
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέρ-

γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίο-
δο του έτους 2020.

2 Συμπλήρωση  - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών/ειδικού 
προσωπικού, καθώς και υπαλλήλων υπηρετού-
ντων στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και τις Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας για το έτος 2021.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, κατά το 
χρονικό διάστημα από 1/7/2021 έως 30/9/2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ.13226 (1)
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέρ-
γειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περί-
οδο του έτους 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 

(Α’ 33), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4807/2021 (Α’ 96),

β. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το χρονικό δι-
άστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική 
περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μέρους Β’ του ν. 4369/2016.

Άρθρο 2
Χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης 
για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020

Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, οι σχετι-
κές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 
ενέργειες διενεργούνται από 1/7/2021 έως 31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,28 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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