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ΠΡΟΣ:  Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Διενέργεια  της  αξιολόγησης  του  προσωπικού  του  δημοσίου  τομέα για  την  αξιολογική
περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού -Προσωπικού.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

  
         

          Σας γνωρίζουμε ότι  το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  που

αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με

ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω.

          Παρακαλούμε όπως αναζητήσετε αυτό και  προβείτε  σε άμεση ενημέρωση όλων των

υπαλλήλων σας, τηρώντας απαρέγκλιτα τα χρονικά διαστήματα - προθεσμίες που αναφέρονται.

                  Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται

το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 και ορίζεται ότι η

έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους

που  ακολουθεί  την  αξιολογική  περίοδο,  αντί  του  προϊσχύοντος  τετραμήνου.  Περαιτέρω,  με  τις

διατάξεις της περ. β’ παρ. 2 του άρθρου 373 του ν. 4700/2020 (A’ 127/29.6.2020) αντικαθίσταται η

παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 και ορίζεται ότι, ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους

2019,  η  αξιολόγηση  διενεργείται  από  15  Ιουλίου  2020  έως  31  Δεκεμβρίου  2020.  Το  χρονικό

διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για το έτος 2019 αναπροσαρμόστηκε ως άνω λόγω των

εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19. 

                 Επισημαίνεται ότι κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για

όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για
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έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν

κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

    Τονίζεται,  ότι  οι  αξιολογήσεις  πρέπει  να  γίνονται  αντικειμενικά  με  γνώμονα  την

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και όχι του υπαλλήλου.

Οι  Διευθύνσεις  Διοικητικού  –  Οικονομικού  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,

παρακαλούνται όπως  ενημερώσουν σχετικά και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν.

                                                         

                                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
                                                                                                                           



       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΠΡΟΣ: 
Τις Υπηρεσίες έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και Π.Ε. Αρκαδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1) Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.: 

1. Αργολίδας
 2. Κορινθίας
 3. Λακωνίας
 4. Μεσσηνίας

2) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού  
Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ενταύθα
3) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου       
Ενταύθα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα που στεγάζονται 
στο Κεντρικό Κτήριο
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