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ΘΔΜΑ: σόλια για ηο σέδιο Νόμος ‘Αξιοκπαηία, ζςμμεηοσή και 
αποηελεζμαηικόηηηα ζηη διοίκηζη’. 
 
 
Κεθάλαιο Α- Αξιολόγηζη, ηοσοθεζία, Κοινωνική λογοδοζία και ζςμμεηοσή. 
 
Άπθπο 2  Αξιολογηηέρ 
Θευπείηαι απαπαίηηηη η ύπαπξη δςο αξιολογηηών για ηη διαζθάλιζη ηηρ 
ανηικειμενικόηεπηρ αξιολόγηζηρ ηος ςπαλλήλος.  
 
Άπθπο 3,4  Έκθεζη αξιολόγηζηρ, κπιηήπια και διαδικαζία αξιολόγηζηρ 
ςπαλλήλων 
- Η αξιολόγηζη ηυν ςπαλλήλυν με μη μεηπήζιμα κπιηήπια και ο διασυπιζμόρ ηυν 
‘καλύηεπυν’ ςπαλλήλυν πος ζςγκένηπυζαν ηιρ ηπειρ μεγαλύηεπερ ζςνολικά βαθμολογίερ 
θα πποκαλέζει διακπίζειρ και άζσημο επγαζιακό πεπιβάλλον. 
- Η αξιολόγηζη ηυν ςπαλλήλυν θα ήηαν πποηιμόηεπο να γίνεηαι από ανεξάπηηηη επιηποπή 
– απσή. 
 
Άπθπο 5 Κπιηήπια και διαδικαζία αξιολόγηζηρ πποϊζηαμένων οπγανικών 
μονάδων 
Πολύ θεηική κπίνεηαι η αξιολόγηζη ηος πποφζηαμένος από ηοςρ ςθιζηάμενοςρ ηος, 
δεδομένος όμυρ όηι πποηγείηαι ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν ςπαλλήλυν από ηον πποφζηάμενο και 
εθόζον έσει εξαζθαλιζηεί η ανυνςμία ηος επυηημαηολογίος και η μςζηικόηηηα ηηρ 
διαδικαζίαρ.  
 
Άπθπο 9 ηοσοθεζία  
- Ππέπει να εξαζθαλιζηεί δίκαιη ζηοσοθεζία  αθού καθοπιζηούν με λεπηομέπεια ηα 
καθήκονηα και οι απμοδιόηηηερ ηος κάθε ςπαλλήλος.  
- Ππέπει να δίνονηαι κίνηηπα για ηην αύξηζη ηηρ παπαγυγικόηηηαρ.  
- Η ζηοσοθεζία θα ππέπει να γίνεηαι μέσπι ηην ηελεςηαία βαθμίδα ηηρ διοίκηζηρ, ηον ίδιο 
ηον ςπάλληλο ο οποίορ ζε ζςνεπγαζία με ηον πποφζηάμενο ηος θα ζςμμεηέσει ενεπγά ζηη 
διαδικαζία ηηρ ζηοσοθεζίαρ.  
- Να εθαπμοζθούν οι καηεςθύνζειρ ηος κοινού πλαιζίος αξιολόγηζηρ.  
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Κεθάλαιο Β- Δπιλογή Πποϊζηαμένων Γιοίκηζηρ  
 
Άπθπο 12 Πποϊζηάμενοι οπγανικών μονάδων – Γιαδικαζία και κπιηήπια επιλογήρ 
πποϊζηαμένων  
Οι ςπάλληλοι Πανεπιζηημιακήρ Εκπαίδεςζηρ ππέπει να έσοςν πποβάδιζμα ένανηι ηυν 
ςπαλλήλυν Τεσνολογικήρ Εκπαίδεςζηρ. Ελλείτει ΠΕ να επιλέγονηαι ΤΕ και όσι ΠΕ ή ΤΕ. Σε 
πεπίπηυζη πος δεν θα ςπάπξει διασυπιζμόρ βαθμίδυν, θα ππέπει να ςπάπσει κάποιορ 
ζςνηελεζηήρ βαπύηηηαρ, μοπιοδόηηζηρ ηυν πηςσίυν.  
 
Άπθπο 85 Κπιηήπια και διαδικαζία επιλογήρ πποϊζηαμένων 
δ. Γομημένη ζςνένηεςξη 
- Ππέπει να διαζθαλιζθεί η δίκαιη και ιδίαρ δςζκολίαρ επώηηζη ζηοςρ ςποτηθίοςρ, η 
ανηικειμενική κπίζη και η αδιαβληηόηηηα ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ ζςνένηεςξηρ.  
- Ππέπει να ςπάπσει εκπποζώπηζη και από άλλοςρ ζςνδικαλιζηικούρ θοπείρ και όσι μόνο 
από ηην ΑΔΕΔΥ.   
 
 

 
 

Για ηο Γ.. 
Η Ππόεδπορ 

 
 
 

Μίκα Μισαλάκη  
Απσιηέκηων Μησανικόρ  

 Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 
 
 
 

Γιακοζηαμαηίος Παύλορ 
Αγπ. Σοπογπάθορ Μησανικόρ 

 


