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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 27-02-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του 

Νόμου 4369/2016. Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθμίζει ο εν λόγω Νόμος είναι και 

το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 14 – 21). 

 Ενόψει, λοιπόν, της διαφαινόμενης θέσεως σε άμεση εφαρμογή του νέου 

συστήματος αξιολόγησης, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι έχει πλέον προσδιορισθεί 

η μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης δυνάμει της 

υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 Απόφασης της Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 4434), ενώ προσφάτως εξεδόθη και η σχετική 

υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-06-2017 διευκρινιστική 

εγκύκλιος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα. 

   Η διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί πράγματι 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού και την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει προ πολλού ζητήσει την καθιέρωση 

ενός συστήματος αξιολόγησης, ειδικώς προσαρμοσμένου στις συνθήκες 

απασχόλησης των νοσηλευτών στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας και υγείας, καταθέτοντας σχετική ολοκληρωμένη πρόταση.  

 Συνεπώς, και κατά το μέρος που το ισχύον σύστημα αξιολόγησης ουδόλως 

λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές ιδιαιτερότητες της άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος από τους δημοσίους υπαλλήλους – νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, μας 

βρίσκει καταρχήν αντίθετους.  

http://www.pasyno.gr/


 
 

 
 

Πέραν της  ως  άνω  αρχικής θέσεώς µας επισηµαίνουµε τα  ακόλουθα. Το  νέο 
 

σύστηµα  αξιολόγησης φέρεται να  συνδέεται  µε  την  προαγωγική  εξέλιξη  των 
 

υπαλλήλων,  ιδίως,  δε,   την   προωθηµένη   τοιαύτη.  Ειδικότερα,  σύµφωνα  µε   τις 
 

διατάξεις  του   άρθρου  82    παρ.  5   του   Δηµοσιοϋπαλληλικού   Κώδικα,  «Για   τον 
 

υπάλληλο που  λαµβάνει στην  αξιολόγηση για  δύο  (2) συνεχείς περιόδους βαθµολογία 
 

µεγαλύτερη ή  ίση  του  βαθµού 90,   µειώνεται ο  απαιτούµενος  χρόνος για  προαγωγή 
 

κατά ένα   (1) έτος.  Αν  η  βαθµολογία αυτή αφορά το  τελευταίο έτος  που  διανύει στο 
 

βαθµό, το  ένα  (1) έτος  προσµετράται ως  πλεονάζων χρόνος στον  επόµενο βαθµό».  Η 
 

ρύθµιση  αυτή,  ως  εξυπηρετούσα  την  αρχή της  αξιοκρατίας, δεν  αποβαίνει 
 

προβληµατική. 
 

Η σύνδεση της  αξιολόγησης µε  την προαγωγική εξέλιξη  διαφαίνεται και  από το 
 

άρθρο 83  του  Δηµοσιοϋπαλληλικού  Κώδικα, το οποίο, ωστόσο,  έχει  πλέον περιέλθει 
 

στην   ίδια    ακριβώς  µορφή  που  είχε    κατά    την   θέση    σε   ισχύ  του   σηµερινού 
 

Δηµοσιοϋπαλληλικού  Κώδικα το έτος  2007. Ως εκ  τούτου οποιοσδήποτε σχολιασµός 
 

επί  του  ως άνω  άρθρου 83  καθίσταται µάλλον ανεπίκαιρος, αφού µοιραία ανατρέχει 
 

σε χρόνο προ µιας δεκαετίας. 
 

Περαιτέρω, η πρωτοτυπία του παρόντος συστήµατος αξιολόγησης έγκειται στην 
 

από  µέρους  των  υφισταµένων  υπαλλήλων  αξιολόγηση  των  οικείων  προϊσταµένων 
 

τους. Η  εν  λόγω  αξιολόγηση πραγµατοποιείται  µέσω  της  συµπλήρωσης ανώνυµου 
 

ερωτηµατολογίου. Το ανώνυµον της  εν λόγω  διαδικασίας θεωρούµε ότι είναι  σε θέση 
 

να  επηρεάσει τον  απόλυτα αντικειµενικό χαρακτήρα  που  οφείλει να  παρουσιάζει 
 

κάθε σύστηµα αξιολόγησης. 
 

Με τις σκέψεις αυτές η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναµένει την εφαρµογή στην  πράξη του 
 

νέου  συστήµατος  αξιολόγησης,  οπότε  και  θα  φανεί  η  αξιοπιστία, η 
 

αποτελεσµατικότητα και  η αντικειµενικότητά του. 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 
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