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Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε τους βασικούς άξονες 
του νέου σχεδίου στον πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανάβει 
το «πράσινο φως» για μετάβαση στο νέο σύστημα, το οποίο αφορά περίπου 
220.000 υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα

Μετάβαση στο 
νέο σύστημα

Ρ
ιζικές ανατροπές στο σύστημα αξιολό-
γησης στο Δημόσιο όπως το γνωρίζαμε 
μέχρι σήμερα σχεδιάζει η κυβέρνηση, 

επιφέροντας, όπως αποκαλύπτει η Realnews, 
κατάργηση της βαθμολόγησης των υπαλλή-
λων από τους ανωτέρους τους και απαιτητι-
κή αξιολόγηση μόνο για τους προϊσταμένους. 

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, πα-
ρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου σχε-
δίου στον πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να ανάβει το «πράσινο φως» για με-
τάβαση στο νέο σύστημα, το οποίο αφορά πε-
ρίπου 220.000 υπαλλήλους του στενού δημό-
σιου τομέα (εξαιρούνται ένστολοι, ιατροί και 
εκπαιδευτικοί). 

Υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Εσωτε-
ρικών μιλώντας στην «R» έκανε λόγο για ένα 
σύγχρονο, «έξυπνο», λιτό και ταχύ σύστημα 
αξιολόγησης, το οποίο θα αντικαταστήσει εξ 
ολοκλήρου το υπάρχον. Ο βασικός άξονας 
στον οποίο θα «κινηθεί» το νέο σύστημα είναι 
η αξιολόγηση των προϊσταμένων και όχι πλέ-
ον των υπαλλήλων. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βαθ-
μολόγηση των εργαζομένων από τους ανω-
τέρους τους πρόκειται να καταργηθεί, καθώς 
δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, αφού αποδεί-
χθηκε αναποτελεσματική και κυρίως εικονική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», βασικός 
άξονας του νέου συστήματος είναι η απαιτη-
τική αξιολόγηση των προϊσταμένων, η οποία 
πλέον δεν θα συνδέεται μόνο με τίτλους σπου-
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δών και προϋπηρεσία, αλλά με ένα σύστη-
μα στοχοθεσίας για κάθε τμήμα. Οι προϊστά-
μενοι θα ενδυναμωθούν και θα επαφίεται σε 
αυτούς η ορθή λειτουργία της οργανικής μο-
νάδας τους, με κύριο στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί. Για τον σκοπό αυτό 
το νομοσχέδιο θα προβλέπει πως στη «φαρέ-
τρα» των προϊσταμένων θα προστεθούν ση-
μαντικά διοικητικά εργαλεία, που αναπτύσσο-
νται αυτή την περίοδο παράλληλα με την αξιο-
λόγηση και τη στοχοθεσία, όπως η τηλεργασία 
και η ανταμοιβή της αποδοτικότητας. Επί της 
ουσίας, μόνο προαπαιτούμενο θα είναι η επί-
τευξη του στόχου, δίδοντας στον προϊστάμε-
νο το «ελεύθερο» για την επιλογή του τρόπου 
με τον οποίον θα φτάσει στον στόχο. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βαθ-
μολόγηση των εργαζομένων πρόκειται να κα-
ταργηθεί και να αντικατασταθεί από ένα σύ-
στημα αξιολόγησης των δεξιοτήτων, ενώ η αξι-
ολόγηση των προϊσταμένων θα καθορίζεται κα-
τά 50% από την επίτευξη των στόχων και κατά 
50% από την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους, 
η οποία θα πραγματοποιείται από τον ιεραρχι-
κά ανώτερό τους. Η αξιολόγηση θα πραγμα-
τοποιείται δύο φορές εντός του ίδιου έτους, 
ενώ δίνεται έμφαση πλέον στον προϊστάμενο, 
ο οποίος θα ταξινομεί και δεν θα βαθμολογεί 
τις δεξιότητες των υπαλλήλων του. Οι ερωτή-
σεις θα είναι λιγότερες, στοχευμένες και θα επι-
κεντρώνονται στις δεξιότητες των υπαλλήλων.

Το νέο σχέδιο, όπως δηλώνει ο υπουργός 
Εσωτερικών, Μ. Βορίδης, δεν έχει τιμωρητικό 
χαρακτήρα, αλλά σκοπός του είναι να λειτουρ-
γήσει ως ένα εργαλείο βελτίωσης των δεξιοτή-
των που θα σχετίζονται με τους στόχους της 
οργανικής μονάδας. Επί της ουσίας να αποτε-
λέσει ένα σύστημα επιβράβευσης και εντοπι-
σμού δεξιοτήτων αλλά και αδυναμιών, οι οποί-
ες θα πρέπει να διορθώνονται μέσω ειδικών 
προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα δημι-
ουργηθούν σε συνεργασία με το αναβαθμι-
σμένο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η αποτυ-
χία επίτευξης στόχων θα αφορά κυρίως τους 
προϊσταμένους, για τους οποίους θα δυσχεραί-
νεται η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. 

