταξινομούνται με δύο τρόπους (Gomez-Mejia et al., 2015): 1. Βάσει 

του είδους της αξιολόγησης που απαιτείται (απόλυτη ή σχετική), 2. Βάσει του σημείου 

εστίασης της μέτρησης (χαρακτηριστικά, συμπεριφορά ή αποτέλεσμα). 

ΣΧΕΤΙΚΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Τα συστήματα σχετικής κατάταξης έχουν το 

πλεονέκτημα ότι αναγκάζουν τους προϊσταμένους να διαφοροποιήσουν τους εργαζομένους 

τους. Από την άλλη, τα συστήματα σχετικής κατάταξης δεν αποσαφηνίζουν πόσο μεγάλη ή 

μικρή είναι η διαφορά μεταξύ των εργαζομένων και αναγκάζουν τους προϊσταμένους να 

εντοπίζουν διαφορές ανάμεσα στους εργαζομένους, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν πραγματικά 

(Miner, 1988). Η σχετική αξιολόγηση δίνει μια γενική εικόνα της απόδοσης των εργαζομένων, 

γεγονός που καθιστά την ανατροφοδότηση των εργαζομένων ως προς την απόδοσή τους 

ασαφή. Στα συστήματα απόλυτης αξιολόγησης, η επίδοση του κάθε εργαζομένου 

βαθμολογείται ξεχωριστά σε κάθε διάσταση της εργασίας του. Καταλαβαίνουμε ότι επειδή οι 

αξιολογήσεις γίνονται βάσει ξεχωριστών διαστάσεων των επιδόσεων, η ανατροφοδότηση 

μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένη και χρήσιμη. Οι απόλυτοι τύποι αξιολόγησης θεωρούνται 

πιο δίκαιοι από τους σχετικούς τύπους αξιολόγησης (Roch et al., 2007). Βέβαια σε ένα τέτοιο 
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σύστημα, πολλοί προϊστάμενοι έχουν την τάση να βαθμολογούν όλους τους εργαζομένους το 

ίδιο, κάτι που καταστρέφει την αξία του συστήματος αξιολόγησης. Αυτή την παθογένεια 

συναντάμε και στα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζει η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Φυσικά οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν συγκριτικές αξιολογήσεις τόσο μεταξύ ανθρώπων 

όσο και μεταξύ αντικειμένων. Κατά συνέπεια στα συστήματα απόλυτης αξιολόγησης οι 

συγκρίσεις δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αξιολόγηση 

χαρακτηριστικών των εργαζομένων (αποφασιστικότητα, αξιοπιστία, πρωτοβουλία, ανάληψη 

ευθυνών κ.α) επικεντρώνεται στο άτομο και όχι στην απόδοση. Αναγκάζει το άτομο να πάρει 

αμυντική στάση στην αξιολόγηση και δεν ευνοεί την βελτίωση επιδόσεων (Gomez-Mejia et 

al., 2015). Αντίθετα η αξιολόγηση της συμπεριφοράς (δηλαδή συμπεριφορά προς πολίτες, 

εξυπηρέτηση κοινού, επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες) 

οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς την απόδοση των εργαζομένων, παρέχοντας 

έτσι συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν ή να αποφεύγουν οι 

εργαζόμενοι. Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων απαιτεί από τους προϊσταμένους να αξιολογήσουν 

τα αποτελέσματα των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των πολιτών που 

εξυπηρετήθηκαν. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων είναι η διοίκηση 

μέσω στόχων (management by objectives- MBO) (Drucker, 1954) και  γίνεται βάσει 

προσδιορισμένων στόχων, οι οποίοι τίθενται από κοινού από εργαζομένους και προϊσταμένους. 

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων δίνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Το σημαντικότερο 

ζήτημα είναι ότι τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να συνδεθούν με τους στρατηγικούς 

στόχους (Gillespie, 2002), και η αξιολόγηση ν’ αποτελέσει εργαλείο στρατηγικής διοίκησης. 

Βέβαια η εστίαση της προσοχής των εργαζομένων στο αποτέλεσμα με οποιοδήποτε κόστος 

(Bernardin & Beatty, 1984), μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε άλλες  πτυχές της 

απόδοσης. Δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν τα πάντα παραβλέποντας την ποιότητα, ειδικά  

στους δημόσιους οργανισμούς που η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι πρωταρχικής 

σημασίας. 

Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι ο τύπος του εργαλείου αξιολόγησης δεν κάνει μεγάλη 

διαφορά στην ακρίβεια των αξιολογήσεων (Cardy & Dobbins, 1994a). Τι κάνει τότε τη 

διαφορά; Η απάντηση είναι, το πρόσωπο που κάνει την αξιολόγηση, ή όπως συχνά αναφέρεται 

η πηγή της αξιολόγησης. Η νοημοσύνη του βαθμολογητή, η εξοικείωσή του με την εργασία 

(Borman, 1979), η ικανότητα του να διαχωρίζει τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες 

(Cardy & Kehoe, 1984) επηρεάζουν την ποιότητα της αξιολόγησης.  Εκτός από τον άμεσο 

προϊστάμενο πηγές της αξιολόγησης μπορεί να είναι: το ίδιο το άτομο (αυτοαξιολόγηση), οι 
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συνάδελφοι, οι υφιστάμενοι, οι πολίτες/πελάτες (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 2012). Ο 

συνδυασμός όλων των παραπάνω αξιολογήσεων ονομάζεται αξιολόγηση 360ο (360ο feedback). 

Η αξιολόγηση 360ο μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης του 

εργαζομένου, γιατί προέρχεται από διάφορες οπτικές γωνίες. Γενικά τα πρότυπα απόδοσης 

πρέπει να είναι (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 2012): συγκεκριμένα (Specific), μετρήσιμα 

(Measurable), συμφωνηθέντα (Acceptable), ρεαλιστικά (Realistic) και εντός χρονικών 

πλαισίων (in Time), δηλαδή ΕΞΥΠΝΑ (S.M.A.R.T). 

 

1.2 Προβλήματα και δυσχέρειες 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι προϊστάμενοι που διαχειρίζονται αποτελεσματικά 

τις αποδόσεις έχουν τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά (Gomez-Mejia et al., 2015): 

 Διερευνούν τις αιτίες των προβλημάτων απόδοσης 

 Κατευθύνουν την προσοχή τους στις αιτίες των προβλημάτων. 

 Αναπτύσσουν ένα σχέδιο δράσης και ενδυναμώνουν τους εργαζομένους έτσι ώστε να 

βρουν λύσεις 

 Έχουν άμεση επικοινωνία κατά την αξιολόγηση και παρέχουν αποτελεσματική 

ανατροφοδότηση. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ακριβείς μετρήσεις της απόδοσης των εργαζομένων. Για να 

γίνει αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα εμπόδια που βρίσκονται στη μέση, τα οποία 

σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: Σφάλματα (συνειδητά και ασυνείδητα) (Βαξεβανίδου &  

Ρεκλείτης, 2012) και προκαταλήψεις αξιολογητή, η επιρροή της συμπάθειας, επικέντρωση στο 

άτομο ή στην ομάδα (Gomez-Mejia et al., 2015).  Συνειδητά σφάλει ο αξιολογητής όταν 

βαθμολογεί τον υφιστάμενό του είτε θετικότερα είτε χαμηλότερα από την πραγματική του 

απόδοση, επιδιώκοντας να πετύχει κάποιους οργανωσιακούς στόχους (Βαξεβανίδου &  

Ρεκλείτης, 2012). Όταν η αξιολόγηση είναι προσανατολισμένη στις πολιτικές του οργανισμού 

ο αξιολογητής μπορεί να κάνει συνειδητά σφάλματα στην αξιολόγηση, προκειμένου για 

παράδειγμα, να συνετίσει τον εργαζόμενο να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Στους περισσότερους 

οργανισμούς η αξιολόγηση είναι μια άσκηση πολιτικής παρά μια ορθολογική άσκηση (Cardy 

& Dobbins, 1994a) και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση των διαφόρων 

στόχων. 

Στα ασυνείδητα σφάλματα ο βαθμολογητής έχει μια γενική εικόνα για τον αξιολογούμενο, 

θετική ή αρνητική και βάσει αυτής κρίνει τον υφιστάμενό του (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 

2012). Το τελευταίο είναι γνωστό και ως φαινόμενο / σφάλμα φωτοστέφανου. Το σφάλμα 
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φωτοστέφανου μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι ο προϊστάμενος κάνει όλες τις 

αξιολογήσεις σύμφωνα με το επίπεδο απόδοσης του εργαζομένου σε μια διάσταση, που είναι 

σημαντική γι’ αυτόν. Το σφάλμα κεντρικής τάσης, επιείκειας ή αυστηρότητας, σφάλματα που 

οφείλονται στη χρονική περίοδο της αξιολόγησης, το γεγονός ότι μερικοί αξιολογούμενοι 

έχουν τη δυνατότητα να εντυπωσιάζουν του αξιολογητές, ανήκουν στην κατηγορία των 

ασυνείδητων σφαλμάτων (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 2012). Αναλυτικότερα, το σφάλμα 

κεντρικής τάσης, επιείκειας ή αυστηρότητας ή αλλιώς σφάλμα περιορισμού του εύρους 

(Gomez-Mejia et al., 2015), προκύπτει όταν ο προϊστάμενος περιορίζει όλες του τις 

αξιολογήσεις σε ένα μικρό τμήμα της κλίμακας αξιολόγησης (στο μεσαίο, υψηλότερο ή 

χαμηλότερο σημείο της κλίμακας). Η προκατάληψη μπορεί επίσης να προκαλέσει συνειδητά ή 

ασυνείδητα σφάλματα στην αξιολόγηση. Συνειδητά ή ασυνείδητα ένας προϊστάμενος μπορεί 

να βαθμολογεί κάποιους εργαζόμενους χαμηλότερα ή υψηλότερα από άλλους με βάση τη φυλή, 

το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή και άλλους παράγοντες. Δυστυχώς η συνειδητή 

προκατάληψη είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Αν όμως γίνεται ασυνείδητα και ο βαθμολογητής 

το καταλάβει μπορεί να ξεπεραστεί.  

Η επιρροή της συμπάθειας, δηλαδή η συμπάθεια ή η αντιπάθεια του βαθμολογητή για το 

αξιολογούμενο, μπορεί να προκαλέσει σφάλματα κατά την αξιολόγηση (Gomez-Mejia et al., 

2015). Το ερώτημα είναι αν η σχέση μεταξύ της συμπάθειας και της αξιολόγησης της απόδοσης 

είναι πρέπουσα ή μεροληπτική (Cardy & Dobbins, 1994a). Είναι πρέπουσα όταν οι 

προϊστάμενοι συμπαθούν περισσότερο τους εργαζόμενους με καλή απόδοση, παρά τους 

εργαζόμενους με κακή απόδοση. Από την άλλη, είναι μεροληπτική όταν οι προϊστάμενοι 

συμπαθούν ή αντιπαθούν εργαζομένους για άλλους λόγους, που δεν αφορούν την απόδοση π.χ 

να έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση τώρα που ο οργανισμός είναι δομημένος σε 

ομάδες, η αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα: 1) τη συνεισφορά των 

ατόμων στην απόδοση της ομάδας και 2) την απόδοση της ομάδας ως σύνολο (Reilly & 

McGourty, 1998). Σ’ αυτή την περίπτωση είναι εύκολο να γίνουν σφάλματα, γιατί πρέπει να 

προσδιοριστούν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, άλλα για την ομαδική και άλλα για την 

ατομική αξιολόγηση.  

Η δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης που αποτελείται από έντυπα που 

συμπληρώνονται από αξιολογούμενους και αξιολογητές, η δυνατότητα συνέντευξης, η επιλογή 

κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης (ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας), η τήρηση αρχείων 

με στοιχεία της αποδοτικότητας των εργαζομένων, η κατάλληλη εκπαίδευση του αξιολογητή, 

η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός αξιολογητή, η ανατροφοδότηση (feedback) των 

αξιολογούμενων ως προς την απόδοσή τους, είναι κάποιες από τις προϋποθέσεις αποφυγής 
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σφαλμάτων του αξιολογητή (Βαξεβανίδου &  Ρεκλείτης, 2012). Ολοκληρώνοντας το 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την αξιολόγηση, θα ρίξουμε μια ματιά στα συστήματα 

αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας διαχρονικά. 

