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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων
αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
ν. 4533/2018 (Α΄75).
β. της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4369/2016,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 9 του ν. 4533/2018 (Α΄75).
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 37).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται:
α. Το χρονικό διάστημα και οι επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο
του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους
Β΄ του ν. 4369/2016.
β. Η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους
υφισταμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄
του ν. 4369/2016.

Αρ. Φύλλου 1882

Άρθρο 2
Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017
α. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017
οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες
διενεργούνται καταρχήν από 10/5/2018 έως 13/7/2018.
β. Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση
Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά
λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
γ. Από 4/6/2018 έως 14/6/2018 ο αξιολογούμενος
ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή
αρμοδίως.
δ. Από 15/6/2018 έως 29/6/2018 ο α΄ αξιολογητής
ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή
αρμοδίως.
ε. Από 2/7/2018 έως 13/7/2018 ο β΄ αξιολογητής
ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή
αρμοδίως.
Άρθρο 3
Καθορισμός της μορφής και του
περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου
αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους
υφισταμένους σύμφωνα με τις διατάξεις
του Μέρους Β΄ του ν. 4369/2016
Η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους
υφισταμένους καθορίζεται στο έντυπο που προσαρτάται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ/ɌɃɆȵȰɇ………………………………………………….
.….
ȳȵɁȻȾȸ/ȵȻȴȻȾȸ ȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰ/
Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ………………………………
ȳȵɁȻȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ…………………………………………………………….
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ…………………………………………………………………
……..
ɈɀȸɀȰ.………………………………………………………………………
……

Τεύχος Β’ 1882/24.05.2018

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃɉ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɏɁ ȰɅɃ ɈɃɉɇ
ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉɇ

ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɏɁ ȰɅɃ ɈɃɉɇ ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉɇ
ɍʌʉʆɿʃɼ Ʌɸʌʀʉɷʉʎ:

…………………………………………………………………..

(ɲʃʌɿɴɹʎ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ)

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳɃɉɀȵɁɃɉ ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɉ (ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ)
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ:
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ/Ⱦʄɳɷʉʎ/Ȳɲɽʅʊʎ:
(ɶɿɲ ʅʊʆɿʅʉ ʐʋɳʄʄɻʄʉ)
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɴɲɽʅʀɷɲ/ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ/Ȳɲɽʅʊʎ:
(ɶɿɲ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ʐʋɳʄʄɻʄʉ)
Ⱥɹʍɻ ɸʐɽʑʆɻʎ:

ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȍȃ (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ)

ȀȇǿȉǾȇǿǹ :
Į) ǿțĮȞȩĲȘĲĮ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ
įȣȞĮȝȚțȠȪ
ȕ) ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȢ țĮșȠįȒȖȘıȘȢ ĲȦȞ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ,
ȣʌȘȡİıȚĮțȑȢ ıȤȑıİȚȢ țĮȚ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ
Ȗ) ǿțĮȞȩĲȘĲĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țȡȓıİȦȞ
į) ǹȞȐȜȘȥȘ İȣșȪȞȘȢ
İ) ǻİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ȞȑȦȞ ȝİșȩįȦȞ țĮȚ ȞȑȦȞ
ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ

ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ (0-100)* :

Τεύχος Β’ 1882/24.05.2018

*

90-100

:

ȱʌɿʍʏʉʎ

75-89

:

Ʌʉʄʑ ɸʋɲʌʃɼʎ

60-74

:

ȵʋɲʌʃɼʎ

50-59

:

ɀɸʌɿʃʙʎ ɸʋɲʌʃɼʎ

40-49

:

ɀɹʏʌɿʉʎ

25-39

:

Ȱʆɸʋɲʌʃɼʎ

0-24

:

Ȱʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ
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ɇɻʅɸʀʘʍɻ:
- Ƀ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʉʀ ɸʀʆɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɸɿʎ (3).
- Ƀ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʎ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ, ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʉʀ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʏʌɸɿʎ (3), ɲʋʊ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ.
- Ƀ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʎ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʃɲɿ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

