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Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766

ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

Σε συνέχεια των αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49) εγκυκλίων 
μας με αντικείμενο την τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί 
αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 
και των ν.π.δ.δ. και την παράταση προθεσμιών περί εφαρμογής των διατάξεων αυτών 
αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κατόπιν αιτημάτων πολλών υπηρεσιών και δεδομένου ότι στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού ήδη είχε δοθεί εκτεταμένη παράταση προθεσμιών λόγω της επικείμενης 
διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, 
για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των υπηρεσιών που καλούνται να εφαρμόσουν τις 
σχετικές διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης, οι σχετικές προθεσμίες για τη 
σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 για όλους τους φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού διαμορφώνονται ως εξής:  

 
α. η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα 
βαθμολόγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014,
β. Η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
έως τις 15 Ιουλίου 2014,
γ. η εισήγηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί από τους εισηγητές έως τις 31 Ιουλίου 2014 και τέλος,  
δ. οι εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν 
συνταχθεί από τους αξιολογητές έως την 29η Αυγούστου 2014. 

Με το πέρας της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας σύνταξης των εκθέσεων 
αξιολόγησης και το αργότερο μέχρι 30/9/2014 παρακαλούνται τα Υπουργεία να 
συγκεντρώσουν για το σύνολο των φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτά,  
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν για την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Ειδικότερα, 
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η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών 
παρακαλείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 
η Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών  να συγκεντρώσει τα στοιχεία 
για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα σταλούν και 
ηλεκτρονικά στο email: hrm@ydmed.gov.gr.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν 
αμελλητί σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και 
σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς. 

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

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

Ο Υπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

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

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

ΚΟΙΝ.: 
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

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