 

1.3 Ιστορική Αναδρομή στα συστήματα αξιολόγησης του δημοσίου – Συγκριτική 

αποτίμηση  

Το 1833 με το διάταγμα 37 (ΦΕΚ 37/22-11-1833) «Περί εισαγωγής βιβλίων της ποιότητος 

των δημοσίων υπηρετών» θεσπίστηκε για πρώτη φορά η τήρηση μητρώου και η αξιολόγηση 

απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Χαρακτηριστικά το άρθρο 1 αναφέρει: «Θέλομεν του 

λοιπού να κρατώνται εις όλους τους κλάδους της Διοικητικής Υπηρεσίας βιβλία της ποιότητος, 

δια να δυνηθή η Κυβέρνησις δι’ αυτών να έχη διηνεκείς και ακριβείς γνώσεις περί των 

προσωπικών περιστάσεων όλων των υπαλλήλων και να κάμη ορθήν κρίσιν των γνώσεων, της 

ικανότητος, της δραστηριότητος και των εκδουλεύσεων ενός εκάστου». Κάνοντας τώρα μια 

αναδρομή στα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν από το τέλος της δικτατορίας 

(1974) και μετά, αναφέρουμε τα εξής: 

 Με το ΠΔ 906/1975 (ΦΕΚ 288/τ.Α/22-12-1975) καθώς και η τροποποίηση – συμπλήρωση 

του με το ΠΔ 16/1977 (ΦΕΚ 10/τ.Α/14-1-1977), επιχειρείται η πρώτη μεταπολιτευτική 

προσπάθεια για αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου (πλην εκπαιδευτικών και ΝΠΔΔ). 

Με τα προαναφερθέντα προεδρικά διατάγματα καθορίζεται το περιεχόμενο των «εκθέσεων 

ουσιαστικών προσόντων» των υπαλλήλων. Ο συνολικός αριθμός των κριτηρίων είναι 

δεκαοκτώ και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Χαρακτήρας, ήθος, ευφυΐα και β) Ικανότητες. 

Η βαθμολόγηση γίνεται με τους χαρακτηρισμούς άριστα, λίαν καλός, καλός, μέτριος και κακός 

και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης συνδέεται με την προαγωγή ή όχι του υπαλλήλου σε 

ανώτερο βαθμό.   

Στη συνέχεια με το ΠΔ 581/1984 (ΦΕΚ 207/τ.Α/20-12-1984) καθιερώνεται νέο σύστημα 

αξιολόγησης (πλέον και για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ), στο οποίο τα υπό κρίση ουσιαστικά 

προσόντα μειώνονται σε οκτώ και εισάγεται υποχρεωτικά η συνέντευξη σαν επιπλέον μέσο, 

προκειμένου ο προϊστάμενος να διαμορφώσει άποψη για την απόδοση του υπαλλήλου. Επίσης 

στο έντυπο της αξιολόγησης υπάρχει ερωτηματολόγιο, όπου ο υπάλληλος εκθέτει τις απόψεις 

του, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία με τον καλύτερο τρόπο οι ικανότητές του. 

Η βαθμολόγηση είναι  περιγραφική και διαβαθμίζεται σε πέντε κλίμακες. Στην πρώτη κλίμακα 

είναι οι άριστοι υπάλληλοι και στην πέμπτη οι τελείως ανεπαρκείς. Τέλος ο υπάλληλος μπορεί 
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να υποβάλει ένσταση επί της βαθμολογίας του, εφόσον πληρούνται κάποια κριτήρια, 

διαδικασία που δεν προβλέπονταν με τα προηγούμενα προεδρικά διατάγματα.  

Η αξιολόγηση με το ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/25-9-1992) εισάγει την αυτοαξιολόγηση, 

καταργεί την υποχρεωτική συνέντευξη (εκτός και αν τη ζητήσει ο αξιολογούμενος) και αυξάνει 

τον αριθμό των κριτηρίων σε 16, κατατάσσοντάς τα σε πέντε ομάδες: Γνώση του αντικειμένου, 

Διοικητικές ικανότητες (αφορά μόνο προϊσταμένους), Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, 

Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, Αποτελεσματικότητα. Το κριτήριο 

«αποτελεσματικότητα» εμφανίζεται για πρώτη φόρα και ουσιαστικά εγκαινιάζει τη 

στοχοθεσία, δηλαδή την ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων, αλλά και την εξοικονόμηση 

πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, υλικών μέσων κ.λ.π).  Μέσω αυτού 

του κριτηρίου, η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με τη γενικότερη λειτουργία του 

Οργανισμού. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 1 έως 10 και με δεκαδικές υποδιαιρέσεις.  

Το 2014 με τον νόμο 4250 - Κεφάλαιο Γ΄ (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) τροποποιείται το ΠΔ 

318/92, όπου μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης 

(άρθρο 20). Έως 25% των υπαλλήλων μπορούν να βαθμολογηθούν με 9-10, έως 60% με 7-8 

και 15% με 1-6.  Η υποχρεωτική βαθμολόγηση  του 15% των υπαλλήλων με βαθμούς από 1-6 

πυροδότησε σειρά αντιδράσεων από μέρους των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο 

σύστημα αξιολόγησης να μην εφαρμοστεί.  

Ερχόμαστε στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης, που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4369/16 

(ΦΕΚ 33/τ.Α/27-2-2016) – Μέρος Β΄(Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και 

συμμετοχή). Η σύνδεση πλέον αξιολόγησης και στοχοθεσίας είναι γεγονός. Βέβαια κατά την 

πρώτη εφαρμογή, δηλαδή για την αξιολόγηση του 2016, το εν λόγω κριτήριο που αφορά το 

βαθμό επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του 

Τμήματος, δεν βαθμολογείται. Τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες: Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, Β. Υπηρεσιακές 

σχέσεις και συμπεριφορά, Γ. Αποτελεσματικότητα. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από 0 έως 

100 με την εξής διαβάθμιση (Πίνακας 1.2): 

Βαθμολογία Χαρακτηρισμός 

90-100 

Άριστοι υπάλληλοι – απαιτείται ειδική 

αιτιολογία-εξέταση από την Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης του αρ. 21 

75-89 Πολύ επαρκείς υπάλληλοι 

60-74 Επαρκείς υπάλληλοι 
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50-59 

Μερικώς επαρκείς υπάλληλοι - 

απαιτείται ειδική αιτιολογία – δικαίωμα 

του υπαλλήλου για ένσταση στην Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης του αρ. 21 

40-49 

Μέτριοι υπάλληλοι - απαιτείται ειδική 

αιτιολογία – δικαίωμα του υπαλλήλου για 

ένσταση στην Ειδική Επιτροπή 

Αξιολόγησης του αρ. 21 

25-39 

Ανεπαρκείς υπάλληλοι - απαιτείται 

ειδική αιτιολογία – δικαίωμα του 

υπαλλήλου για ένσταση στην Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης του αρ. 21 

0-24 

Ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία - απαιτείται ειδική αιτιολογία – 

δικαίωμα του υπαλλήλου για ένσταση 

στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του 

αρ. 21 

Πίνακας 1.2 

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 της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της 

συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του 

αξιολογούμενου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης. Η καινοτομία του 

νέου συστήματος αξιολόγησης είναι ότι οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων 

αξιολογούνται από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων τους, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον 

τρεις και το αποτέλεσμα λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση τους.   

Ο νόμος 4553/18 (ΦΕΚ 75/τ.Α/24-4-2018) τροποποιεί διατάξεις του ν. 4369/16 για την 

ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων 

διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Με την απόφαση ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485 (ΦΕΚ 

1882/τ.Β/24-5-2018) καθορίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την 

αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής, καθώς και η μορφή του 
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περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους 

υφισταμένους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μοντέλα Διοίκησης 

 

2.1 Η εξέλιξη του Δημόσιου Μάνατζμεντ, οι σύγχρονες τάσεις και το αίτημα για  

στρατηγικές επιλογές στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Η σύγχρονη αντίληψη στη Δημόσια Διοίκηση παραπέμπει στην εφαρμογή στρατηγικού 

σχεδιασμού, δηλαδή στην εκπόνηση μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για το σύνολο του 

οργανισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει το όραμα και την αποστολή του, τους στρατηγικούς 

στόχους και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει για ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή του 

(Πετρίδου, 2011). Με τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ο οργανισμός θα είναι ανά πάσα 

στιγμή σε θέση να γνωρίζει που βρίσκεται, αλλά κυρίως την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο 

μέλλον, ποιες ευκαιρίες θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ποιες απειλές θα πρέπει ν’ αποφύγει, 

ποιες δυνάμεις του θα ενισχύσει και ποιες αδυναμίες του θα υπερνικήσει. Με αυτό τον τρόπο 

α) διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής προοπτικής του ενώ 

παράλληλα διαπιστώνεται το εύρος και το μέγεθος των αναγκών σε βασικές υποδομές και β) 

έχει πολλές πιθανότητες ν’ αντιμετωπίσει με επιτυχία το ευμετάβλητο περιβάλλον και να 

προσφέρει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στους πολίτες – πελάτες. 

Μεταπολεμικά διακρίνουμε τέσσερις φάσεις εξέλιξης της δημόσιας διοίκησης (Shabbir 

Cheema,  2004, σελ. 2): 

 Την παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση (Traditional Public Administration), ένα 

σύνολο δομών, θεσμών και λειτουργιών που χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική 

δομή, τη συνέχεια, την αμεροληψία, την υποδειγματοποίηση, τη νομο-ορθολογική 

εξουσία και τον επαγγελματισμό με κύρια επικέντρωση στις λειτουργίες και στις 

διαδικασίες (United Nations, 2003). 

 Του Δημόσιου Μάνατζμεντ (Public Management), με κύρια χαρακτηριστικά 

την αποτελεσματικότητα, την αποδοτική χρήση των πόρων, τον προσανατολισμό 

στον πελάτη, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της αγοράς, τη μείωση του μεγέθους 

του δημοσίου και την μεγαλύτερη ευαισθησία στις ανάγκες του πολίτη 

υιοθετώντας τις αρχές του ιδιωτικού τομέα στους δημόσιους οργανισμούς.  

 Του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (NPM), που χαρακτηρίζεται από την ευελιξία 

στη δράση των στελεχών (managers), την ενδυνάμωση του ρόλου των πολιτών στη 

διοίκηση, τους μηχανισμούς καινοτομιών που επικεντρώνονται στη καινοτομία και 

στο αποτέλεσμα αντί στις λειτουργίες, την εισαγωγή των αρχών της ιδιωτικής 
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οικονομίας στην ανάθεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από τρίτους (out-

sourcing), την προώθηση της επαγγελματικής ηθικής στο δημόσιο τομέα και τέλος 

χαρακτηρίζεται από την έννοια της αποδοτικότητας στη διοίκηση και στον 

προϋπολογισμό.  

 Της Διακυβέρνησης (Governance), που ορίζεται ως «ένα σύστημα αξιών, 

πολιτικών και θεσμών με το οποίο η κοινωνία διευθύνει τα οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτικά θέματα δια μέσου και παράλληλα με τις διαδράσεις   του κράτους, της 

κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα» (Shabbir Cheema,  2004, σελ. 3). 

Σ’ αυτό το σύστημα της δημόσιας διοίκησης υπάρχουν διακριτοί ρόλοι για το 

κράτος που συνεισφέρει με τη δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού και 

νομιμοποιητικού περιβάλλοντος, για τον ιδιωτικό τομέα που δημιουργεί δουλειές 

και εισόδημα και για την κοινωνία των πολιτών που διευκολύνει την κοινωνική 

και πολιτική διάδραση των κοινωνικών πρωταγωνιστών.  

Οι μέθοδοι και ο τρόπος της άσκησης της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να επηρεάζονται 

από τα ακόλουθα: 

- Τη στρατηγική σκέψη και το στρατηγικό μάνατζμεντ  ως τρόπο δουλειάς  και σύνολο 

λειτουργιών. Με σεβασμό στην πολιτική νομιμότητα, την αποφυγή της 

γραφειοκρατίας, την απασχόληση των αρίστων, της αποτελεσματική και αποδοτική 

δημόσια διοίκηση. 

