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Κ.Γ.Π. 112/96
Καλνληζκνί νη νπνίνη εθδφζεθαλ απφ ηα πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο,
Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14(3) ηνπ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο
Πεξηνρέο) Νφκνπ Κεθ. 350 θαη Νφκνη 25 ηνπ 1972, 31 ηνπ 1982, 172 ηνπ 1988 θαη 9(Ι)
ηνπ 1994 θαη αθνχ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 3 ησλ πεξί Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζε Νφκνπ Νφκσλ ηνπ 1989 έσο 1992 θαη αθνχ εγθξίζεθαλ
απφ απηή, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
Ο ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΠΔΡΙΟΥΔ)
ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 350 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 25 ΣΟΤ 1972
31 ΣΟΤ 1982, 172 ΣΟΤ 1988 ΚΑΙ 9(Ι) ΣΟΤ 1994
Κεθ. 350,

Καλνληζκνί πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηα πκβνχιηα

25 ηνπ 1972

Τδαηνπξνκήζεηαο

31 ηνπ 1982

Λεπθσζίαο,

Λεκεζνχ,

Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν

172 ηνπ 1988

14(3).

9(Ι) ηνπ 1994

Σα

πκβνχιηα

Τδαηνπξνκήζεηαο

Λεπθσζίαο,

Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ αζθψληαο
ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη κε ην άξζξν 14(3)
ηνπ Νφκνπ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη
Άιιεο Πεξηνρέο), εθδίδνπλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγηθνχ

πκβνπιίνπ,

ηνπο

αθφινπζνπο

Καλνληζκνχο:
ΜΔΡΟ Ι – ΣΙΣΛΟ, ΔΡΜΗΝΔΙΑ - ΚΟΠΟ
πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί
Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο)
(Αμηνιφγεζε Τπαιιήισλ) Καλνληζκνί ησλ πκβνπιίσλ
Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη
Ακκνρψζηνπ ηνπ 1996.

Δξκελεία.

2.

Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο απηνχο
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζ΄ απηνχο νη πεξί
Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο)
(Όξνη ππεξεζίαο ππαιιήισλ) Καλνληζκνί.

ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο εθηφο αλ απφ ην θείκελν
πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«άκεζα πξνϊζηάκελνο» ζεκαίλεη ην ιεηηνπξγφ ν
νπνίνο επνπηεχεη ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν θαη
θαηέρεη ζέζε ςειφηεξε απφ απηφλ θαη ν νπνίνο ιφγσ
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη άκεζε γλψζε ηεο εξγαζίαο
ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ θαη κπνξεί λα εθθέξεη
ππεχζπλε θαη έγθπξε γλψκε γηα ηελ ππεξεζηαθή
απφδνζε

θαη

ηηο

ηθαλφηεηέο

ηνπ,

ν

δε

φξνο

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ δηνηθεηηθά πξντζηάκελν,
πξνϊζηάκελνο»

«δηνηθεηηθά

ζεκαίλεη

ηνλ

πξντζηάκελν θιάδνπ ή ππνδηαίξεζεο ηεο ππεξεζίαο
ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο ζην
νπνίν

ππεξεηεί

ή

ππάγεηαη

ν

αμηνινγνχκελνο

ππάιιεινο.
θνπφο
αμηνιφγεζεο.

3.

Η αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ γίλεηαη κε ππεξεζηαθέο
εθζέζεηο θαη απνβιέπεη θπξίσο:

(1)

ζηε

δηαπίζησζε

ππαιιήισλ

πνπ

ηεο

θαηαιιειφηεηαο

ηεινχλ

επί

δνθηκαζία

ησλ
γηα

κνληκνπνίεζε ζην πκβνχιην ή αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ
πνπ δηνξίδνληαη κε ζχκβαζε γηα δηαηήξεζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο,
(2) ζηε δηαπίζησζε, εθηίκεζε θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ
βαζκνχ θαηαιιειφηεηαο ησλ ππαιιήισλ γηα
πξναγσγή,
(3) ζηελ

ππνβνήζεζε

ηθαλνηήησλ,

ηεο

ππαιιήισλ

θαζψο

ηεο

αλάπηπμεο

ππεξεζηαθήο
θαη

ηεο

αλέιημεο

ησλ

νξζνινγηζηηθήο

ιεηηνπξγίαο θαη δηεχζπλζεο ηνπ πκβνπιίνπ.
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ησλ

Καηεγνξίεο

4.

ππεξεζηαθψλ

πληάζζνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο ππεξεζηαθψλ
εθζέζεσλ:

εθζέζεσλ.

