
 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.    
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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