- Το σχέδιο και τον αναστοχασμό απατώντας κάθε φορά στα ερωτήματα για το που 

βρισκόμαστε που θέλουμε να φτάσουμε και το πώς, τον τρόπο, για να φτάσουμε εκεί 

που θέλουμε. Να ορίσουμε την ταυτότητά μας απατώντας στο ποιοι είμαστε, τι 

κάνουμε και γιατί το κάνουμε (Bryson, 1988) 

- Τον ορισμό, τον σχεδιασμό και την διαχείριση των α) σκοπών και επιδιώξεων, β)των 

πολιτικών, γ) των προγραμμάτων, δ) των δράσεων που απαιτούνται, ε) των 

αποφάσεων και των  κατανομών των πόρων (τεχνολογικοί, φυσικοί, 

χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι) διαμορφώνοντας το στρατηγικό πρότυπο 

(pattern) λειτουργίας. Την αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού μέσα από τα 

πέντε P του Mintzberg  (1994) που είναι α) το σχέδιο (plan), β) το τέχνασμα (ploy), 

γ)το υπόδειγμα (pattern) δ) η τοποθέτηση (position) και τέλος ε) η προοπτική 

(perspective). 

- Την επιδίωξη της καινοτομίας.  
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- Την ποιοτική απόδοση των υπηρεσιών. Την εφαρμογή μοντέλων Ολικής Ποιότητας 

(ΚΠΑ) με στόχο τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

- Τον εντοπισμό και την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών, των stakeholders 

(Freeman, 1984) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας μέσα από τη συσχέτιση 

μαζί τους (boundary spanning). Σημαντική συνιστώσα αποτελεί το προσωπικό του 

οργανισμού. 

- Τη χρήση τεχνικών για την  αξιολόγηση και τη συλλογή των δεδομένων και ενεργειών 

(SWOT Analysis, PEST Analysis, BSC).  

- Την αξιολόγηση με βάση το Μοντέλο της Στρατηγικής Διοίκησης (Διαμόρφωση της 

Στρατηγικής, Υλοποίηση και Αξιολόγηση - έλεγχο των δράσεων μας). Αξιολόγηση 

που προϋποθέτει την σαφή διατύπωση του οράματος, της αποστολής, των αξιών και 

των αρχών,  την διατύπωση, το σχεδιασμό στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων, 

την ανάπτυξη πολιτικών (γενικών οδηγιών) τη διαμόρφωση προγραμμάτων 

(προσδιορισμός των βημάτων), την κατάρτιση προϋπολογισμού, την οριοθέτηση των 

διαδικασιών και τέλος την αποτίμηση των αποτελεσμάτων.  

 

Διάγραμμα 2.1 
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2.2 Διοίκηση με στόχους – Νομοθετικό Πλαίσιο 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών, θεσμοθετήθηκε με το ν.3230/2004 αρχικά και με τον ν. 4369/2016 αργότερα, ένα  

σύστημα διοίκησης μέσω στόχων. Ο ν. 4369/16 και ειδικότερα η τελευταία εγκύκλιος του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/5/οικ.8882) που δημοσιεύθηκε 

στις 2/3/2018, σήμανε ώρα «μηδέν» για την εφαρμογή της στοχοθεσίας και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για τη παρακολούθηση της στοχοθεσίας 

καθορίζονται δείκτες μέτρησης, οι οποίοι μετρούν την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, 

δηλαδή το βαθμό πραγματοποίησης των στόχων καθώς και την αποδοτικότητά του, δηλαδή το 

κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το όφελος που αποφέρουν.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3230/2004 ως Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται η διαδικασία 

προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων- επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και 

εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων 

δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι 

υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την 

επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και 

των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν. Αναλυτικότερα ο καθορισμός 

των στόχων ακολουθεί τα εξής στάδια: 

1) Το όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί και εν συνεχεία κατανέμει στις 

υπηρεσίες αρμοδιότητάς του τους στρατηγικούς στόχους 

2) Τα ανώτατα ιεραρχικά διοικητικά όργανα (Γενικοί Διευθυντές ή ελλείψει αυτών 

Προϊστάμενοι Διεύθυνσης) των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους άμεσα 

υφισταμένους τους (Προϊσταμένους Διεύθυνσης), εξειδικεύουν τους ανωτέρω 

στρατηγικούς στόχους ανά υπηρεσία 

3) Σε κάθε Διεύθυνση  ο Διευθυντής μαζί με τους προϊσταμένους  των τμημάτων 

επιμερίζουν τους τιθέμενους στόχους 

4) Τέλος ο προϊστάμενος του κάθε τμήματος καθορίζει τη συμβολή κάθε υπαλλήλου 

στην επίτευξη των στόχων. Οι ατομικοί στόχοι καθορίζονται ανάλογα με τις 

αρμοδιότητες της μονάδας που υπηρετεί, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες, 

γνώσεις και εμπειρίες του. 

Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί, ότι ο νόμος προέβλεπε την έκδοση προεδρικού διατάγματος 

το οποίο θα καθόριζε τα κριτήρια, το χρόνο, τη συχνότητα, τον τύπο, τη διαδικασία και τα 

όργανα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων έναντι των προκαθορισμένων στόχων. 



20 

 

Στην πράξη ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, ειδικά στους ΟΤΑ, γιατί με το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» - ν.3852/2010 (άρθρα 267 & 268) εξαιρέθηκαν οι ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού από 

την υποχρέωση εφαρμογής της Διοίκησης μέσω Στόχων. Το 2016 με τον νόμο 4369 

επανέρχεται στο προσκήνιο η Διοίκηση μέσω στόχων και η σύνδεση της αξιολόγησης της 

απόδοσης του προσωπικού με τη στοχοθεσία του οργανισμού. Ο καθορισμός όμως 

ρεαλιστικών στόχων και δεικτών μέτρησης προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού 

ή έστω κάποιου προγραμματισμού από την πλευρά του Οργανισμού. Η εφαρμογή του 

συστήματος Διοίκησης με στόχους, όπως κάθε σύστημα διοίκησης, έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα -Πίνακας 2.1 (Πετρίδου, 2011): 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Βελτιώνει την οργανωτική λειτουργία 

γιατί αποσαφηνίζει τους ρόλους της 

οργανωτικής δομής και διευκολύνει 

τον επιμερισμό των ευθυνών, με βάση 

τους στόχους που έχουν τεθεί.  

Δίνεται έμφαση σε ποσοτικούς 

στόχους, σε μετρήσιμα πρότυπα 

απόδοσης, αφήνοντας την ποιότητα σε 

δεύτερη μοίρα  

Ενεργοποιεί τους εργαζόμενους, γιατί 

δημιουργεί ένα ισχυρό σύστημα 

υποκίνησης, καθώς διευκρινίζεται τι 

προσδοκά από τον κάθε εργαζόμενο. 

Η Διοίκηση με Στόχους αν δεν 

κατανοηθεί από τους εμπλεκόμενους 

μπορεί να παρεξηγηθεί και τέλος να 

μην εφαρμοστεί  

Ενδυναμώνει την επικοινωνία και 

αλληλοκατανόηση προϊσταμένων – 

υφισταμένων, λόγω συνεχούς 

αλληλεπίδρασης 

Ο συντονισμός των αντικειμενικών 

στόχων μεταξύ τους αποτελεί 

δύσκολη εργασία και απαιτεί προσοχή 

και συναίνεση από όλες τις πλευρές.   

Βοηθά στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών τεχνικών ελέγχου – 

συντονισμού, κάνει ευκολότερη την 

αξιολόγηση και τον αυτοέλεγχο των 

υπαλλήλων βάσει των προτύπων 

απόδοσης. 

 

Υπάρχει κίνδυνος το σύστημα αυτό να 

χρησιμοποιηθεί από τους 

προϊσταμένους ως τρόπος για την 

επιβολή των επιθυμιών τους και να 

υποχρεώνονται οι υφιστάμενοι να 

ενεργούν όπως θέλουν οι ανώτεροί 

τους. 

Πίνακας 2.1 

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, διαπιστώνουμε ότι τα μειονεκτήματα της Διοίκησης με 

Στόχους οφείλονται κυρίως στους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται και δεν αποτελούν 

εγγενείς αδυναμίες του συστήματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στον περιορισμό 
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των κινδύνων που πηγάζουν από την παρανόηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης με Στόχους 

(Πετρίδου, 2011). 

Η υιοθέτηση νέων μοντέλων διοίκησης προϋποθέτει τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης των 

Οργανισμών. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο αυτο-

αξιολόγησης που βασίζεται στη Ολική Ποιότητα και μετράει τον Οργανισμό στηριζόμενο σε 

αποδεικτικά στοιχεία. Να τονίσουμε ότι το ΚΠΑ δεν αξιολογεί το προσωπικό. 

 

2.3 Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Common Assessment Framework (ΚΠΑ, CAF)  

Το ΚΠΑ είναι ένα μοντέλο Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει μια ολιστική διαδικασία 

προσέγγισης και βλέπει το Οργανισμό συνολικά και όχι αποσπασματικά, προσεγγίζοντάς τον 

από διάφορες οπτικές ταυτόχρονα. Ας δούμε όμως πρώτα τι σημαίνει Ολική Ποιότητα. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα πλαίσια της ποιοτικής επανάστασης 

μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Αμερικάνους Joseph M. Juran και W. Edwards 

Deming και υιοθετήθηκε ως μέθοδος διοίκησης στις Η.Π.Α στα μέσα της δεκαετίας του 1970 

κυρίως από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρονικών 

(American Society for Quality, 2010). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ (Total Quality 

Management-TQM) είναι το σύστημα διοίκησης βάσει του οποίου επιδιώκεται η 

μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον 

πελάτη / πολίτη, με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων. Η Ολική Ποιότητα βλέπει 

τον Οργανισμό σαν «Όλο» δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές, εξοπλισμό, υλικά, 

διαδικασίες και επιδιώκει την συνεχή βελτίωσή τους, με τελικό στόχο την αριστεία, η οποία 

δεν επιτυγχάνεται ποτέ και συνεχώς επιδιώκεται. Η συνεχής βελτίωση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τον κύκλο του Deming, ο οποίος αναπαριστά μια διαρκή κίνηση.  
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Διάγραμμα 2.2 

 

Η ανάγκη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανταλλαγές, συνεργασίες, 

και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους 

πολίτες τους, οδήγησε  στη γέννηση του ΚΠΑ. Η πρώτη εκδοχή του ΚΠΑ εκπονήθηκε από την 

Ομάδα Καινοτομιών του Δημόσιου Τομέα (Innovative Public Services Group – IPSG) του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης και παρουσιάστηκε στη Λισαβόνα το 2000, στα 

πλαίσια του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Δημιουργήθηκε 

από το Δημόσιο για το Δημόσιο και στοχεύει στα εξής (ΚΠΑ 2013):  

1. να εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

προοδευτικά να την οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτο-

αξιολόγησης, από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων «Προγραμματισμός-

Εκτέλεση» σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας αποτελούμενο από τον 

Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση, 

2. να διευκολύνει την αυτο-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί 

επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης, 

3. να αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων ποιότητας (ISO, 

EFQM κ.λ.π), 

4. να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του δημόσιου τομέα 

Το ΚΠΑ για να λειτουργήσει απαιτεί συναίνεση, διαβούλευση, δέσμευση καθώς επίσης 

καλή ανάγνωση και πρόγραμμα διάδοσης πριν την εφαρμογή του.  Στη συνέχεια, να 

συγκροτηθούν και να εκπαιδευτούν δύο ομάδες εργασίας, μία ομάδα Προϋποθέσεων (αυτο-
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αξιολόγησης) και μια αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Βέβαια στην πράξη καλό είναι να 

εκπαιδεύσουμε μία ομάδα και για τις Προϋποθέσεις και για τα Αποτελέσματα που δεν θα 

πρέπει να ξεπερνάει τα δέκα άτομα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του Οργανισμού μας, για να 

μην κινδυνεύσει η συνοχή της. Θα ήταν επιθυμητό η συγκρότηση της ομάδας να γίνει σε 

εθελοντική βάση, να εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες του προσωπικού και τέλος να υπάρξει 

ειδική μέριμνα για το προσωπικό χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Μέσω της εφαρμογής του 

ΚΠΑ προωθείται η συμμετοχή, η συνεργασία, οι συμπράξεις, η ισότητα, η κοινωνική 

δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ποικιλομορφία, η νομιμότητα, η λογοδοσία, ο ανοιχτός 

χαρακτήρας της διοίκησης και γενικά αξίες που προάγουν τη δημόσια διοίκηση.  