(1) εμακεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππαιιήισλ πνπ δηνξίδνληαη επί δνθηκαζία ζε
κφληκε ζέζε θαη πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή
πεξίνδν δνθηκαζίαο, ή ησλ ππαιιήισλ πνπ
δηνξίδνληαη ζηε ζέζε κε ζχκβαζε θαηά ηα δπν
πξψηα ρξφληα ηεο ππεξεζίαο ηνπο,
(2) εηήζηεο εθζέζεηο γηα αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ
κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ζε κφληκε
ζέζε, ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κεηά ηε
ζπκπιήξσζε δπν εηψλ επδφθηκεο ππεξεζίαο απφ
ππάιιειν πνπ ππεξεηεί κε ζχκβαζε.
Δμακεληαίεο

5.

εθζέζεηο

(1) Ο ηχπνο ησλ εμακεληαίσλ εθζέζεσλ είλαη φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα "Α".

Παξάξηεκα "Α".

(2) Οη

εμακεληαίεο

εθζέζεηο

ππνβάιινληαη

ζην

Γηεπζπληή γηα θάζε εμάκελε πεξίνδν ππεξεζίαο.
(3) Η ηειεπηαία εμακεληαία έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη
πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο ή ζε
πεξίπησζε παξάηαζήο ηεο, έλα κήλα πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ παξάηαζεο ηεο δνθηκαζίαο,
πεξηιακβάλεη νξηζηηθή ζχζηαζε θαηά πφζν ν
δηνξηζκφο ηνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα επηθπξσζεί ή
ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ λα
ηεξκαηηζηεί. Γηα ππάιιειν πνπ δηνξίζηεθε απφ ην
πκβνχιην κε ζχκβαζε, ε ηειεπηαία εμακεληαία
έθζεζε πεξηιακβάλεη ζχζηαζε θαηά πφζν νη
ππεξεζίεο ηνπ ππαιιήινπ ζα δηαηεξεζνχλ ή φρη.
Δηήζηεο

εθζέζεηο

Παξάξηεκα "Β".

6.

(1) Ο ηχπνο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ είλαη φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα "Β".
(2) Δηήζηεο εθζέζεηο ππνβάιινληαη γηα φινπο ηνπο
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ππαιιήινπο.
(3) Δηήζηεο εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή φρη
αξγφηεξα απφ δπν κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο
ην νπνίν αθνξνχλ.
Δηνηκαζία
ππεξεζηαθψλ
εθζέζεσλ.

7.

(1) Οη

ππεξεζηαθέο

ηξηκειή

εθζέζεηο

νκάδα

ζπληάζζνληαη

αμηνιφγεζεο

ζηελ

απφ
νπνία

απαξαίηεηα κεηέρνπλ ν δηνηθεηηθά πξντζηάκελνο
θαη ν άκεζα πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ
ππαιιήινπ.

Σν

ηξίην

κέινο

ηεο

νκάδαο

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη είηε ν πξντζηάκελνο
ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ππεξεηεί ή ππάγεηαη ν
αμηνινγνχκελνο
δηαθνξεηηθφ

ππάιιεινο,

πξφζσπν

φηαλ

απφ

ηνλ

είλαη

δηνηθεηηθά

πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππάιιεινπ, είηε
ν

ηεξαξρηθά

αλψηεξνο

ηνπ

αμηνινγνχκελνπ

ππαιιήινπ είηε ππάιιεινο ν νπνίνο θαηέρεη ζηελ
ππεξεζία

πνπ

ππεξεηεί

ή

ππάγεηαη

ν

αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο ζέζε κηζζνδνηηθά
ςειφηεξε απφ απηφλ θαη έρεη άκεζε ή έκκεζε
ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ.
(2) Η νκάδα αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή
ζε ζρέζε κε ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε
νπνηνδήπνηε ηκήκα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε εμακεληαίσλ εθζέζεσλ ε νκάδα
αμηνιφγεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη δπν θνξέο ην
ρξφλν, αλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν. ην ζρεηηθφ
θαηάινγν

πνπ

δηαβηβάδεηαη

ζα

πξέπεη

λα

αλαθέξνληαη θαη ηα νλφκαηα θαη νη ζέζεηο ησλ
ππαιιήισλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε
αμηνιφγεζε θαζψο θαη ε ηεξαξρηθή ηνπο ζρέζε κε
ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ή ηνλ αμηνινγνχληα
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ππάιιειν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
(3) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα ζπζηαζεί
ηξηκειήο νκάδα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ε αμηνιφγεζε
γίλεηαη απφ ηνλ δηνηθεηηθά πξντζηάκελν θαη ηνλ
άκεζα

πξντζηάκελν

ηνπ

αμηνινγνχκελνπ

ππαιιήινπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη
ε

άπνςε

ηνπ

αμηνινγνχκελνπ

δηνηθεηηθά

πξντζηάκελνπ

ππαιιήινπ.

