
 

 

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 - 
Τροποποίησή των άρθρων 16,19 και 21 του ν. 4369/2016 
Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητες των Επιτροπών Αξιολόγησης. 
Παρακάτω παρατίθενται οι αλλαγές: 
- Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά 
εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για τους 
αξιολογητές που αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την ολοκλήρωση της 
ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής 
περιόδου, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή 
διορισμού σε άλλη υπηρεσία. 
- Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση 
Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη 
ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την 
αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης 
από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί 
έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων. 
- Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως 
πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει 
μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και 
ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη 
λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. 
Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό πεδίο της 
έκθεσης αξιολόγησης με σήμανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο 
αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, 
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
- Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης 
μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή 
στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο 
αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων 
του, και η υπηρεσία. 
- Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις 
μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Oι 
απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του 
υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή. 
- Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου με απόφαση του οικείου 
Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με απόφαση του προϊσταμένου της, σε 
κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και σε κάθε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), το οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με 
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου 
φορέα και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα με 



 

 

ισάριθμους αναπληρωτές τους, προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, από τον οικείο 
ή από άλλους φορείς. 
- Έργο της Επιτροπής είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η 
εξέταση των ενστάσεων των άρθρων 17 παρ. 12,18 παρ. 12 και 20. 
- Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των 
εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των μελών των Ειδικών 
Επιτροπών Αξιολόγησης που λήγει εντός του ως άνω εξαμήνου. 
- Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση 
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη 
της θητείας.». 
Περαιτέρω, προστίθεται ρύθμιση για τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που δεν 
έχουν ολοκληρώσει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 
2016, 2017 και 2018. 
Αναλυτικότερα, οι εν λόγω Επιτροπές Αξιολόγησης υποχρεούνται να 
ολοκληρώσουν το έργο τους σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:  
α) Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.  
β) Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31 Μαρτίου 2021.  
Η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που δεν έχουν 
ολοκληρώσει το ως άνω έργο παρατείνεται μέχρι της ολοκλήρωσης αυτού, ενώ 
φορείς που δεν έχουν συγκροτήσει την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
υποχρεούνται να προβούν στη συγκρότηση αυτής εντός είκοσι (20) ημερών από 
τη δημοσίευση του παρόντος και στην άμεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Τα ανωτέρω 
χρονοδιαγράμματα ισχύουν και στην τελευταία αυτή περίπτωση. Οι εκθέσεις 
αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν από τις Ειδικές 
Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021. 
 


