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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   10 Α̟ριλίου  2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 11635 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ: 
 Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της 

Χώρας 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 Γραφεία κ.κ. Ασκούντων Καθήκοντα 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Γενικών Γραµµατέων 
Πληροφορίες : ∆. Τροµ̟ούκη, Α. Πατσιαβούρα  
Τηλέφωνο : 213-1364327, 213-1364380  
FAX : 213-1364383  

 
ΘΕΜΑ: Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία 

και συµµετοχή.      

ΣΧΕΤ.: Η  αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 (Α∆Α: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιος 

του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.    

 
Σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υ̟ουργείου 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και ̟αρακαλούµε για 

την αυθηµερόν κοινο̟οίησή του στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας, για 

ενηµέρωση και ανάλογη εφαρµογή.  

Ειδικά, αναφορικά µε το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού, της αρµοδιότητάς µας, θα θέλαµε 

να ε̟ισηµάνουµε τα ακόλουθα: 

Οι κλάδοι του ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ α΄ βαθµού, σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους του 

δηµοσίου τοµέα, ̟αρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς α̟αντώνται µόνο στους ΟΤΑ και είναι 

άµεσα συνυφασµένοι µε το εύρος των αρµοδιοτήτων ̟ου ασκούν οι υ̟ηρεσίες τους. 

Πρέ̟ει να τονιστεί ότι σε µεγάλους δήµους της Χώρας, υ̟ηρεσίες αιχµής, ό̟ως ̟.χ. της 

καθαριότητας, α̟αριθµούν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, ενώ και το ωράριο λειτουργίας τους σε 

εικοσιτετράωρη βάση α̟αιτεί κυλιόµενες βάρδιες του ̟ροσω̟ικού. 

Κατό̟ιν των ̟ροεκτεθέντων, αναγνωρίζουµε ότι είναι ̟ρακτικά αδύνατο να εφαρµοστεί το 

σύστηµα αξιολόγησης του β΄ µέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολοµέλειες 

∆ιεύθυνσης και Τµήµατος, σε υ̟αλλήλους κυρίως εργατοτεχνικών κλάδων ή ειδικοτήτων, ̟ου 

εργάζονται σε νευραλγικές και ̟ολυ̟ληθείς υ̟ηρεσίες.  

Όµως, σε κάθε ̟ερί̟τωση, το σύστηµα της αξιολόγησης θα εφαρµοσθεί ό̟ως ορίζεται στις 

ε̟ιµέρους διατάξεις του ν. 4369/2016 και στο ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού, µε ανάλογη 

εφαρµογή των εγκύκλιων οδηγιών του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Έτσι, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟αρακαλούνται ό̟ως άµεσα ̟ροβούν στις κάτωθι ενέργειες: 
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1. Κοινο̟οίηση της ̟αρούσας και της εγκυκλίου του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης στους υ̟αλλήλους τους, 

2. Χορήγηση των εντύ̟ων εκθέσεων αξιολόγησης, 

3. Ενηµέρωση των αξιολογητών για την υ̟οχρέωσή τους να αξιολογήσουν τους 

υ̟αλλήλους αρµοδιότητάς τους. Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι µε µέριµνα του 

τελικού αξιολογητή, οι εκθέσεις αξιολόγησης ̟ρωτοκολλούνται µε εµ̟ιστευτικό 

̟ρωτόκολλο, 

4. Συγκρότηση της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία ή ̟εραιτέρω διευκρίνιση. 

 

Η ̟αρούσα εγκύκλιος βρίσκεται ανηρτηµένη στον ιστοχώρο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών 

www.ypes.gr και στη διαδροµή: Το Υ̟ουργείο/ Εγκύκλιοι. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

� Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
               ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης                    
              Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού 
              Τµήµα Ανά̟τυξης και Αξιο̟οίησης   
              Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
             Ταχ. ∆/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15 
              Τ.Κ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ 

� ΚΕ∆Ε 
� ΕΝΠΕ 
� ΠΟΕ ΟΤΑ 
� ΠΟΠ ΟΤΑ 
� ΟΣΥΝΑΕ 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

� Γραφείο Υ̟ουργού 
� Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
� Γενική ∆/ντρια Α̟οκέντρωσης και Το̟. Αυτοδιοίκησης 
� ∆/νση Προσω̟ικού Τ.Α. / Τµήµα Μονίµου 

Προσω̟ικού 