 

 

Διάγραμμα 2.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρόβλεψη των συμπεριφορών: Κοινωνικές 

στάσεις - Κοινωνικές αναπαραστάσεις 

 

Η μέτρηση των στάσεων, αλλιώς σφυγμομετρήσεις, δημοσκοπήσεις ή γκάλλοπ (από το 

όνομα του Αμερικανού George Gallop), είναι πολύ δημοφιλής στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή 

αποκαλύπτουν τις στάσεις των ατόμων απέναντι σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα. Η μελέτη των 

στάσεων βασίζεται στην ανάλυση της αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων από την πλευρά 

του ατόμου, πώς δηλαδή το άτομο βλέπει τα διάφορα κοινωνικά στοιχεία στον περίγυρό του. 

Η αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων, εξηγεί, πως το άτομο βλέπει και πως προσαρμόζει 

τη συμπεριφορά του, προς τα διάφορα φαινόμενα του ψυχολογικού και κοινωνικού του 

περιβάλλοντος (Γεώργας, 1990). Οι στάσεις έχουν το στοιχείο της σταθερότητας. Δεν 

αλλάζουν εύκολα, αντιστέκονται στην αλλαγή, ειδικά αυτές που διαμορφώνονται στην παιδική 

μας ηλικία. Πρωταρχικός κοινωνικός φορέας διαμόρφωσης στάσεων είναι η οικογένεια και 

ακολουθούν το σχολείο, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τύπος (έντυπος 

και ηλεκτρονικός) και φυσικά το internet. Η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με το ήχο 

πλησιάζουν, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την άμεση διαπροσωπική επικοινωνία 

(McLuhan, 1964). Σύμφωνα με τον Αμερικάνο ψυχολόγο Gordon Allport στάση είναι: «…. 

νοερή και νευρική κατάσταση ετοιμότητας, η οποία είναι οργανωμένη με βάση εμπειρίες, ώστε 

να κατευθύνει και να επηρεάζει δυναμικά τις αντιδράσεις του ατόμου προς αντικείμενα και 

συνθήκες με τις οποίες σχετίζεται» (Murchison, 1935). Κατά τον Allport, στάση είναι η 

ετοιμότητα για δράση και εκφράζεται σαν συμπεριφορά, είτε λεκτική είτε μη λεκτική. Από 

τους σύγχρονους κοινωνικούς ψυχολόγους θεωρείται τρισδιάστατη, αποτελούμενη από το 

γνωστικό στοιχείο, το συναισθηματικό και τη συμπεριφορά του ατόμου (Rosenberg & 

Hovland, 1960).   

Με όσα αναφέρθηκαν, υποθέτουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια μεταξύ 

δηλωμένης στάσης και συμπεριφοράς. Κάθε άλλο! Ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά τη 

μελέτη των στάσεων έχει σχέση με την ασυνέπεια μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς. Ο 

Wicker (1969), υποθέτει ότι είναι ενδεχόμενο να μεσολαβούν μεταξύ στάσεων και 

συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά του ατόμου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκεται 

το άτομο. Επίσης η πρόβλεψη της πραγματικής συμπεριφοράς βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 

με την πρόθεση του ατόμου να εκφράσει αυτή τη συμπεριφορά (Ajzen & Fishbein, 1980). Η 

δε πρόθεση εξαρτάται από δύο παραμέτρους: α΄ τη στάση του ατόμου προς την ενδεχόμενη 
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συμπεριφορά και β΄ την υποκειμενική εκτίμησή του σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται άλλα 

άτομα ή ομάδες την ενδεχόμενη συμπεριφορά του. Η τελική τάση συμπεριφοράς του ατόμου, 

αποτελεί συνδυασμό των δύο αυτών παραμέτρων. Στη θεωρία των Ajzen και Fishbein, η στάση 

του ατόμου προς το θέμα, το τι πιστεύει ο ίδιος, δεν είναι αρκετό για να προβλεφθεί η 

πραγματική του συμπεριφορά. Η πραγματική του συμπεριφορά προβλέπεται ακριβέστερα τόσο 

από τη στάση του προς την έκφραση της συμπεριφοράς, όσο και από την εκτίμησή του κατά 

πόσον η ομάδα του θα την αποδοκιμάσει ή θα την επιδοκιμάσει. Άλλες παράμετροι, όπως η 

προσωπικότητα του ατόμου, η ψυχολογική κατάσταση, ο εξαναγκασμός ή ο φόβος (Festinger, 

1957) παίζουν επίσης κάποιο ρόλο.  

Η ανάγκη πρόβλεψης των κοινωνικών συμπεριφορών οδήγησε σε ένα άλλο μοντέλο 

ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας, αυτό των κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Κοινωνική αναπαράσταση είναι μία «εικόνα», δηλαδή κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι "εικόνες 

που συμπυκνώνουν ένα σύνολο σημασιών, συστήματα αναφοράς που μας επιτρέπουν να 

ερμηνεύσουμε αυτό που μας συμβαίνει δηλαδή να δώσουμε ένα νόημα στο απρόσμενο, κατηγορίες 

που προσφέρουν στο να ταξινομούν τις περιστάσεις, τα φαινόμενα, τα άτομα με τα οποία έχουμε να 

κάνουμε, θεωρίες που επιτρέπουν να βασιστούμε σ' αυτά. Συχνά όταν τα αντιλαμβανόμαστε στη δική 

μας συμπαγή πραγματικότητα, όλα αυτά μαζί" (Jodelet D. 1984 σ. 360).  Στην κοινωνική 

αναπαράσταση εμπεριέχονται κοινωνικές προλήψεις, γνωστικές διεργασίες, σχέσεις 

προσέγγισης του υποκειμένου με το αντικείμενο, μία αντιγραφή της εξωτερικής 

πραγματικότητας αλλά και μία ενεργή «αναπαραγωγή» των ερεθισμάτων. Όλα αυτά που 

συνθέτουν τον «κοινό νου» (Μαντόγλου, 1995, Jodelet, 1989, Hewstone, 1989).  

Ο Abric μελετώντας τη δομή των κοινωνικών αναπαραστάσεων προτείνει τη θεωρία του 

κεντρικού πυρήνα, σύμφωνα με την οποία, η κοινωνική αναπαράσταση συναποτελείται από 

τον κεντρικό πυρήνα και το περιφερειακό σύστημα (Abric, 1994, Mαντόγλου, 1996, Guimelli, 

1994). Ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης συνδέεται και προσδιορίζεται από ιστορικά, 

κοινωνιολογικά και ιδεολογικά στοιχεία, έχει συναινετική βάση, προσδιορίζει την κοινωνική 

ομοιογένεια της ομάδας είναι σταθερός, συνεκτικός, αντιστέκεται στην αλλαγή και είναι 

σχετικά ανεξάρτητος από το άμεσο υλικό και κοινωνικό στοιχείο (Abric, 1994). Ο κεντρικός 

πυρήνας έχει ένα διπλό ρόλο: α) Γενετικό: δίνει νόημα στα γνωστικά στοιχεία της 

αναπαράστασης και β) Οργανωτικό: προσδιορίζει τους δεσμούς που συνδέουν τα περιφερειακά 

γνωστικά στοιχεία. Τέλος διακρίνεται από δύο διαστάσεις: α) λειτουργική : κάνει αμέσως 

αντιληπτά τα στοιχεία της αναπαράστασης ως αυτά που καθοδηγούν τη δράση β) κανονιστική: 

προκρίνει τις κρίσεις, στερεότυπα και τις γνώμες που γίνονται αποδεκτές από το υποκείμενο ή 

την ομάδα που ακολουθεί ( Abric, 1987, Μαντόγλου, 1996, Μoliner, 1994, Doraϊ, 1987). O 
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κεντρικός πυρήνας είναι το πιο σταθερό στοιχείο της αναπαράστασης, αντιστέκεται στην 

αλλαγή, ενώ όταν αλλάζει τότε αλλάζει ολόκληρη η αναπαράσταση. Επίσης δύο 

αναπαραστάσεις είναι διαφορετικές γιατί έχουν διαφορετικό κεντρικό πυρήνα (Abric, 1987, 

Mαντόγλου, 1996). 

 

Διάγραμμα 3.1 

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δημοσίου/τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 

ότι αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων και όχι μόνο, πέρα από τις όποιες 

μεταρρυθμίσεις, οι φορείς του δημοσίου τότε μόνο θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη όλων των 

εμπλεκομένων μερών (stakeholders), όταν καταφέρουν να μετασχηματίσουν την «εικόνα» 

τους, την κοινωνική τους αναπαράσταση.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εμπειρική ανάλυση αποτελεσμάτων 

ερωτηματολογίου 

 

4.1 Το υλικό και η σύνθεση του δείγματος 

 Για την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους της εργασίας, χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο 

Google Forms προκειμένου να διανείμουμε ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικών στάσεων. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω email, καθώς και 

σε έντυπη μορφή. Αποστάλθηκαν συνολικά 199 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 20 σε 

έντυπη μορφή στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς, σε άτομα που δεν έχουν 

γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τα 199 ερωτηματολόγια τα 137 

διανεμήθηκαν σε μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δήμου 

Καλαμαριάς, τα 60 διανεμήθηκαν σε υπαλλήλους άλλων ΟΤΑ και λοιπού δημοσίου τομέα και 

τέλος 2 σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία διανομής και συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων ξεκίνησε στις 17/5/2018 και έκλεισε στις 8/6/2018. Τελικά απάντησαν 105 

άτομα. Από το σύνολο του δείγματος, 95 άτομα απάντησαν στην ηλεκτρονική μορφή του 

ερωτηματολογίου και τα 10 στην έντυπη μορφή. Πιο συγκεκριμένα τα 59 άτομα προέρχονται 

από το Δήμο Καλαμαριάς, τα 34 από άλλους ΟΤΑ, τα 11 από λοιπούς φορείς του δημοσίου και 

1 άτομο από τον ιδιωτικό τομέα.  

Στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι να καταγραφούν οι στάσεις των εργαζομένων 

του Δήμου Καλαμαριάς, έναντι του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε αποτελείται από 27 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εκφράζονται 11 στάσεις – απόψεις αναφορικά με το 

ισχύον σύστημα αξιολόγησης, αποτίμηση του συστήματος, στο δεύτερο  εκφράζονται 12 

απόψεις σχετικά με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης, ενώ το τρίτο αφορά σε 

δημογραφικά στοιχεία και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης. Ο 

ερωτώμενος καλείται να εκφράσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του, με την βοήθεια μίας  

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, στις γνώμες που παρατίθενται. Το 1 της κλίμακας 

αντιστοιχεί στη διαφωνία του ερωτώμενου και το 5 στη συμφωνία, ενώ από το 2 έως και το 4 

έχουμε σταδιακή μείωση της διαφωνίας με ταυτόχρονη αύξηση της συμφωνίας. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις του συνόλου των ερωτηθέντων.  
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4.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναφέρθηκε, το δείγμα μας αποτελείται από 105 άτομα (n=105). Από το σύνολο του 

δείγματος, 95 άτομα απάντησαν στην ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου και τα 10 στην 

έντυπη μορφή. Πιο συγκεκριμένα το 56,2% (59) των ερωτώμενων προέρχεται από το Δήμο 

Καλαμαριάς, 32,4% (34) από άλλους ΟΤΑ, 10,5% (11) από λοιπούς φορείς του δημοσίου και 

1 άτομο (1%) από τον ιδιωτικό τομέα. Αθροιστικά το 88,6% προέρχεται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

 

Φορέας Υπαλλήλου 

 Φορέας Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Δήμος 

Καλαμαριάς 
59 56,2 56,2 56,2 

ΟΤΑ (πλην Δ. 

