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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

             ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

 

               

              Θεσσαλονίκη:   25/09/2017 

              Αρ. Πρωτ.:  οικ.63439         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

Ταχ. Δ/νση:      Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

   Τηλ .:                 2313 309163,463,181, 182,179,465, 

                             9187 

   Fax :                  2313309412 

 Προς: α)Προϊσταμένους όλων των 

οργανικών μονάδων μας. 

β) Όλους τους  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ 
      

  
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση υπαλλήλων» 
 
Σχετ.α)Η αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ 
4434/τ.Β/30.12.2016) απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός 
της μορφής και του περιεχομένου  των  Εντύπων  Έκθεσης  Αξιολόγησης  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του ν. 4369/2016» 
β)Η αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.753/οικ.7513/03.03.2017(ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-
ΠΥΒ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής  Ανασυγκρότησης 
γ) Η αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259/26.05.2017(ΑΔΑ:67ΙΡ465ΧΘΨ-ΛΜ8) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής  Ανασυγκρότησης 
δ) Το αριθμ.πρωτ.22691/18.07.2017 έγγραφό μας 
 
  
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
ν.4489/21.09.2017 (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/21.09.2017) τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν οι 
οικείες διατάξεις περί αξιολόγησης  για τους τακτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,  ως εξής : 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 36 
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης, των οποίων η μορφή και το 
περιεχόμενο καθορίζονται στη ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/ οικ.32768/22.12.2016 υπουργική 
απόφαση(Β΄ 4434), δύνανται να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του 
αξιολογητή, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί τα προμηθεύτηκαν, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της 
οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού.» 
2. Προστίθεται άρθρο 24Α στο ν. 4369/2016 ως εξής: «Άρθρο 24Α  
Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου για την 
αξιολογική περίοδο του έτους 2016: 
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’ αξιολογητή την 
έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, κοινοποιώντας την 
ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. 
2.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης 
αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β’ 
αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, και  να 
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την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. 
β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία 
δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α’αξιολογητή, 
χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α’ Αξιολογητής 
υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στον Β’ αξιολογητή και την κοινοποιεί στην οικεία 
Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1. 
3.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης 
αξιολόγησης από τον Α΄ αξιολογητή, ο Β΄ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία 
Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το 
σκέλος που τον αφορά. 
β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παραγράφου 2, η διαδικασία 
δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Β’ αξιολογητή και 
υποβάλλεται στην  οικεία  Διεύθυνση  Προσωπικού  ή  Διοικητικού  εντός αποκλειστικής  
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά 
περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν 
εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές 
ή ειδικές διατάξεις.  
5. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 3 από 
την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού  συνιστά  προϋπόθεση  για  να  συμμετάσχει 
ο  ενδιαφερόμενος  υπάλληλος  σε  διαδικασίες  επιλογής  και   τοποθέτησης   προϊσταμένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές 
ή ειδικές διατάξεις. 
6. Στην περίπτωση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης που διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει της 
παραγράφου 4 του άρθρου 14, η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων 
του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους του, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει αυτός σε διαδικασίες επιλογής και 
τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 
ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις 

  
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των οργανικών μας μονάδων μας να 
μεριμνήσουν  για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αξιολόγησης , σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα. 
Επίσης  οι υπηρεσίες μας που δεν έχουν παραλάβει τα έντυπα αξιολόγησης, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης  της  Α.Δ.Μ.Θ, ώστε να 
τα προμηθευτούν άμεσα.  

                                                 

                                                 Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  

                                                            Διοίκησης 

                                                     

                                                   Αθανάσιος Μπογιαννίδης 
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