Ο

ηνπ

άκεζα

πξντζηάκελνο κπνξεί, αλ επηζπκεί, λα θαηαγξάςεη
ηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο ηνπ.
(4) ε πεξίπησζε φπνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε
εθαξκνγή είηε ηεο παξαγξάθνπ (1) είηε ηεο
παξαγξάθνπ (3) ε αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνλ
άκεζα

πξντζηάκελν

ηνπ

αμηνινγνχκελνπ

ππαιιήινπ.
(5) Τπεξεζηαθέο
αλψηεξνπο

εθζέζεηο
ιεηηνπξγνχο

γηα

ηνπο
πνπ

δηνηθεηηθά
πξνΐζηαληαη

ππεξεζηψλ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή.
Ννείηαη φηη ππεξεζηαθή έθζεζε δελ απαηηείηαη γηα
ην Γηεπζπληή.
(6) Γελ κεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ππαιιήινπ
πξφζσπν πνπ ηνπ είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηέηαξηνπ
βαζκνχ:
Ννείηαη

φηη

ζπγγέλεηαο

αλ

ιφγσ

ηνπ

θσιχκαηνο

δελ

είλαη

δπλαηή

ε

ηεο

ζχληαμε

ππεξεζηαθήο έθζεζεο γηα έλαλ ππάιιειν νη
δηαηάμεηο

ηεο

παξαγξάθνπ

απηήο

δελ

εθαξκφδνληαη. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη
ε χπαξμε ζπγγέλεηαο ζηελ ππεξεζηαθή έθζεζε.
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Γηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο.

8.

(1) Σν κέξνο І ηνπ Παξαξηήκαηνο "Α" θαη ην κέξνο ΙΑ
ηνπ Παξαξηήκαηνο "Β" ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ
αμηνινγνχκελν ππάιιειν.
(2) Σν

κέξνο

ΙΒ

ηνπ

Παξαξηήκαηνο

"Β"

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ
αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ.
(3) Σα κέξε ΙΙ, ΙΙΙ θαη ΙV ηνπ Παξαξηήκαηνο "Α" θαη ηα
κέξε ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV θαη V ηνπ Παξαξηήκαηνο "Β"
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ή
απφ ηνλ δηνηθεηηθά πξντζηάκελν ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγνχκελνπ
ππαιιήινπ

ή

ηνλ

άκεζα

πξντζηάκελν

ηνπ

αμηνινγνπκέλνπ ππαιιήινπ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
(4) Η νκάδα αμηνιφγεζεο πξνεδξεχεηαη απφ ην κέινο
ην νπνίν είλαη ηεξαξρηθά αλψηεξν.
(5) Οη

απνθάζεηο

ηεο

νκάδαο

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.

αμηνιφγεζεο
ε πεξίπησζε

πνπ δελ ζρεκαηίδεηαη πιεηνςεθία ππεξηζρχεη ε
άπνςε ηνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ. Σν κέινο ή ηα
κέιε ηα νπνία δηαθσλνχλ κε ηελ απφθαζε
κπνξνχλ αλ επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ φπσο
δηαηππσζνχλ νη ιφγνη ηεο δηαθσλίαο ηνπο ζην
θαηάιιειν κέξνο ηεο έθζεζεο.
(6) ε πεξίπησζε πνπ ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο
κεηαθηλεζεί ή απνζπαζηεί πξηλ ην ηέινο ηνπ
έηνπο, εηνηκάδεηαη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν
πξνζρέδην αμηνιφγεζεο ζην ζρεηηθφ έληππν ηεο
έθζεζεο θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ
ηκήκαηνο,

ζηελ

ππεξεζία

ηνπ

νπνίνπ

κεηαθηλήζεθε ή απνζπάζηεθε ν ππάιιεινο γηα λα
ιεθζεί

ππφςε
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θαηά

ηελ

αμηνιφγεζε

ηνπ

λννπκέλνπ φηη ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο
ππεξέηεζε

ππφ

ηνλ

ζπγθεθξηκέλν

άκεζα

πξντζηάκελν γηα πεξίνδν ηνπιάρηζην δπν κελψλ
γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ζην Παξάξηεκα "Α" θαη
ηξηψλ κελψλ ζην Παξάξηεκα "Β".
(7) ε πεξίπησζε πνπ ν άκεζα πξντζηάκελνο ηνπ
αμηνινγνχκελνπ

ππαιιήινπ

αθππεξεηήζεη,

κεηαθηλεζεί ή απνζπαζηεί πξηλ ην ηέινο ηνπ
έηνπο,

εηνηκάδεη

θαη

ππνβάιιεη

πξνζρέδην

αμηνιφγεζεο ζην ζρεηηθφ έληππν ηεο έθζεζεο ζηνλ
πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο ή ηνλ αληηθαηαζηάηε
ηνπ, φηαλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ (4) ηνπ θαλνληζκνχ 7, γηα λα ιεθζεί
ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ γηα ηε
λέα πεξίνδν ππεξεζίαο.
(8) Οη

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (6)

εθαξκφδνληαη,

ηεξνπκέλσλ

ησλ

θαη (7)

αλαινγηψλ

αλαθνξηθά κε ην ρξφλν, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
εμακεληαίσλ εθζέζεσλ.
(9) Καλέλαο

ππάιιεινο

δελ

αμηνινγείηαη

απφ

ηεξαξρηθά νκφβαζκν ή θαηψηεξφ ηνπ.
χληαμε
δπζκελνχο
έθζεζεο.