Καλαμαριάς) 
34 32,4 32,4 88,6 

Δημόσιο (πλην 

ΟΤΑ) 
11 10,5 10,5 99,0 

Ιδιωτικός 

τομέας 
1 1,0 1,0 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.1 

 

 

Διάγραμμα 4.1 

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) που εφαρμόσαμε στις ερωτήσεις, δεν μας δίνει 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων ανάμεσα στους 

Υπαλ. Δ. Καλαμ
56,2%

Υπαλ. άλλου ΟΤΑ
32,4%

Δημ υπαλ αλλού
10,5%

Οχι δημ 
υπαλ
1,0%

Φορέας
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υπαλλήλους του Δήμου Καλαμαριάς και των εκτός του Δήμου υπαλλήλους. Για το λόγο αυτό, 

αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε ενιαία τα αποτελέσματα για το σύνολο του δείγματος. 

 

Από το συνολικό πληθυσμό, το 60% (63) είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 40% (42) είναι 

άνδρες. 

 

Φύλο Υπαλλήλου 

 Φύλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Γυναίκα 63 60,0 60,0 60,0 

Άντρας 42 40,0 40,0 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.2 

 

 

Διάγραμμα 4.2 

Η ηλικιακή σύνθεση του δείγματος (n=105) είναι η εξής: υπάλληλοι έως 40 ετών 

αποτελούν το 17,1% (18), από 40 έως 55 ετών είναι το 69,5% (73) και οι άνω των 55 ετών είναι 

12,4% (13) του συνολικού πληθυσμού. Ένα άτομο δεν απάντησε στην ερώτηση. Βλέπουμε ότι 

η πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι στη μεσαία κλάση, μεταξύ 40-55 ετών, ενώ το ποσοστό 

μέχρι και 40 ετών είναι ιδιαίτερα χαμηλό (17,1%), γεγονός που δικαιολογείται από την 

αναστολή – περιορισμό, κυρίως μετά το 2010, στις προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη ή 

αορίστου σχέση εργασίας, καθώς και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.  

 

Γυναίκα
60,0%

Άντρας
40,0%

Φύλο
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ΗΛΙΚΙΑ_ΚΛΑΣΕΙΣ 

 Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έως και 40 ετών 18 17,1 17,3 17,3 

>40 έως και 55 

ετών 
73 69,5 70,2 87,5 

άνω των 55 ετών 13 12,4 12,5 100,0 

Μ. Σύνολο 104 99,0 100,0   

Δεν απαντήθηκε 1 1,0     

Σύνολο 105 100,0     

Πίνακας 4.3 

 

 

Διάγραμμα 4.3 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων κυμαίνεται από αποφοίτους λυκείου έως 

κατόχους μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου σπουδών. Πιο συγκεκριμένα 26,7% (28) είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ποσοστό 51,4% (54) είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ, 21% (22) είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου και τέλος ένας δεν απάντησε. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων με αυξημένα τυπικά προσόντα (78,8%), 

δηλαδή κατόχους τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα απουσιάζει το προσωπικό που 

είναι απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης.  

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Τίτλος Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Μεταπ/Διδακτ 28 26,7 26,9 26,9 

Έως και 40
17,1%

>40 έως και 55
69,5%

άνω των 55
12,4%

Δεν απαντήθηκε
1,0%

Ηλικία
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ΑΕΙ/ΤΕΙ 54 51,4 51,9 78,8 

Λύκειο 22 21,0 21,2 100,0 

Μ. Σύνολο 104 99,0 100,0   

Δεν απαντήθηκε 1 1,0     

Σύνολο 105 100,0     

Πίνακας 4.4 

 

Διάγραμμα 4.4 

Στην ερώτηση «Αν είστε υπάλληλος σε Δήμο, σε ποιο υπηρεσία εργάζεστε;» ποσοστό 68,6% 

(72) απάντησαν ότι εργάζονται σε οριζόντιες υπηρεσίες (Οικονομικό / Διοικητικό / 

Προγραμματισμού/ Νομική Υπηρεσία κλπ), 7,6% (8) σε Τεχνικές υπηρεσίες (Τεχνική 

Υπηρεσία / Πολεοδομία/ Διεύθυνση Συντήρησης Μικροέργων κλπ), 3,8% (4) σε υπηρεσίες με 

αντικείμενο θέματα Παιδείας, 3,8% (4) σε υπηρεσίες σχετικές με Πολιτισμό και Αθλητισμό 

και τέλος 12,4% (13) στην Καθαριότητα. Ποσοστό 3,8% δηλαδή 4 άτομα δεν απάντησαν, 

προφανώς γιατί εργάζονται εκτός Δήμων.  

 

Υπηρεσία Δήμου 

 Υπηρεσία Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Οριζοντ Υπηρ 72 68,6 71,3 71,3 

Τεχν Υπηρ 8 7,6 7,9 79,2 

Παιδείας 4 3,8 4,0 83,2 

Αθλητ / Πολιτ 4 3,8 4,0 87,1 

Καθαριότητα 13 12,4 12,9 100,0 

Μ. Σύνολο 101 96,2 100,0   

Δεν απαντήθηκε 4 3,8     

Σύνολο 105 100,0     

Πίνακας 4.5 

Μεταπ/Διδακτ
26,7%

ΑΕΙ/ΤΕΙ
51,4%

Λύκειο
21,0%

Δεν απαντήθηκε
1,0%

Επίπεδο Εκπαίδευσης
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Διάγραμμα 4.5 

 

4.3 Αποτίμηση υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης 

1. Το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης δεν επηρεάζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις 

αυτών που αξιολογούν με αυτούς που αξιολογούνται (προνομιακές σχέσεις, «παρέες» κ.λ.π) 

 

Το 72,4% του δείγματος φαίνεται να διαφωνεί, με το 45,7% να διαφωνεί ισχυρά, με την 

άποψη ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις αξιολογητών και αξιολογούμενων δεν επηρεάζουν την 

αξιολόγηση. Το 12,4% εμφανίζεται αναποφάσιστο, ενώ μόλις το 15,3% φαίνεται να συμφωνεί 

με την εκφρασθείσα άποψη. 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 48 45,7 45,7 45,7 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

28 26,7 26,7 72,4 

Ούτε Διαφ 

Ούτε Συμφ 

13 12,4 12,4 84,8 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

11 10,5 10,5 95,2 

Συμφωνώ 5 4,8 4,8 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.6 

Οριζοντ Υπηρ
68,6%Τεχν Υπηρ

7,6%

Παιδείας
3,8%

Αθλητ / Πολιτ
3,8%

Καθαριότητα
12,4%

Δεν απαντήθηκε
3,8%Υπηρεσία
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Διάγραμμα 4.6 

 

2. Ένας από τους στόχους του υπάρχοντος συστήματος αξιολόγησης είναι ο έλεγχος 

(πειθαναγκασμός) των υπαλλήλων. 

 

Σύμφωνα με το 41,3% των ερωτηθέντων ο έλεγχος των υπαλλήλων είναι ένας από τους 

στόχους του συστήματος αξιολόγησης, με την μετριοπαθή συμφωνία να προηγείται περίπου 

κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες από την απόλυτη συμφωνία. Αντίθετα το 28,8% διαφωνεί μ’ αυτή 

την άποψη. Επίσης σημαντικά υψηλό είναι το ποσοστό (29,8%), το υψηλότερο της κλίμακας, 

που δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση. 

 

Έλεγχος- Πειθαναγκασμός 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 14 13,3 13,5 13,5 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

16 15,2 15,4 28,8 



34 

 

Ούτε Διαφ 

Ούτε Συμφ 

31 29,5 29,8 58,7 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

26 24,8 25,0 83,7 

Συμφωνώ 17 16,2 16,3 100,0 

Μ. Σύνολο 104 99,0 100,0   

Δεν 

απαντήθηκε 

1 1,0     

Σύνολο 105 100,0     

Πίνακας 4.7 

 

 

Διάγραμμα 4.7 

 

3. Με το σημερινό σύστημα αξιολόγησης συλλέγονται πληροφορίες προκειμένου ο 

οργανισμός να αξιοποιεί καλύτερα το προσωπικό του. 

 

Αναποφάσιστοι σε ποσοστό 32,4% φαίνεται να είναι οι υπάλληλοι, σε ότι αφορά την 

ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τη αξιολόγηση. Το 48,6% δεν πιστεύει ότι ο 

οργανισμός χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως εργαλείο αξιοποίησης του προσωπικού. Μόνο το 
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6,7% του συνόλου του δείγματος συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη, ενώ το 12,4% 

εκφράζει χαλαρή συμφωνία.  

Αξιοποίηση Προσωπικού 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 30 28,6 28,6 28,6 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

21 20,0 20,0 48,6 

Ούτε Διαφ 

Ούτε Συμφ 

34 32,4 32,4 81,0 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

13 12,4 12,4 93,3 

Συμφωνώ 7 6,7 6,7 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.8 

 

 

Διάγραμμα 4.8 
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4. Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης βοηθάει στον εντοπισμό αδυναμιών των 

υπαλλήλων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία (60%) δεν συνηγορεί με την άποψη  ότι το ισχύον σύστημα 

αξιολόγησης μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες του προσωπικού, σε αντίθεση με 5 υπαλλήλους 

(4,8%) που απάντησαν θετικά. Λιγότερο έντονα φαίνεται να συμφωνεί με αυτή τη γνώμη και 

το 15,2% των ερωτηθέντων. 

 

Εντοπισμός Αδυναμιών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 30 28,6 28,6 28,6 

Μάλλον 

Διαφωνώ 

33 31,4 31,4 60,0 

Ούτε Διαφ 

Ούτε Συμφ 

21 20,0 20,0 80,0 

Μάλλον 

Συμφωνώ 

16 15,2 15,2 95,2 

Συμφωνώ 5 4,8 4,8 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.9 

 

 

Διάγραμμα 4.9  
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5. Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο το προσωπικό 

 

Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης δεν είναι αντικειμενικό, σύμφωνα με το 73,3% των 

υπαλλήλων που ρωτήθηκαν. Στην αντικειμενικότητα του συστήματος φαίνεται να πιστεύει 

απόλυτα μόλις το 1,9% του δείγματος και ποσοστό 4,8% εκφράζει την άποψη ότι μάλλον 

συμφωνεί. Το 20% δηλώνει ουδετερότητα. 

 

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 40 38,1 38,1 38,1 

Μάλλον Διαφωνώ 37 35,2 35,2 73,3 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
21 20,0 20,0 93,3 

Μάλλον Συμφωνώ 5 4,8 4,8 98,1 

Συμφωνώ 2 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.10 

 

 

Διάγραμμα 4.10 
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6. Το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους αποδοτικούς από τους 

μη αποδοτικούς υπαλλήλους. 

 

Με την παραπάνω διατυπωθείσα άποψη εκφράζει απόλυτη συμφωνία το 47,6% των 

ερωτώμενων, ενώ συνολικά συμφωνεί ποσοστό 74,3%. Αντίθετα το 13,3%, με το 3,8% να 

εκφράζει απόλυτη διαφωνία, θεωρεί ότι το σύστημα αξιολόγησης συντελεί στο διαχωρισμό 

των υπαλλήλων ανάλογα με την αποδοτικότητά τους. Στα ίδια επίπεδα, σε ποσοστό 12,4%, 

κυμαίνεται και η θέση «ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ».  

 

  Μη Διαχωρισμός αποδοτικών και μη υπαλλήλων 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Διαφωνώ 4 3,8 3,8 3,8 

Μάλλον Διαφωνώ 10 9,5 9,5 13,3 

Ούτε Διαφ Ούτε Συμφ 13 12,4 12,4 25,7 

Μάλλον Συμφωνώ 28 26,7 26,7 52,4 

Συμφωνώ 50 47,6 47,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.11 

 

 
 

Διάγραμμα 4.11 
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7. Όταν ο οργανισμός έχει ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό (στοχοθεσία) το σύστημα 

αξιολόγησης του προσωπικού συντελεί στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 

Με μόλις το 8,6% να πιστεύει ότι στοχοθεσία και αξιολόγηση προσωπικού δεν συνδέονται, 

μια μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 70,4% θεωρεί ότι ένας ρεαλιστικός στρατηγικός 

σχεδιασμός σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των υπαλλήλων μπορεί να οδηγήσει στην 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 

Επίτευξη στοχοθεσίας 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 6 5,7 5,7 5,7 

Μάλλον Διαφωνώ 3 2,9 2,9 8,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
22 21,0 21,0 29,5 

Μάλλον Συμφωνώ 41 39,0 39,0 68,6 

Συμφωνώ 33 31,4 31,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.12 

 

 

Διάγραμμα 4.12 
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8. Οι αξιολογητές (προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων) είναι καλά εκπαιδευμένοι  

έτσι ώστε να μπορούν ν’ αξιοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν προς όφελος του 

οργανισμού. 

