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Θζμα: Σφςτημα αξιολόγηςησ ουςιαςτικών προςόντων προςωπικοφ των δημοςίων 

υπηρεςιών. 

Η Περιφζρεια Αττικισ, τοποκετείται πάγια υπζρ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των 

υπαλλιλων τθσ το οποίο να παρζχει ουςιαςτικά κίνθτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου τουσ προσ όφελοσ του 

πολίτθ και των ίδιων των εργαηομζνων. 

Το  ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των υπαλλιλων που ειςάγεται με τον Ν.  4250/2014 

προδιλωσ δεν πλθροί τα προαναφερόμενα κριτιρια, ενϊ παράλλθλα υφίςτανται 

ηθτιματα αντιςυνταγματικότθτασ των διατάξεϊν του, τα οποία ζχουν επιςθμανκεί 

από το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο τθσ Βουλισ κατά τθ ςυηιτθςθ του νομοςχεδίου. 

Επίςθσ, το ηιτθμα τθσ αντιςυνταγματικότθτασ ζχει ιδθ τεκεί ενϊπιον του 

Συμβουλίου Επικρατείασ, όπου και εκκρεμεί θ ςχετικι εκδίκαςθ. 

Βαςικζσ αρχζσ και κατευκφνςεισ του ςυςτιµατοσ αξιολόγθςθσ είναι θ αντικειµενικι 

και αµερόλθπτθ ςτάκµιςθ βάςει ςαφϊσ προςδιοριηόµενων κριτθρίων 

επαγγελµατικισ ικανότθτασ και καταλλθλότθτασ των υπαλλιλων ςε ςχζςθ µε το 

αντικείµενο τθσ εργαςίασ τουσ και τα κακικοντά τουσ, αλλά και τθσ απορρζουςασ 

από το Σφνταγµα (άρκρο 5) αρχισ τθσ αξιοκρατίασ, θ δε βακµολόγθςθ των 

δθµοςίων υπαλλιλων πρζπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενικι και 

ουςιαςτικι αξιολόγθςθ και κρίςθ τουσ από τα αρµόδια όργανα.  

Σε αντίκεςθ με τισ ανωτζρω ςυνταγματικζσ αρχζσ, οι νζεσ ρυκμίςεισ του ν. 

4250/2014 επιβάλλουν τον εκ των προτζρων κακοριςμό ανϊτατων και απαράβατων 

ποςοςτϊν υπαλλιλων που μποροφν να αξιολογοφνται ανά βακμολογικι κλίμακα. 

Και αυτό ανεξάρτθτα από τθν πραγματικι, δθλαδι αντικειμενικι, κρίςθ των 

αξιολογθτϊν ωσ προσ τθν ποιότθτα των αξιολογουμζνων.  

Περαιτζρω, τα κριτιρια αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ, όπωσ 

προςδιορίηονται ςτισ διατάξεισ του νόμου, είναι ςτθν ουςία αόριςτα και μθ ςαφϊσ 

προςδιοριςμζνα ςε μια Διοίκθςθ που λειτουργεί χωρίσ κακθκοντολόγιο, χωρίσ 

διακριτά χρονικά ςτάδια υλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και χωρίσ προςδιοριςμό των 
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υπαλλιλων που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν ενεργειϊν ςε 

υπθρεςίεσ που ςτθν ουςία λειτουργοφν υποςτελεχωμζνεσ. Τίκεται ςοβαρό ηιτθμα 

πλθρότθτασ των ρυκμίςεων που πρζπει να εφαρμοςκοφν από τισ Περιφζρειεσ, εν 

όψει μάλιςτα τθσ, βάςει του άρκρου 268 παρ. 15 του ν. 3852/2010, εξαίρεςθσ των 

Περιφερειϊν από τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3230/2004, οι οποίεσ 

ειςάγουν τθ διοίκθςθ μζςω ςτόχων και τθν εφαρμογι δεικτϊν μζτρθςθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Εν όψει αυτϊν 

των κενϊν, τίκεται όχι μόνο ηιτθμα πλθρότθτασ, με όρουσ αντικειμενικότθτασ, των 

νζων διατάξεων του ν. 4250/2014 αλλά και ιςότθτασ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των 

υπαλλιλων, κακϊσ αν εφαρμοςκοφν οι διατάξεισ του ν. 4250/2014 χωρίσ 

περαιτζρω νομοκετικζσ εξειδικεφςεισ, κα προκλθκεί μια διάκριςθ μεταξφ  των 

δθμοςίων υπαλλιλων αναλόγωσ τθσ αξιολόγθςισ τουσ ι μθ με κριτιρια πλιρωσ 

κακοριηόμενα από τον νόμο. 

Συνεπϊσ, θ αξιολόγθςθ ιδιαίτερα κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ απαιτεί 

οπωςδιποτε νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ εξειδίκευςθσ των κριτθρίων και 

παραμζτρων εφαρμογισ των ςχετικϊν διατάξεων και, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν 

παροχι ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν και κατευκφνςεων από το αρμόδιο Υπουργείο ωσ 

προσ τα τεχνικά ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων 

αντικειμενικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των υπαλλιλων μασ. Τζτοιεσ νομοκετικζσ εξειδικεφςεισ δεν 

υφίςτανται οφτε ςχετικζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ ζχουν μζχρι ςιμερα δοκεί από 

το αρμόδιο Υπουργείο, με ςυνζπεια τθν αδυναμία εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 

4250/2014  με όρουσ τθσ απαιτοφμενθσ εκ του Συντάγματοσ και του νόμου 

αντικειμενικότθτασ, προσ διαςφάλιςθ και τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ.  

Εν όψει των ανωτζρω, κακϊσ και τθσ πικανισ κρίςεωσ περί αντιςυνταγματικότθτασ 

από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, θ οποία ςε περίπτωςθ προθγοφμενθσ 

εφαρμογισ των διατάξεων, κα δθμιουργιςει μείηονα προβλιματα αναδρομικισ 

υπθρεςιακισ αποκατάςταςθσ των αξιολογθκζντων βάςει ελλιποφσ νομοκετικοφ 

πλαιςίου υπαλλιλων, το Περιφερειακό Συμβοφλιο αποφαςίηει ότι: 
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1. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Συμβουλίου Επικρατείασ ςχετικά με τθ 

ςυνταγματικότθτα ι μθ των διατάξεων του ν. 4250/2014 και τθν ανάλθψθ 

των αναγκαίων νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν και, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν 

παροχι των αναγκαίων διευκρινίςεων και ςυμπλθρϊςεων του νομοκετικοφ 

κακεςτϊτοσ, υφίςταται αδυναμία εφαρμογισ τθσ αξιολόγθςθσ του ν. 

4250/2014, λόγω τθσ οποίασ ηθτοφμε από τθν Κυβζρνθςθ να αναλάβει όλεσ 

τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ςφμφωνα με το 

Σφνταγμα.   

2. Το Περιφερειακό Συμβοφλιο υποςτθρίηει τθν πάγια κζςθ και τθσ ΕΝ.Π.Ε. ότι 

θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρζπει να 

βαςίηεται ςε αντικειμενικό ςφςτθμα, που διαςφαλίηει τόςο τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ όςο και τθν αξιοκρατία 

εντόσ αυτισ. 

3. Το Περιφερειακό Συμβοφλιο εκφράηει τθν αντίκεςι του ςτο ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ του ν. 4250/2014, το οποίο εμφανίηει προφανι κενά και εγείρει 

ςοβαρά ηθτιματα αντιςυνταγματικότθτασ. 

  

 

 

 