9.

Αλ

ππάξρεη

πξφζεζε

φπσο

δηαηππσζεί

ζηελ

ππεξεζηαθή έθζεζε νπνηαδήπνηε δπζκελήο θξίζε,
παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνλ ππάιιειν λα αθνπζηεί θαη
λα ππνβάιεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ πξνηνχ ιεθζεί ε
ηειηθή απφθαζε.
«Γπζκελήο θξίζε» ζεσξείηαη εθείλε πνπ ππάξρεη ζε
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν φηαλ ζ΄ απηφ ν ππάιιεινο
θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθά.

Απφςεηο
Γηεπζπληή- Δηδηθέο

10. Όηαλ ζε κηα εηδηθή πεξίπησζε ν Γηεπζπληήο ζεσξεί φηη
νη απφςεηο ηνπ γηα θάπνηνλ ππάιιειν πξέπεη λα

πεξηπηψζεηο.
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πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πκβνπιίνπ απηφο αλαθέξεη
ζηελ ππεξεζηαθή έθζεζε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο ζηελ
πεξίπησζε δε απηή νη απφςεηο ηνπ απνηεινχλ κέξνο
ηεο ππεξεζηαθήο έθζεζεο γηα ηνλ ππάιιειν.
Κνηλνπνίεζε
ππεξεζηαθψλ
εθζέζεσλ.

11. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 5 θαη 6, ε
ππεξεζηαθή έθζεζε ακέζσο κεηά ηε ζχληαμή ηεο
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππάιιειν θαη κεηά παξέιεπζε 15
εξγάζηκσλ εκεξψλ απνζηέιιεηαη ζην Γηεπζπληή εθηφο
αλ ζην κεηαμχ ν ππάιιεινο ππνβάιεη πξνζσπηθέο ή
κέζσ δηθεγφξνπ παξαζηάζεηο, γξαπηψο, κε πιήξε
δηθαηνινγεηηθά ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο.
παξαζηάζεηο

ηνπ

ππαιιήινπ

γίλνπλ

Αλ νη

απνδεθηέο,

εηνηκάδεηαη λέα έθζεζε, ε νπνία θαη απνζηέιιεηαη ζην
Γηεπζπληή κε θνηλνπνίεζε ζηνλ ππάιιειν.
Αλ φκσο κφλν κεξηθέο ή θακηά απφ ηηο παξαζηάζεηο
ηνπ ππαιιήινπ γίλνπλ απνδεθηέο, πιεξνθνξείηαη γη΄
απηφ ν ππάιιεινο θαη ε ηειηθή έθζεζε απνζηέιιεηαη
ζην Γηεπζπληή.
Έλλνκν ζπκθέξνλ
ππαιιήινπ.

12. Μεηά

απφ

θάζε

πξναγσγή,

ν

δηθεγφξνο

θάζε

πξνζψπνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζβάιεη
ηελ

πξναγσγή

δηθαηνχηαη

λα

επηζεσξήζεη

ηνπο

πξνζσπηθνχο θαθέινπο θαη ηηο εηήζηεο ππεξεζηαθέο
εθζέζεηο

ηνπ

ηδίνπ

θαη

ηνπ

πξνζψπνπ

ή

ησλ

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξναρζεί.
εκαζία
ππεξεζηαθψλ
εθζέζεσλ θαη
επζχλεο
ιεηηνπξγψλ

13. (1) Η ππεξεζηαθή έθζεζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
απζηεξά ζηελ θξίζε ηεο επαγγεικαηηθήο αμίαο ηνπ
ππαιιήινπ ζηε ζέζε ή ζηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη.

αμηνιφγεζεο.

(2) Οη αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη θαηά ηε
ζχληαμε ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ λα:
(α)

ηεξνχλ πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο θαη
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ηηο εγθχθιηεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ,
(β)

πξνζπαζνχλ ψζηε θαηά ηελ αμηνιφγεζε λα
εθαξκφδεηαη εληαίν κέηξν θξίζεο,

(γ)

κελ επεξεάδνληαη απφ εθηηκήζεηο ή γλψκεο
γηα ηνλ ππάιιειν νη νπνίεο έγηλαλ ή
εθθξάζηεθαλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε
αμηνιφγεζεο,

(δ)

αμηνινγνχλ ηνλ ππάιιειν ρσξηζηά γηα θάζε
κέξνο ηεο έθζεζεο γηα ηελ πεξίνδν γηα ηελ
νπνία αλαθέξεηαη απηή,

(ε)

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ε
αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη απ΄ απηνχο λα
αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ
ππαιιήινπ.