 

Μόνο 1 υπάλληλος, ποσοστό 1%, πιστεύει ότι οι αξιολογητές είναι καλά εκπαιδευμένοι 

και μπορούν να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προς όφελος του οργανισμού. 

Το 21,9% του συνολικού πληθυσμού δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση και το 67,6% δεν 

συμμερίζεται την στάση που διατυπώθηκε. 

 

Αξιολογητές καλά εκπαιδευμένοι 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 35 33,3 33,3 33,3 

Μάλλον Διαφωνώ 36 34,3 34,3 67,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
23 21,9 21,9 89,5 

Μάλλον Συμφωνώ 10 9,5 9,5 99,0 

Συμφωνώ 1 1,0 1,0 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.13 

 

Διάγραμμα 4.13 
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9. Η αξιολόγηση του προσωπικού όπως γίνεται σήμερα είναι «αυτιστική». Δεν 

συνεισφέρει καθόλου στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού (παροχή υπηρεσιών, 

φροντίδα για ευπαθείς ομάδες κ.λ.π). 

 

Η άποψη ότι η αξιολόγηση είναι «ξεκομμένη» από τη λειτουργία του οργανισμού βρίσκει 

σύμφωνους το 75,2% των υπαλλήλων. Στον αντίποδα το 11,4% πιστεύει ότι υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ αξιολόγησης και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.   

 

Αυτιστικό σύστημα αξιολόγησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 4 3,8 3,8 3,8 

Μάλλον Διαφωνώ 8 7,6 7,6 11,4 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
14 13,3 13,3 24,8 

Μάλλον Συμφωνώ 37 35,2 35,2 60,0 

Συμφωνώ 42 40,0 40,0 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.14 

 

Διάγραμμα 4.14 
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10. Η αξιολόγηση του προσωπικού με τον τρόπο που εφαρμόζεται εντείνει τις 

αντιπαραθέσεις και δημιουργεί κλίμα καχυποψίας μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Αντιπαραθέσεις και καχυποψία ενισχύονται με το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης του 

προσωπικού, σύμφωνα με το 59% του δείγματος μας. Δεν τοποθετείται ξεκάθαρα το 26,7%, 

ενώ από το σύνολο των ερωτηθέντων διαφωνεί το 14,3%. 

 

Αντιπαραθέσεις και καχυποψία 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 7 6,7 6,7 6,7 

Μάλλον Διαφωνώ 8 7,6 7,6 14,3 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
28 26,7 26,7 41,0 

Μάλλον Συμφωνώ 33 31,4 31,4 72,4 

Συμφωνώ 29 27,6 27,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.15 

 

 

Διάγραμμα 4.15 
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11. Το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών προκειμένου ο 

οργανισμός να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και να βελτιώνεται συνεχώς. 

 

Η συγκεκριμένη άποψη βρίσκει σύμφωνους μόλις το 7,7% των υπαλλήλων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, εκ των οποίων μόνο το 2,9% δηλώνει απόλυτη συμφωνία. Σε 24,8% 

κυμαίνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ στο 67,6% ανέρχεται το ποσοστό αυτών που 

διαφωνούν με την παραπάνω θέση, ότι δηλαδή η αξιολόγηση όπως εφαρμόζεται, επιτρέπει τη 

συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

   

Συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 28 26,7 26,7 26,7 

Μάλλον Διαφωνώ 43 41,0 41,0 67,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
26 24,8 24,8 92,4 

Μάλλον Συμφωνώ 5 4,8 4,8 97,1 

Συμφωνώ 3 2,9 2,9 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.16 

 

 

Διάγραμμα 4.16 
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12. Η αξιολόγηση όπως γίνεται σήμερα δεν έχει κανένα νόημα. 

 

Η αξιολόγηση είναι τελείως ανούσια για το 47,6% των υπαλλήλων, άποψη με την οποία 

συμφωνεί αθροιστικά το 71,4% του δείγματος. Αντίθετα 14,3% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η 

αξιολόγηση, με το ισχύον σύστημα έχει κάποιο νόημα. 

 

Η αξιολόγηση είναι ανούσια 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 7 6,7 6,7 6,7 

Μάλλον Διαφωνώ 8 7,6 7,6 14,3 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
15 14,3 14,3 28,6 

Μάλλον Συμφωνώ 25 23,8 23,8 52,4 

Συμφωνώ 50 47,6 47,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.17 

 

 

Διάγραμμα 4.17 
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4.4 Απόψεις σχετικά με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης 

 

1. Το σύστημα αξιολόγησης να μην καθορίζεται κεντρικά αλλά κάθε οργανισμός να 

διαμορφώνει το δικό του σύστημα αξιολόγησης προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες. 

 

Η αποκέντρωση του συστήματος αξιολόγησης φαίνεται να έχει υποστηρικτές, καθώς το 

62,8% των υπαλλήλων που ρωτήθηκαν συμφωνούν με αυτή την άποψη. Διαφωνούν σε 

ποσοστό 27,6% και 9,5% των ερωτώμενων είναι κάπου στη μέση. 

 

Αποκέντρωση συστήματος αξιολόγησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 14 13,3 13,3 13,3 

Μάλλον Διαφωνώ 15 14,3 14,3 27,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
10 9,5 9,5 37,1 

Μάλλον Συμφωνώ 31 29,5 29,5 66,7 

Συμφωνώ 35 33,3 33,3 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.18 

 

 

Διάγραμμα 4.18 
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2. Οι αξιολογητές, που εφαρμόζουν το σύστημα αξιολόγησης, θα πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένοι. 

 

Έχουμε σχεδόν ομοφωνία ως προς αυτή την άποψη, με το 95,2% να συμφωνεί υπέρ της 

εκπαίδευσης των αξιολογητών. Δεν εκφράζει κανείς πλήρη διαφωνία και ένας μόνο υπάλληλος 

(1%) «Μάλλον Διαφωνεί». Αναποφάσιστο εμφανίζεται επίσης ένα μικρό ποσοστό της τάξης 

του 3,8%. 

 

Εκπαίδευση αξιολογητών 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Μάλλον Διαφωνώ 1 1,0 1,0 1,0 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
4 3,8 3,8 4,8 

Μάλλον Συμφωνώ 10 9,5 9,5 14,3 

Συμφωνώ 90 85,7 85,7 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.19 

 

 

Διάγραμμα 4.19 
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3. Το ποσοστό υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που θέτει η 

ηγεσία του οργανισμού να αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης του προσωπικού. 

 

Είναι υψηλό το ποσοστό των υπαλλήλων (71,4%) που πιστεύει ότι η υλοποίηση των 

στόχων που θέτει ο οργανισμός, θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης 

του προσωπικού. Διαφωνία εκφράζει το 13,3% του πληθυσμού και 15,2% δεν εκφράζεται ούτε 

θετικά ούτε αρνητικά ως προς τη συγκεκριμένη στάση. 

 

Η υλοποίηση στόχων κριτήριο αξιολόγησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 8 7,6 7,6 7,6 

Μάλλον Διαφωνώ 6 5,7 5,7 13,3 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
16 15,2 15,2 28,6 

Μάλλον Συμφωνώ 38 36,2 36,2 64,8 

Συμφωνώ 37 35,2 35,2 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.20 

 

 

Διάγραμμα 4.20 
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4. Ένα ορθό σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε 

αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης του προσωπικού (π.χ αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών) 

 

Οι υπάλληλοι πιστεύουν, σε ποσοστό 59,7%,  ότι η απόδοσή τους πρέπει να στηρίζεται στη 

μέτρηση δεικτών απόδοσης. Το 17,3% των ερωτώμενων διαφωνεί, αλλά μόνο το 5,8% κατά 

απόλυτο τρόπο. Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό των υπαλλήλων (23,1%) που παραμένει 

αναποφάσιστο. 

 

Αντικειμενικοί δείκτες απόδοσης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 6 5,7 5,8 5,8 

Μάλλον Διαφωνώ 12 11,4 11,5 17,3 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
24 22,9 23,1 40,4 

Μάλλον Συμφωνώ 27 25,7 26,0 66,3 

Συμφωνώ 35 33,3 33,7 100,0 

Μ. Σύνολο 104 99,0 100,0   

Δεν απαντήθηκε 1 1,0     

Σύνολο 105 100,0     

Πίνακας 4.21 

 

 

Διάγραμμα 4.21 
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5. Ένα σύστημα αξιολόγησης είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν βασίζεται κυρίως 

στη συνέντευξη των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους, γιατί τότε διασφαλίζεται ο 

ανθρώπινος χαρακτήρας της αξιολόγησης. 

 

Σε ότι αφορά τη συνέντευξη ως εργαλείο αποτελεσματικής αξιολόγησης του προσωπικού, 

οι απόψεις είναι μοιρασμένες, με τη διαφωνία να προηγείται. Σε ποσοστό 42,9% οι υπάλληλοι 

έχουν αρνητική άποψη για τη συνέντευξη ως κριτήριο αξιολόγησης, ενώ το 39% βλέπει μεν 

θετικά το μέτρο, αλλά όχι με απόλυτη σιγουριά. Το 18,1% των υπαλλήλων δεν εξέφρασε 

γνώμη. 

 

Συνέντευξη και αξιολόγηση 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 23 21,9 21,9 21,9 

Μάλλον Διαφωνώ 22 21,0 21,0 42,9 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
19 18,1 18,1 61,0 

Μάλλον Συμφωνώ 29 27,6 27,6 88,6 

Συμφωνώ 12 11,4 11,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.22 

 

 

Διάγραμμα 4.22 
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6. Όταν οι υπάλληλοι συμμετέχουν στο καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης η 

αξιολόγηση είναι περισσότερο αποτελεσματική και αντικειμενική. 

 

Είναι ισχυρή η επιθυμία των υπαλλήλων να μετέχουν στον καθορισμό των κριτηρίων 

αξιολόγησης, σύμφωνα με το ποσοστό του 73,3%  που συμφωνεί με την τεθείσα άποψη. 

Διαφωνεί το 9,5% με το 6,7% να εκφράζει με μετριοπάθεια τη διαφωνία του και 17,1% των 

ερωτώμενων δεν παίρνει θέση υπέρ ή κατά. 

 

Οι Υπάλληλοι στον καθορισμό κριτηρίων 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 3 2,9 2,9 2,9 

Μάλλον Διαφωνώ 7 6,7 6,7 9,5 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
18 17,1 17,1 26,7 

Μάλλον Συμφωνώ 39 37,1 37,1 63,8 

Συμφωνώ 38 36,2 36,2 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.23 

 

 

Διάγραμμα 4.23 
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7. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή και οι υπάλληλοι να αξιολογούν 

τους αξιολογητές τους. 

 

Την αμφίδρομη αξιολόγηση υποστηρίζει το 92,3% του συνολικού πληθυσμού του 

δείγματος και μάλιστα 73,3% των υπαλλήλων δηλώνει ισχυρή επιθυμία να αξιολογούν και οι 

υπάλληλοι τους αξιολογητές τους. 

 

Αμφίδρομη αξιολόγηση 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 4 3,8 3,8 3,8 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
4 3,8 3,8 7,6 

Μάλλον Συμφωνώ 20 19,0 19,0 26,7 

Συμφωνώ 77 73,3 73,3 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.24 

 

 

Διάγραμμα 4.24 
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8. Η γνώμη των φορέων του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού (πολίτες, φορείς, 

σύλλογοι) θα πρέπει να συνιστά ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού. 

 

Θετική στάση έχουν οι υπάλληλοι, σε ποσοστό 61,9%, στο καθορισμό κριτηρίων 

αξιολόγησης του προσωπικού με βάση τη γνώμη των εξωτερικών εμπλεκόμενων (stakeholders) 

του φορέα. Η διαφωνία κυμαίνεται στο 15,2%, ενώ 22,9% δεν τοποθετείται ξεκάθαρα. 