«Αριστο» το 83% 
των δημοσίων υπαλλήλων 
Η αναγκαιότητα για την εκ βάθρων αλλαγή 
του τρέχοντος συστήματος υπαγορεύτηκε, 
κατά το υπουργείο Εσωτερικών, από τις στρε-
βλώσεις που προκάλεσε το νομοθετικό πλαί-
σιο που εφαρμόζεται από το 2016. Οι ίδιες πη-
γές υποστηρίζουν ότι εκείνο το σχέδιο όχι μό-
νο δεν «απάντησε» σε κανένα απολύτως από 
τα χρόνια προβλήματα που ευαγγελίστηκε ότι 
θα αντιμετωπίσει, αλλά και οδήγησε σε μια ει-
κονική εικόνα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο 
υπουργείο, η αξιολόγηση των υπαλλήλων πραγ-
ματοποιείται με καθυστέρηση ενός έτους από 
το έτος αναφοράς, ενώ προκύπτει ότι συστημα-
τικά από το 2016 πάνω από το 90% των υπαλ-
λήλων βαθμολογείται στην κλίμακα 80-90 με 
άριστα το 100. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το 
γεγονός ότι το 83% των υπαλλήλων λαμβάνει 
βαθμό από 85 έως 100. Ωστόσο, ακόμη και 
αυτή η αξιολόγηση δεν αξιοποιείται πουθενά.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι, επίσης, το διοικη-
τικό βάρος που προκαλεί το υφιστάμενο σύ-
στημα, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του υπουργείου εκτιμάται πως η εξοικονόμη-
ση από την εφαρμογή του νέου συστήματος 
σε κόστος εργατοημερών για υπαλλήλους και 
προϊσταμένους θα ανέλθει σε 5,36 εκατ. ευρώ.

Η «R» αποκαλύπτει τα βασικά σημεία του 
νομοσχεδίου που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Η δύναμη της ακινησίας
Στη διαχειριΣη της πολιτικής υπάρχουν -ή, εν πά-
ση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν- τομείς που οφεί-
λουν να διέπονται από εθνικές αξίες και στρατηγι-
κές, αλλά και τομείς που υποχρεωτικά αναδεικνύουν 
τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις των πολιτικών φο-
ρέων.
Ενας από τους τομείς που μπορούν να καταγραφούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις και να αναδειχθούν δια-
φορετικές πολιτικές προσεγγίσεις είναι το Δημόσιο.
Ας μην πάμε μακριά: Ηδη αυτό το βιώνουμε και στην 
ελληνική πολιτική σκηνή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
εξήγγειλε και εφήρμοσε το σχέδιο του «επιτελικού 
κράτους». Ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία ΔΕΘ, 
εξήγγειλε το όραμά του για το «δικό του» Δημόσιο.
Είναι καταγεγραμμένες οι διαφορετικές απόψεις στο 
θέμα. Η πραγματική, ή εικονική, «μάχη» κρατιστών-
αντικρατιστών μαίνεται.
Το ζήτημα είναι κάποια στιγμή να πάψει να αποτελεί 
πεδίο ασκήσεων κομματικών πυρών και να εξελιχθεί 
σε πεδίο άσκησης πολιτικής. 
Τα δεδομένα για ένα σύγχρονο Δημόσιο πρέπει να 

είναι πολύ συγκεκριμένα:

f Να εξυπηρετεί τους πολίτες-φορολογουμένους 
και όχι κομματικές εμμονές και διευθετήσεις.

f Να αποτελεί δουλειά με αυξημένες απαιτήσεις και 
όχι προαναχωρησιακό φυλάκιο συνταξιούχων.

f Οι εργαζόμενοι σε αυτό πρέπει να αμείβονται, να 
επιβραβεύονται, να προωθούνται, να εξελίσσονται 
με βάση τα προσόντα και την αποδοτικότητά τους.

f Οπως σε κάθε δουλειά, θα πρέπει να κρίνονται η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα.

f Να υπάρχουν σαφείς κανόνες που να εμπνέουν 
κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και όχι διατάξεις 
που να θεσπίζονται μόνο για να διαχέεται η ευθύνη 
και να επικρατεί η ατιμωρησία.
Το Δημόσιο πρέπει να αποκτήσει δομή και λειτουργία 
που να προσφέρει στους πολίτες. Και όχι να «προ-
σφέρεται» λάφυρο στον εκάστοτε νικητή των εκλο-
γών.
Η ακινησία, λένε, μπορεί να έχει δύναμη. Αλλά αυτό 
συμβαίνει μόνο στη… γιόγκα. Στην καθημερινότητα, 
απαιτούνται απαντήσεις και δράση.
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