Αλ

ιφγνη

πγείαο

έρνπλ

επεξεάζεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ηεο
εξγαζίαο

ή

ηελ

απνδνηηθφηεηα

ηνπ

ππαιιήινπ, ην γεγνλφο ηνχην πξέπεη λα
θαηαρσξείηαη ζε μερσξηζηφ ζεκείσκα πνπ
ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε,
(ζη) κε δηζηάδνπλ, γηα ην ζπκθέξνλ ηφζν ηεο
ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ αμηνινγνπκέλνπ
ππαιιήινπ, λα πξνβαίλνπλ ζε ρακειέο
αμηνινγήζεηο αλ απηέο δηθαηνινγνχληαη απφ
ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ,
(δ)

έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη
κφλν ηθαλφηεηεο αιιά θαη ειιείςεηο, γη΄ απηφ
θαη ε έθζεζε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα
αληηθεηκεληθφηεηα,
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κε

ζαθήλεηα

θαη

(ε)

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο κε
ππεπζπλφηεηα θαη πεξίζθεςε, παξαζέηνληαο
ζρεηηθά ζρφιηα, αλ ην ζεσξνχλ ζθφπηκν.

(3) Γηα λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφ πην δίθαηε θαη
ακεξφιεπηε ε αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ζα
πξέπεη

νη

επνπηεχνληεο

ιεηηνπξγνί

θαηά

ζεκεηψλνπλ

ηηο

ηε

ηνπο

δηάξθεηα

εμαηξεηηθέο

ππαιιήινπο

ηνπ

έηνπο

επηδφζεηο

λα

θαζψο

επίζεο θαη ηηο παξαιείςεηο ή ειιείςεηο ηνπο. ε
πεξίπησζε δε δηαπίζησζεο ηέηνησλ παξαιείςεσλ
θαη ειιείςεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ
δπζκελψο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, πξέπεη λα
εθηζηάηαη

ε

πξνζνρή

ησλ

αμηνινγνπκέλσλ

ππαιιήισλ ζηηο παξαιείςεηο ή ειιείςεηο απηέο
θαηά ην ρξφλν πνπ παξαηεξνχληαη.
(4) Αλ ηα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ είλαη ηέηνηα πνπ
θαζηζηνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλεθάξκνζηε ζε
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αμηνιφγεζεο, ηνχην πξέπεη
λα αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ κέξνο ηεο έθζεζεο.
Γεληθέο δηαηάμεηο.

14. (1) Γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ νη
θαλνληζκνί απηνί θαη γεληθά γηα ηελ θαιχηεξε
εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ νη αξκφδηνη ιεηηνπξγνί
θαζνδεγνχληαη

απφ

εγθχθιηεο

νδεγίεο

πνπ

εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην.
Γηα ππνβνήζεζε ησλ αμηνινγνχλησλ ιεηηνπξγψλ
ην πκβνχιην έρεη εγθξίλεη ηηο νδεγίεο θαη θξηηήξηα
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα "Γ".
(2) Όινη νη αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνί πξέπεη λα έρνπλ
ζπλερψο ππφςε ηνπο φηη ε αμηνιφγεζε είλαη κηα
νπζηψδεο δηαδηθαζία πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα
ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο
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θαη

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηεο

ππεξεζίαο, κε ηελ θαιχηεξε δηεχζπλζε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γη΄ απηφ,
βαζηθνί ζηφρνη ησλ αμηνινγνχλησλ ιεηηνπξγψλ
πξέπεη λα είλαη ε δηαζθάιηζε αληηθεηκεληθήο θαη
δίθαηεο αμηνιφγεζεο πξνο ην ζθνπφ ηφζν ηεο
ππνβνήζεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη αλέιημεο ησλ
ππαιιήισλ,

γηα

ην

θαιφ

ησλ

ηδίσλ

ησλ

ππαιιήισλ, φζν θαη ηεο πην εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηεο

ππεξεζίαο.

Ο

βαζκφο

επηηπρίαο

ηνπ

ζπζηήκαηνο ζηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ
ζα εμαξηεζεί βαζηθά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
νη αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνί ζα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. Σν ξφιν απηφ
ζπλζέηνπλ πνιιέο ζνβαξέο επζχλεο απφ εθείλεο
πνπ αλάγνληαη ζην ρψξν ηεο δηεχζπλζεο θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ.
ηα

πιαίζηα

απηψλ

ησλ

επζπλψλ

ν

θάζε

πξντζηάκελνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη:
(α) ε αμηνιφγεζε γηα θαλέλα ιφγν δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειηθή εηήζηα εθηίκεζε ηεο
αμίαο ηνπ ππαιιήινπ αιιά λα είλαη κηα
ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ λα βαζίδεηαη ζε
αδηάιεηπηε επαθή θαη επηθνηλσλία κεηαμχ
φισλ ησλ βαζκψλ ηεο ηεξαξρίαο ζε θάζε
ππεξεζία.

