
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485 
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέρ-

γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περί-

οδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων 

αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιε-

χομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξι-

ολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστα-

μένους. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 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 Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 37).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται:
α. Το χρονικό διάστημα και οι επιμέρους φάσεις διε-

νέργειας 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 ερωτη-
ματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους 
υφισταμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ 
του ν. 4369/2016.

Άρθρο 2
Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέρ-
γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίο-
δο 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 συ-
μπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

γ. Από 4/6/2018 έως 14/6/2018 ο αξιολογούμενος 
ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγη-
σης 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 αξιολόγη-
σης 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 αξιολόγη-
σης 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 ερωτη-
ματολογίου 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.    

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (συμπληρώνεται από τον υφιστάμενο) 

       ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (0-100)* : 

α)  Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού 

 

β)  Ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των 
υφισταμένων,  
      υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά 

 

γ)   Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων   
δ)  Ανάληψη ευθύνης  
ε)  Δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων 
τεχνολογιών 

 

 
 
 
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ………………………………………………….
.…. 
ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ 
Ν.Π.Δ.Δ……………………………… 
ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………
…….. 
ΤΜΗΜΑ.………………………………………………………………………
…… 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 
 
                                     

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 

Χρονική Περίοδος:     …………………………………………………………………..      (ακριβές χρονικό διάστημα) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο:  
Κατηγορία/Κλάδος/Βαθμός: 
(για μόνιμο υπάλληλο) 

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα/Ειδικότητα/Βαθμός: 
(για ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο) 

 

Θέση ευθύνης:  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

* 90-100 : Άριστος 

 75-89 : Πολύ επαρκής 

 60-74 : Επαρκής 

 50-59 : Μερικώς επαρκής 

 40-49 : Μέτριος 

 25-39 : Ανεπαρκής 

 0-24 : Ακατάλληλος 

 
 
Σημείωση: 
- Ο Προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται από τους υφισταμένους, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3). 
- Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους Τμημάτων, και εφόσον αυτοί δεν είναι τουλάχιστον 

τρεις (3), από το σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. 
- Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους Προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος της 

Γενικής Διεύθυνσης. 
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*02018822405180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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