
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                          106 74, Αθήνα
Τηλ.:   213.131-3212, -3373, -3378, -3394 
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 Αθήνα, 18  Ιουλίου 2014

         

Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/οικ.18163

ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε 
γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του 
Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και 
στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.  

Σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 145 του 
ν.4251/2014 (Α΄180) εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.6.2014 
υπουργική απόφαση  (Β΄ 1552) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης των 
υπαλλήλων που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος. Ειδικότερα:
1. Στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης υπάγονται οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
οι οποίοι έχουν αποσπαστεί από τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, και έχουν διατεθεί για τη γραμματειακή 
υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 
στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία 
κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.  

2. Κατά τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 145 του ν. 4251/2014 οι εκθέσεις 
αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προαναφερόμενης σχετικής υπουργικής απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για 
την εφαρμογή του άρθρου 5 της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 
1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, σχετικά με την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για 
την ενδεχόμενη θέση αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας/ κινητικότητας.

3. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις δίνεται αναδρομική δυνατότητα σύνταξης 
εκθέσεων αξιολόγησης για τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής αυτών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται κατά 
τις διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης αναφέρονται στα έτη 
αξιολόγησης 2012 και 2013, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή συντάσσονται 
εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, ήτοι 
μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2014. 

4. Τρόπος σύνταξης των εκθέσεων: 
α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2012 θα συνταχθούν από τους κατά περίπτωση 
αρμόδιους αξιολογητές του άρθρου 5 στο συνημμένο έντυπο αξιολόγησης της 
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σχετικής υπουργικής απόφασης, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής για το έτος 
αξιολόγησης αυτό οι διατάξεις των παρ. 1-6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014, περί 
επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (άρθρο 8 της υπουργικής 
απόφασης).  
β) Για τις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 και εφεξής εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στις παρ. 1-6 του άρθρου 7 του Π.Δ 318/1992, όπως ισχύει, περί 
επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (άρθρο 6 της υπουργικής 
απόφασης). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που 
θα συνταχθούν κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω υπουργική απόφαση δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των 
υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (παρ. 3 του 
άρθρου 8 της σχετικής υπουργικής απόφασης).

5. Επιμερισμός ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης: 
Για την εφαρμογή του επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, όσον 
αφορά στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 και εφεξής, το αρμόδιο 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης επιμερισμού ποσοστών κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης εκδίδει τη 
σχετική απόφαση για όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου και εν συνεχεία 
συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης αυτών σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
επιμερισμού ποσοστών. 

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων αποστέλλονται με μέριμνα του 
αρμοδίου οργάνου για την έκδοση απόφασης επιμερισμού και αξιολογητή εν 
προκειμένω, στους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων αυτών. Για την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής απόφασης η σχετική απόφαση 
επιμερισμού ποσοστών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Κατά το μέρος που σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.6.2014 υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Γ΄ του ν.4250/2014, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ.15261/16-6-2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣ6Χ – Χ6Ξ) εγκυκλίους της 
Υπηρεσίας μας.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των 
υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας.  

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος και το αντίστοιχο έντυπο αξιολόγησης βρίσκεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr,  στη διαδρομή:  
Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.

Ο Υπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Συνημμένα:
Υπόδειγμα απόφασης επιμερισμού ποσοστών

ΠΠ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ     ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΩΩ ΝΝ

1. Όλα τα Υπουργεία 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

4. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. adedy@adedy.gr
8. Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ info@kpolykentro.gr
9. Γραφεία Κομμάτων (με την παράκληση να ενημερωθούν οι βουλευτές του ελληνικού 

και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τα έτη 2012, 2013):
 Γραφεία Κόμματος Ν.Δ. – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής – 

genikos@nd.gr
 Γραφεία Κόμματος ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής – 

syn@parliament.gr 
 Γραφεία Κόμματος ΠΑΣΟΚ – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής – 

gendirector@pasok.gr 
 Γραφεία Κόμματος ΑΝ.ΕΛ. – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής - 

grafioproedrou@anexartitoiellines.gr
 Γραφεία Κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή» - Κοινοβουλευτική 

Ομάδα, Κτήριο Βουλής – e.koniotakis@parliament.gr
 Γραφεία Κόμματος ΔΗΜΑΡ – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής – 

grammateia@dimokratikiaristera.gr
 Γραφεία Κόμματος Κ.Κ.Ε. – Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κτήριο Βουλής – 

kke@parliament.gr 
 Γραφεία Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ.- Καλλιρόης 52 Αθήνα 11745- laos@otenet.gr 
 Γραφεία Κόμματος ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ-  Πλ. Ελευθερίας 14 Αθήνα 

10553 – ecogreens@otenet.gr , ecogreens@nath.gr 
10. Βουλή των Ελλήνων, με την παράκληση να ενημερωθούν οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.: 
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κου Υπουργού   
- Γραφείο κας Υφυπουργού   
- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- ΔΗΕΣ – webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ/ ΚΟΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ

Αθήνα,           /       /2014

Αριθ. Πρωτ.:
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο 
………………………………(τίτλος φορέα κλπ ) για το έτος …….

………………………………………….
(ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ)

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 

α) της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.62014 υπουργικής απόφασης  (Β΄ 
1552) με θέμα «Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή 
υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 
στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία 
κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ», ιδίως της 
παρ. 1 του άρθρου 6.  

β) των παρ. 1-6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) ,

2. το γεγονός ότι έχουν διατεθεί ………( αριθμός υπαλλήλων) υπάλληλοι στο 
……. (γραφείο, κόμμα, φορέας κλπ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.62014 υπουργικής 
απόφασης για χρονικό διάστημα ίσο  ή μεγαλύτερο των τριών μηνών για το 
έτος αξιολόγησης ……..

Αποφασίζουμε:

1) Με τους βαθμούς της κλίμακας 9 έως 10, θα αξιολογηθούν 
…….υπάλληλοι 

2) Με τους βαθμούς της κλίμακας 7 έως 8 θα αξιολογηθούν 
…….υπάλληλοι

3) Με τους βαθμούς της κλίμακας 1 έως 6 θα αξιολογηθούν 
…….υπάλληλοι

                                       Το αρμόδιο για τον επιμερισμό όργανο 

                                                 (Υπογραφή)

Κοινοποίηση:
- Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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