Σνχην

ζα

βνεζεί

ηνπο

ππαιιήινπο λα αληινχλ θαη λα σθεινχληαη
απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο είηε απηέο είλαη ζεηηθέο
είηε

αξλεηηθέο,

θαηαβάιινληαο

θάζε

πξνζπάζεηα γηα δηφξζσζε ησλ ειιείςεσλ,
αδπλακηψλ ή παξαιείςεψλ ηνπο θαηά ην
ρξφλν

πνπ

πξνβιήκαηα

δηαπηζηψλνληαη
λα

ψζηε

αληηκεησπίδνληαη

ηα
θαη

δηνξζψλνληαη έγθαηξα,
(β) νη ππάιιεινη βνεζνχληαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο
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γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά
είδε εξγαζίαο κε απνηειεζκαηηθή επνπηεία
θαη θαζνδήγεζε θαζψο θαη επηκφξθσζε,
(γ) πξνζθέξεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ε δπλαηφηεηα
ζαθνχο θαηαλφεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο
ηνπ

επηπέδνπ

ησλ

ηθαλνηήησλ

θαη

ηεο

απφδνζήο ηνπο ζε ζχγθξηζε ηφζν κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη άιινπο ππαιιήινπο
φζν

θαη

κε

ηα

αλακελφκελα

επίπεδα

απφδνζεο ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο ηνπο
θαη
(δ) παξέρεηαη ζηνπο ππαιιήινπο θάζε επθαηξία
γηα θαιχηεξε ζηαδηνδξνκία αιιά θαη πην
απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά γηα ην ζπκθέξνλ
ηεο ππεξεζίαο.
(3) Παξφιν πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί
απφιπηε αληηθεηκεληθφηεηα, εληνχηνηο πξέπεη λα
θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε,
θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ ζεκαληηθνχ γηα ηνπο
ππαιιήινπο

θαη

ηελ

ππεξεζία

έξγνπ

ηεο

αμηνιφγεζεο, νη αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνί λα
ελεξγνχλ κε ηελ απαηηνχκελε ππεπζπλφηεηα θαη
ζνβαξφηεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πην δίθαηε θαη
αληηθεηκεληθή θξίζε ησλ ππαιιήισλ.
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Μέξνο ΙΙ Παξαξηήκαηα

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"
[ΚΑΝΟΝΙΜΟ 5(1)]
--------------------------------------------------------------------------------Δμακεληαία ππεξεζηαθή έθζεζε
γηα κόληκν ππάιιειν πνπ ππεξεηεί
κε δνθηκαζία ή γηα πξνζωξηλό ππάιιειν
θαηά ηα δύν πξώηα ρξόληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ
ΜΔΡΟ Ι – ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
(Να ζπκπιεξωζεί από ηνλ αμηνινγνύκελν ππάιιειν)
Δμάκελε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε έθζεζε:
Απφ......................................................................... κέρξη........................................................................
Ολνκαηεπψλπκν .....................................................................................................................................
(Δπψλπκν κε θεθαιαία)
Θέζε: ......................................................................................................................................................
Πεξηγξάςεηε, ζε ζπληνκία, ηα θαζήθνληα πνπ έρεηε εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην πάλσ
πεξηφδνπ:
……………………………………………………………………………….………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….………………...………………
……………………………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Πεξίνδνο δνθηκαζίαο ή πξνζσξηλήο ππεξεζίαο:
Απφ..................................................................... κέρξη....................................................................
Ηκεξνκελία....................................................

.......................................................................
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ
ππαιιήινπ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΔΡΟ ΙΙ – ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ
(Οη ιεηηνπξγνί αμηνιφγεζεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ εηνηκαζία ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ).