 

Το εξωτερικό περιβάλλον θέτει κριτήρια 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 9 8,6 8,6 8,6 

Μάλλον Διαφωνώ 7 6,7 6,7 15,2 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
24 22,9 22,9 38,1 

Μάλλον Συμφωνώ 35 33,3 33,3 71,4 

Συμφωνώ 30 28,6 28,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.25 

 

 

Διάγραμμα 4.25 
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9. Οι αποδοχές των υπαλλήλων να συνδέονται με την αξιολόγησή τους. 

 

Αντίθετοι με τη σύνδεση αξιολόγησης και αμοιβής είναι το 28,6% του ερωτώμενου 

προσωπικού. Το 15,2% των υπαλλήλων δεν εκφράζει γνώμη. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων, 

συγκεκριμένα 56,2%,  δηλώνουν σύμφωνοι με το συσχετισμό αποδοχών – αξιολόγησης. 

   

Αποδοχές και αξιολόγηση 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 18 17,1 17,1 17,1 

Μάλλον Διαφωνώ 12 11,4 11,4 28,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
16 15,2 15,2 43,8 

Μάλλον Συμφωνώ 26 24,8 24,8 68,6 

Συμφωνώ 33 31,4 31,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.26 

 

 

Διάγραμμα 4.26 



54 

 

10. Η διοίκηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως εργαλείο βελτίωσης των 

λειτουργιών του οργανισμού. 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό 70,5% και αθροιστικά 92,4%, πιστεύει ότι η 

αξιολόγηση πρέπει να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Η διαφωνία 

είναι μόλις στο 2,9%, όπως επίσης χαμηλό είναι και το ποσοστό των αναποφάσιστων (4,8%). 

 

Η αξιολόγηση εργαλείο βελτίωσης του οργανισμού 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 2 1,9 1,9 1,9 

Μάλλον Διαφωνώ 1 1,0 1,0 2,9 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
5 4,8 4,8 7,6 

Μάλλον Συμφωνώ 23 21,9 21,9 29,5 

Συμφωνώ 74 70,5 70,5 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.27 

 

 

Διάγραμμα 4.27 
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11. Κανένα σύστημα αξιολόγησης δεν είναι αποτελεσματικό όσο καλές και αν είναι οι 

προθέσεις τόσο αυτών που το σχεδιάζουν όσο και αυτών που το εφαρμόζουν. 

 

Σε αυτή την ερώτηση ένα σημαντικό κομμάτι του δείγματος, σε ποσοστό 32,4%, παραμένει 

αναποφάσιστο. Όσοι πιστεύουν στην αναποτελεσματικότητα των συστημάτων αξιολόγησης 

προηγούνται αυτών που έχουν την αντίθετη άποψη, με ποσοστά 39% και 28,6% αντίστοιχα. 

 

Αναποτελεσματικότητα συστημάτων αξιολόγησης 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Διαφωνώ 14 13,3 13,3 13,3 

Μάλλον Διαφωνώ 16 15,2 15,2 28,6 

Ούτε Διαφ Ούτε 

Συμφ 
34 32,4 32,4 61,0 

Μάλλον Συμφωνώ 16 15,2 15,2 76,2 

Συμφωνώ 25 23,8 23,8 100,0 

Σύνολο 105 100,0 100,0   

Πίνακας 4.28 

 

 

Διάγραμμα 4.28 
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4.5 Γενικές παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτώμενων, 

σε ότι αφορά τις απόψεις – στάσεις του ερωτηματολογίου,  σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα 

αξιολόγησης. Τα ποσοστά που εμφανίζονται τόσο στη Διαφωνία όσο και στη Συμφωνία είναι 

τα αθροιστικά αποτελέσματα (Διαφωνώ + Μάλλον Διαφωνώ & Συμφωνώ + Μάλλον 

Συμφωνώ). 

 

Αποτίμηση υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης Διαφωνία % Συμφωνία % Ούτε-ούτε % 

Διαπροσωπικές σχέσεις 72,4 15,2 12,4 

Έλεγχος- Πειθαναγκασμός 28,8 41,3 29,8 

Αξιοποίηση Προσωπικού 48,6 19,0 32,4 

Εντοπισμός Αδυναμιών 60,0 20,0 20,0 

Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης 
73,3 6,7 20,0 

Μη Διαχωρισμός αποδοτικών και μη 

υπαλλήλων 
13,3 74,3 12,4 

Επίτευξη στοχοθεσίας 8,6 70,5 21,0 

Αξιολογητές καλά εκπαιδευμένοι 
67,6 10,5 21,9 

Αυτιστικό σύστημα αξιολόγησης 
11,4 75,2 13,3 

Αντιπαραθέσεις και καχυποψία 
14,3 59,0 26,7 

Συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών 67,6 7,6 24,8 

Η αξιολόγηση είναι ανούσια 14,3 71,4 14,3 

Πίνακας 4.29 

 

Στο διάγραμμα 4.29 βλέπουμε ότι το 75,2% του συνολικού δείγματος ενστερνίζεται την 

άποψη ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης είναι «αυτιστικό», το 74,3%  πιστεύει πως με τον 

τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση σήμερα, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός  αποδοτικών και μη 

υπαλλήλων. Στη συνέχεια το 71,4% των υπαλλήλων θεωρεί την αξιολόγηση ανούσια, ενώ το 

70,5% έχει την πεποίθηση ότι η αξιολόγηση συντελεί στην επίτευξη των στόχων του φορέα, 

εφόσον ο φορέας έχει ξεκάθαρη στοχοθεσία. Με χαμηλότερα ποσοστά, 59,0% και 41,3% 

αντίστοιχα, συμφωνούν οι ερωτώμενοι ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης εντείνει 

αντιπαραθέσεις και καχυποψία μεταξύ των υπαλλήλων και έχει σαν στόχο τον έλεγχο 

(πειθαναγκασμό) των υπαλλήλων. 
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Διάγραμμα 4.29 

Αντίστοιχα και σύμφωνα με το διάγραμμα 4.30, το 73,3% των υπαλλήλων θεωρεί ότι το 

υπάρχον σύστημα αξιολόγησης δεν είναι αντικειμενικό και το 72,4% έχει την άποψη ότι η 

αξιολόγηση επηρεάζεται   από «προνομιακές σχέσεις» αξιολογητών – αξιολογούμενων. Οι 

αξιολογητές δεν είναι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με το 67,6% του δείγματος, ενώ το ίδιο ποσοστό 

θεωρεί ότι, η αξιολόγηση με τον τρόπο που γίνεται, δεν επιτρέπει τη συλλογή και αξιοποίηση 

πληροφοριών, προς όφελος του οργανισμού. Τέλος, 60% των εργαζομένων δεν πιστεύει ότι το 

ισχύον σύστημα μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες των υπαλλήλων και το 48,6% θεωρεί ότι δεν 

συμβάλλει η αξιολόγηση στην αξιοποίηση  του προσωπικού. 
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Αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης Διαφωνία % Συμφωνία % Ούτε-ούτε % 

Αποκέντρωση συστήματος αξιολόγησης 
27,6 62,9 9,5 

Εκπαίδευση αξιολογητών 1,0 95,2 3,8 

Η υλοποίηση στόχων κριτήριο 

αξιολόγησης 
13,3 71,4 15,2 

Αντικειμενικοί δείκτες απόδοσης 
17,3 59,6 23,1 

Συνέντευξη και αξιολόγηση 
42,9 39,0 18,1 

Οι Υπάλληλοι στον καθορισμό 

κριτηρίων 
9,5 73,3 26,7 

Αμφίδρομη αξιολόγηση 3,8 92,4 7,6 

Το εξωτερικό περιβάλλον θέτει κριτήρια 
15,2 61,9 22,9 

Αποδοχές και αξιολόγηση 28,6 56,2 15,2 

Η αξιολόγηση εργαλείο βελτίωσης του 

οργανισμού 
2,9 92,4 4,8 

Αναποτελεσματικότητα συστημάτων 

αξιολόγησης 
28,6 39,0 32,4 

Πίνακας 4.30 

 

Σε ότι αφορά τις στάσεις που διατυπώθηκαν για ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης, παρατηρούμε (Διάγραμμα 4.31) ότι η εκπαίδευση των αξιολογητών, η ύπαρξη 

αμφίδρομης αξιολόγησης και η αξιολόγηση ως εργαλείο βελτίωσης του οργανισμού, βρίσκουν 

σχεδόν καθολικά σύμφωνους τους ερωτώμενους, με ποσοστά 95,2%, 92,4% και 92,4% 

αντίστοιχα. Η άποψη ότι η συνέντευξη είναι βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση βρίσκει 

αντίθετους την πλειοψηφία των υπαλλήλων, σε ποσοστό 42,9%, έναντι 39% αυτών που 

συμφωνούν.  Τέλος, η παραδοχή ότι κανένα σύστημα αξιολόγησης δεν είναι αποτελεσματικό, 

φαίνεται να διχάζει το δείγμα μας, ενώ στη συγκεκριμένη ερώτηση υψηλό είναι το ποσοστό 

εκείνων που δεν πήραν θέση (32,4%).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παραγοντική ανάλυση (factor analysis) 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες εξετάζονται αντικείμενα (στάσεις, προτιμήσεις κ.α), που δεν 

είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν άμεσα. Για αυτό είναι απαραίτητη η 

επεξεργασία παρατηρήσιμων και μετρήσιμων δεικτών. Όμως, η διαδικασία αυτή αυξάνει τον 

όγκο των δεδομένων προς επεξεργασία. Μία τεχνική μείωσης δεδομένων είναι η ανάλυση 

παραγόντων. Η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) είναι μια στατιστική μέθοδος, που 

διαπιστώνει τον τρόπο συσχέτισης πολλών διαφορετικών παρατηρήσεων και προσδιορίζει 

πόσες θεωρητικές κατασκευές (παράγοντες), θα μπορούσαν να εξηγήσουν με τον απλούστερο 

δυνατό τρόπο αυτό που παρατηρείται (Μπαλτζής, 2018). Τα βήματα που ακολουθούμε στην 

ανάλυση παραγόντων είναι τα εξής (Τσαούσης, 2018): 

 Επιλέγουμε και μετράμε ένα σετ μεταβλητών 

 Δημιουργούμε ένα πίνακα ενδοσυναφειών (correlation matrix) 

 Επιλέγουμε τη μέθοδο «εξαγωγής» των παραγόντων 

 Επιλέγουμε τη μέθοδο περιστροφής των παραγόντων 

 Ερμηνεύουμε τους παράγοντες που προκύπτουν 

Η παραγοντική ανάλυση στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS (Statistical Package for the Social Science). Οι 

παράγοντες που επιλέχθηκαν έχουν Eigenvalue (ιδιοτιμή) >1, γιατί τότε θεωρούνται ότι έχουν 

κάποιο ερμηνευτικό νόημα. Οι μεταβλητές κάθε παράγοντα εμφανίζουν κάποιο βάρος 

(φόρτιση), και όσο μεγαλύτερη είναι η φόρτιση τόσο πιο εύκολη είναι η ερμηνεία του 

παράγοντα. Επιλέξαμε λοιπόν μεταβλητές με φόρτιση > 0,4. Τέλος, για την καλύτερη 

ανίχνευση και ερμηνεία των παραγόντων, επιλέξαμε μια μέθοδο περιστροφής των παραγόντων 

(factor rotation) και πιο συγκεκριμένα την περιστροφή μέγιστης διακύμανσης (varimax 

rotation), βάσει της οποίας υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων.  

 

5.1 Παραγοντική ανάλυση στις ερωτήσεις για την αποτίμηση του υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης 

Για το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, που αφορά την αποτίμηση του υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, όπως αποτυπώνονται 

στον Πίνακα 5.1, μας δίνουν τρεις παράγοντες με ιδιοτιμή >1, οι οποίοι ερμηνεύουν το 46% 

της συνολικής διακύμανσης. 
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Αποτελέσματα factor analysis (μετά από περιστροφή) 

Παράγοντας Ιδιοτιμές 

% της 

Διακύμανσης Αθροιστικό % 

1 3,261 27,178 27,178 

2 1,215 10,125 37,303 

3 1,045 8,706 46,009 

Πίνακας 5.1 

 

Βλέποντας τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.2) να διευκρινίσουμε ότι, και σε συνδυασμό 

με τους μέσους όρους που εμφανίζονται στην τελευταία στήλη, οι θετικές φορτίσεις 

αντιστοιχούν σε μέσους όρους <2,5 δηλαδή όταν υπερισχύει η διαφωνία στην διατυπωθείσα 

άποψη. Αντίστοιχα στις αρνητικές φορτίσεις υπερισχύει η συμφωνία. 

Ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει της στάσεις των ερωτώμενων ως προς την 

αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης. Οι υπάλληλοι θεωρούν ότι το 

ισχύον σύστημα αξιολόγησης δεν είναι αντικειμενικό καθώς επηρεάζεται από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις αξιολογητών και αξιολογούμενων, δεν μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες 

των υπαλλήλων, να αξιοποιήσει το προσωπικό, να διαχωρίσει της αποδοτικούς από τους μη 

αποδοτικούς υπαλλήλους και τέλος να συλλέξει πληροφορίες και να τις αξιοποιήσει προς 

όφελος του οργανισμού. Ο δεύτερος παράγοντας συνδέει το «αυτιστικό» σύστημα 

αξιολόγησης με την ανυπαρξία εκπαίδευσης των αξιολογητών. Ο τρίτος παράγοντας συσχετίζει 

την πεποίθηση ότι, στόχος της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος και ο πειθαναγκασμός των 

υπαλλήλων, με την αύξηση των αντιπαραθέσεων και της καχυποψίας μεταξύ των 

εργαζομένων.   

 

Πίνακας εξαγόμενων παραγόντων (μετά από περιστροφή) 

Μεταβλητές 

Παράγοντες (φορτίσεις) 

Μέσοι 

όροι 

Αποτελεσματικότητα 

Αξιολόγησης 

Αυτιστικό  

σύστημα 

αξιολόγησης 

Σύστημα 

Καταναγκασμού 

Εντοπισμός 

Αδυναμιών ,874     2,3654 

Αξιοποίηση 

Προσωπικού ,817     2,4904 

Συλλογή και 

αξιοποίηση 

πληροφοριών ,759     2,1635 
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Αντικειμενικό 

σύστημα 

αξιολόγησης ,627     1,9712 

Διαπροσωπικές 

σχέσεις ,406     2,0192 

Μη 

Διαχωρισμός 

αποδοτικών και 

μη υπαλλήλων -,573     4,0481 

Αυτιστικό 

σύστημα 

αξιολόγησης -,433 -,406   4,0000 

Αξιολογητές 

καλά 

εκπαιδευμένοι   ,799   2,1058 

Επίτευξη 

στοχοθεσίας       3,8750 

Αντιπαραθέσεις 

και καχυποψία     ,681 3,6538 

Έλεγχος- 

Πειθαναγκασμός     ,483 3,1538 

Η αξιολόγηση 

είναι ανούσια       3,9808 

Πίνακας 5.2 

 

5.2 Παραγοντική ανάλυση στις ερωτήσεις που αφορούν ένα αποτελεσματικό 

σύστημα αξιολόγησης 

Σε ότι αφορά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, όπου παρουσιάζονται απόψεις 

σχετικά με ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της παραγοντικής 

ανάλυσης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 5.3, μας δίνουν τρεις παράγοντες με ιδιοτιμή >1, 

οι οποίοι ερμηνεύουν το 30% της συνολικής διακύμανσης. 

 

Αποτελέσματα factor analysis (μετά από περιστροφή) 

Παράγοντας Ιδιοτιμές 

% της 

Διακύμανσης Αθροιστικό % 

1 1,173 10,663 10,663 

2 1,152 10,476 21,139 

3 1,021 9,277 30,417 

4 ,808 7,349 37,766 

Πίνακας 5.3 

 

Ο πρώτος παράγοντας (Πίνακας 5.4) συνδέει αποδοχές και αξιολόγηση με βάση την 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού, με το εξωτερικό περιβάλλον να συμβάλει στον 
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καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης. Στον καθορισμό κριτηρίων σημαντική κρίνεται και η 

συμμετοχή των υπαλλήλων (2ος παράγοντας). Στον τρίτο παράγοντα, η υλοποίηση στόχων του 

οργανισμού αποτελεί αποδεκτό κριτήριο αξιολόγησης, εφόσον θεσπίζονται αντικειμενικοί 

δείκτες μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού.   

 

Πίνακας εξαγόμενων παραγόντων (μετά από περιστροφή) 

Μεταβλητές 

Παράγοντες (φορτίσεις) 

Μέσοι 

όροι 

Αποδοχές και 

αξιολόγηση  

Συμμετοχική 

διαδικασία Αντικειμενικότητα 

Αποδοχές και αξιολόγηση ,610      3,4327 

Η αξιολόγηση εργαλείο 

βελτίωσης του οργανισμού ,487      4,5769 

Η υλοποίηση στόχων 

κριτήριο αξιολόγησης ,484   ,408  3,8654 

Το εξωτερικό περιβάλλον 

θέτει κριτήρια ,473      3,6731 

Οι Υπάλληλοι στον 

καθορισμό κριτηρίων   ,921    3,9615 

Αμφίδρομη αξιολόγηση        4,5865 

Αναποτελεσματικότητα 

συστημάτων αξιολόγησης        3,2115 

Αντικειμενικοί δείκτες 

απόδοσης     ,719  3,7019 

Συνέντευξη και 

αξιολόγηση        2,8365 

Εκπαίδευση αξιολογητών       4,7981 

Αποκέντρωση συστήματος 

αξιολόγησης        3,5481 

Πίνακας 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συμπεράσματα 

Την ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζει η ιεραρχική δομή και η έλλειψη κουλτούρας 

στην οριζόντια συνεργασία και συνεννόηση. Για ν’ αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ και γενικότερα οι 

οργανισμοί του δημοσίου, τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, για βιώσιμη ανάπτυξη, 

εξεύρεση πόρων, καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, διαφάνεια, επιβάλλεται  

να εξορθολογήσουν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους, να εντοπίσουν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους και να συνεργαστούν με εμπλεκόμενους φορείς  (προσωπικό, πολίτες, 

συλλόγους, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, όμορους δήμους), που επιδρούν σημαντικά στη λήψη 

αποφάσεων. Το προσωπικό αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την καλή λειτουργία και την 

πρόοδο ενός οργανισμού, εφόσον ο οργανισμός το αξιοποιεί με αποδοτικό τρόπο. Εργαλείο για 

την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι η αξιολόγηση της απόδοσης 

του. Φυσικά τα συνειδήτα ή ασυνείδητα σφάλματα και οι προκαταλήψεις του αξιολογητή από 

την μια, η καχυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης του αξιολογούμενου από την άλλη, 

δημιουργούν εμπόδια για μια εποικοδομητική αξιολόγηση. 

Τα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στους φορείς του δημόσιου τομέα από τη 

μεταπολίτευση (1974) και μετά, δεν κατάφεραν ν’ απεγκλωβιστούν από μια τακτική 

ισοπέδωσης, όπου σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι βαθμολογούνται το ίδιο, με πολύ μικρές 

αποκλίσεις. Σε ότι αφορά τη στοχοθεσία του οργανισμού ως κριτήριο αξιολόγησης του 

προσωπικού, έτσι όπως θεσπίστηκε με το ν.4369/16, προς το παρόν παραμένει στα χαρτιά, 

ακριβώς όπως συνέβη και με το ν. 3204/04.  Γενικότερα η εφαρμογή του συστήματος 

Διοίκησης με στόχους δεν μπορεί ακόμα να ξεπεράσει τα εμπόδια, που οφείλονται κυρίως στο 

γραφειοκρατικό μοντέλο από το οποίο δεν έχει απεγκλωβιστεί ακόμα η δημόσια διοίκηση. 

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αδυναμία εφαρμογής ή τη μη συστηματική εφαρμογή 

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης – ΚΠΑ, στο σύνολο των φορέων του δημοσίου. 

Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τις στάσεις 

των εργαζομένων έναντι του συστήματος αξιολόγησης.  Φαίνεται λοιπόν ότι το προσωπικό  δεν 

εμπιστεύεται το ισχύον σύστημα αξιολόγησης, καθώς δεν μπορεί να διακρίνει τους υπαλλήλους 

ανάλογα με την αποδοτικότητά τους, να εντοπίσει τις αδυναμίες τους και δεν συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων του φορέα. Επίσης με τον τρόπο που εφαρμόζεται δημιουργεί διενέξεις 

μεταξύ των συναδέλφων και σε πολλές περιπτώσεις αποσκοπεί στο να «συνετίσει» του 
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«απείθαρχους». Τέλος πιστεύουν ότι δεν είναι αντικειμενικό. Απ’ την άλλη, ένα αποδοτικό 

σύστημα αξιολόγησης, κατά την άποψη των ερωτώμενων, αποτελεί μέσο βελτίωσης του 

οργανισμού, θέτει αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, εμπλέκει εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον στον καθορισμό κριτηρίων και αμείβει υψηλότερα τους 

αποδοτικότερους υπαλλήλους. 

Με την παραγοντική ανάλυση προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τις στάσεις των 

εργαζομένων, δηλαδή να βρούμε «γνωστικά» εργαλεία προκειμένου να προσεγγίσουμε τα 

αίτια της δυσκολίας εφαρμογής ενός συστήματος εποικοδομητικής αξιολόγησης, στην τοπική 

αυτοδιοίκηση / δημόσιο. Οι ερωτώμενοι θεωρούν το σημερινό σύστημα αξιολόγησης 

αναποτελεσματικό, αυτιστικό, με στοιχεία ελέγχου και πειθαναγκασμού των υπαλλήλων. Το 

υποκειμενικό στοιχείο λόγω της ύπαρξης διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ αξιολογητή και 

αξιολογούμενου, η έλλειψη εκπαίδευσης των αξιολογητών, επηρεάζουν την αξιοπιστία της 

αξιολόγησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προόδου των 

υπαλλήλων, αλλά και του οργανισμού γενικότερα.  Η αντικειμενικότητα, ως διάσταση, 

κυριαρχεί και στο δεύτερο μέρος της παραγοντικής ανάλυσης, όπου αναλύσαμε τις στάσεις 

των εργαζομένων απέναντι σε ένα ιδεατό σύστημα αξιολόγησης. Με την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, οι ερωτώμενοι εμφανίζονται θετικοί στη σύνδεση 

αξιολόγησης και αποδοχών, στη θέσπιση της στοχοθεσίας ως κριτήριο αξιολόγησης, καθώς 

και στη συμμετοχή εργαζομένων και εξωτερικά εμπλεκόμενων στον καθορισμό κριτηρίων.  

 

Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε πως μια περεταίρω έρευνα, με έμφαση στους παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν, να οδηγήσει σε πιο συγκεκριμένα ευρήματα που θα συμβάλλουν στην 

δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο 

βελτίωσης του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας τον εργαζόμενο ως συνεργάτη. Φυσικά αυτό 

προϋποθέτει καλή γνώση του οργανισμού με τη χρήση εργαλείων αυτοαξιολόγησης (όπως το 

ΚΠΑ), την καταγραφή και επικαιροποίηση των διαδικασιών και το καθορισμό στόχων. 

Απαιτείται ωστόσο προσοχή στη χάραξη στόχων για να μην πέσουμε στην παγίδα της 

υπερβολής. Οι στόχοι μας πρέπει να αποτυπώνονται σε μέτρα βελτίωσης που δίνουν άμεσα την 

αίσθηση της αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το κόστος εφαρμογής και το 

γεγονός ότι πρέπει να έχει προηγηθεί διαβούλευση. Οι ξεκάθαροι στόχοι τόσο σε επίπεδο 

οργανισμού όσο και σε ατομικό επίπεδο, διευκολύνουν τον καθορισμό μετρήσιμων δεικτών 

απόδοσης, γεγονός που θέτει τις βάσεις για πιο αντικειμενική αξιολόγηση, εφόσον 
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εφαρμόζονται  από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Τέλος η 

αξιολόγηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται μία φορά 

το χρόνο, αλλά να παρέχει τη δυνατότητα για διαρκή ανατροφοδότηση (feedback). Μέσα από 

μια τέτοια διαδικασία θα ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

κατ’ επέκταση ο αυτοδιοικητικός της ρόλος, γεγονός που θα οδηγήσει σε ουσιαστική 

αποκέντρωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος.  
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