Δμαίξεηα

Πνιύ
Ιθαλνπνηεηηθά

Ιθαλνπνηεηηθά

Με
Ιθαλνπνηεηηθά

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:
(εκεηψζηε «√» ζηνλ θαηάιιειν ρψξν)
(1) Απόδνζε:
Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ;
(Λάβεηε ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνζφηεηα
θαη πνηφηεηα)
(2) Τπεξεζηαθό ελδηαθέξνλ:
Δπηδεηθλχεη ελδηαθέξνλ θαη δήιν θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ;
(3) Τπεπζπλόηεηα:
Δπηδεηθλχεη ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα
ζηα θαζήθνληά ηνπ;
(4) Πξωηνβνπιία:
Δπηδεηθλχεη πξσηνβνπιία θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη είλαη πξφζπκνο λα
αλαιακβάλεη επζχλεο;
(5) πλεξγαζία/ρέζεηο:
πλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ
θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαηά ηε
δηεθπεξαίσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θαη
έρεη αξκνληθέο ζρέζεηο καδί ηνπο;
(6) πκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο:
Δμππεξεηεί κε πξνζπκία, επγέλεηα θαη
ππνκνλή ηνπο πνιίηεο θαη γεληθά φζνπο
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπ;
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"
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Αηηηνινγείζηε ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο θαη/ή δπζκελείο θξίζεηο ζαο δίλνληαο ιεπηνκέξεηεο ζε θάζε
πεξίπησζε:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ΜΔΡΟ ΙII – ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ (όπνπ εθαξκόδεηαη)
Ο αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο είλαη θαηάιιεινο/αθαηάιιεινο γηα λα κνληκνπνηεζεί/λα δηαηεξεζεί ζηελ
ππεξεζία.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο θξίλεηαη ζαλ αθαηάιιεινο, αηηηνινγείζηε ηελ θξίζε ζαο απηή.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ΜΔΡΟ IV
H αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο/ην δηνηθεηηθά πξντζηάκελν θαη ηνλ
άκεζα πξντζηάκελν/ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ νκφθσλα/θαηά
πιεηνςεθία, δηαθσλνχλη ........................ η..... θ. ...................................................................................
η.................... νπνί................... νη ιφγνη δηαθσλίαο είλαη:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝΣΔ
1. ..................................................................
...................................................................

2. ..................................................................
...................................................................
3. ..................................................................
...................................................................
.....................................................................
(Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε)
Ηκεξνκελία αμηνιφγεζεο: ……………………..

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
(Τπνγξαθή)
..........................................................................
(Τπνγξαθή)
..........................................................................
(Τπνγξαθή)
..........................................................................

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
..........................................................................
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"
(Τπνγξαθή)
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[ΚΑΝΟΝΙΜΟ 6(1)]
--------------------------------------------------------------------------------ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΣΗΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ..............................
ΜΔΡΟ Ι – ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Α.

(Να ζπκπιεξωζεί από ηνλ αμηνινγνύκελν ππάιιειν)

Ολνκαηεπψλπκν ..............................................................................................................................
(Δπψλπκν κε θεθαιαία)
Θέζε πνπ θαηέρεηε ηψξα θαη εκεξνκελία δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο ζ’ απηή:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

1.

Πεξηγξάςεηε, ζε ζπληνκία, ηα θαζήθνληα πνπ έρεηε εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

2.

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κε ηα θαζήθνληά ζαο αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο θαη δειψζηε
αλ πξνηηκάηε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

3.

Αλαθέξεηε θαηά πφζν είραηε επθαηξίεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ εκπεηξηψλ, ηθαλνηήησλ θαη
γλψζεσλ ζαο:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

4.

Αλαθέξεηε αλ έρεηε ζην κεηαμχ απνθηήζεη πξφζζεηα πξνζφληα (α) ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά
ζαο θαη (β) άιια πξνζφληα:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

Ηκεξνκελία.................................................

...................................................................
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ
ππαιιήινπ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"

Β.

(Να ζπκπιεξωζεί από ηνλ άκεζα πξνϊζηάκελν ιεηηνπξγό ηνπ αμηνινγνύκελνπ
ππαιιήινπ)
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1.

Αλαθέξεηε ηπρφλ ζρφιηα ζαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ
αμηνινγνχκελν ππάιιειν:
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

2.

Έρνπλ ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ νπνηεζδήπνηε παξαιείςεηο ή ειιείςεηο ηνπ
ππαιιήινπ ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνπ δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ
δπζκελψο ηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη έρνπλ ππνδεηρζεί πξνο ηνλ ππάιιειν ηέηνηεο
παξαιείςεηο/ειιείςεηο;
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………....

3.

Δίλαη ηα θαζήθνληα πνπ εμεηέιεζε ν ππάιιεινο εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ρέδην
Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο ηνπ;
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Ηκεξνκελία ..................................................

......................................................................
Τπνγξαθή άκεζα πξντζηάκελνπ ιεηηνπξγνχ

......................................................................
(Ολνκαηεπψλπκν)

......................................................................
(Θέζε)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΔΡΟ ΙΙ – ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ
(Οη ιεηηνπξγνί αμηνιφγεζεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ εηνηκαζία ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ).
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Δμαίξεηα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:
(εκεηψζηε «√» ζηνλ θαηάιιειν ρψξν)
(1) Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε:
Παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο ηνπ θαη εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο
ηνπ γη΄ απηή;
(2) Απόδνζε:
Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ;
(Λάβεηε ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνζφηεηα
θαη πνηφηεηα)
(3) Τπεξεζηαθό ελδηαθέξνλ:
Δπηδεηθλχεη ην ελδεηθλπφκελν ελδηαθέξνλ
θαη δήιν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
ηνπ;
(4) Τπεπζπλόηεηα:
Δπηδεηθλχεη ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα
ζηα θαζήθνληά ηνπ;
(5) Πξωηνβνπιία:
Δπηδεηθλχεη πξσηνβνπιία θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη είλαη πξφζπκνο λα
αλαιάβεη επζχλεο;
(6) πλεξγαζία/ρέζεηο:
πλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ
θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαηά ηε
δηεθπεξαίσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θαη
έρεη αξκνληθέο ζρέζεηο καδί ηνπο;

-6-

Πνιύ
Ιθαλνπνηεηηθά

Ιθαλνπνηεηηθά

Με
Ιθαλνπνηεηηθά

(7) πκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο:
Δμππεξεηεί κε πξνζπκία, επγέλεηα θαη
ππνκνλή ηνπο πνιίηεο θαη γεληθά φζνπο
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπ;
(8) Γηεπζπληηθή/Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα:
(Να ζπκπιεξσζεί κφλν γηα ππαιιήινπο
απφ ηελ θιίκαθα Α6 θαη πάλσ).
Γηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο γηα
απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ,
νξγάλσζε, δηεχζπλζε, ζπληνληζκφ,
επνπηεία θαη έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ή πνπ κπνξεί
λάρεη ζηε δηάζεζή ηνπ;

Αηηηνινγείζηε ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο θαη/ή δπζκελείο θξίζεηο ζαο δίλνληαο ιεπηνκέξεηεο ζε
θάζε πεξίπηωζε:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"
ΜΔΡΟ ΙII – ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ (όπνπ εθαξκόδεηαη)
(Η θξίζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ ζα πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα επί κέξνπο ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ζην Μέξνο ΙΙ ηεο
έθζεζεο).
Ο αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο θξίλεηαη ζαλ θαηάιιεινο/αθαηάιιεινο γηα πξναγσγή ζηελ ακέζσο
αλψηεξε ζέζε πξναγσγήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο θξίλεηαη σο αθαηάιιεινο γηα πξναγσγή, αηηηνινγείζηε ηελ θξίζε ζαο
απηή.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ΜΔΡΟ IV
H αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο/ην δηνηθεηηθά πξντζηάκελν θαη ηνλ
άκεζα πξντζηάκελν/ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ νκφθσλα/θαηά
πιεηνςεθία, δηαθσλνχλη ............................... η..... θ. .............................................................................
η.................... νπνί................... νη ιφγνη δηαθσλίαο είλαη:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝΣΔ
1. ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
2. ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
3. ..........................................................................
..........................................................................
(Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε)
Ηκεξνκελία αμηνιφγεζεο: ……………………..
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..........................................................................
(Τπνγξαθή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Γ"
Γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή
ηωλ πεξί Αμηνιόγεζεο Τπαιιήιωλ Καλνληζκώλ ηνπ 1996
Α. Δηνηκαζία Τπεξεζηαθώλ Δθζέζεωλ (Καλ. 7)
(1)

Άκεζα Πξνϊζηάκελνο
(α) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ κεηέρεη πάληα ν άκεζα πξντζηάκελνο.
Ο νξηζκφο ηνπ φξνπ δίλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2 θαη απαηηείηαη φπσο
θαηέρεη ζέζε ςειφηεξε απφ ηνλ αμηνινγνχκελν. Σν θξηηήξην είλαη
αληηθεηκεληθφ. Γελ απνβιέπνπκε ζην κηζζφ πνπ παίξλεη ν άκεζα
πξντζηάκελνο θαη ν αμηνινγνχκελνο αιιά ζηε ζέζε πνπ απηνί
θαηέρνπλ. Μηα ζέζε ζεσξείηαη ςειφηεξε απφ κηα άιιε αλ ν θάηνρφο
ηεο έρεη ςειφηεξνπο κηζζνδνηηθνχο φξνπο θαη θαηά ζπλέπεηα
αξραηφηεηα απφ ηνλ θάηνρν ηεο άιιεο κε βάζε ην άξζξν 22 ησλ
θαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ.
(β) Όηαλ ν άκεζα πξντζηάκελνο επνπηεχεη ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν
γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ (7) ηνπ θαλνληζκνχ 8 δελ κπνξεί ν άκεζα πξντζηάκελνο
λα εθθέξεη ππεχζπλε θαη έγθπξε γλψκε γηα ηελ ππεξεζηαθή απφδνζε
ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ. Καηά ζπλέπεηα δελ πιεξεί ηνπο φξνπο
ηνπ άκεζα πξντζηακέλνπ.

(2)

Γηνηθεηηθά πξνϊζηάκελνο
Γηνηθεηηθά πξντζηάκελνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ή
ππνδηαίξεζεο ηεο ππεξεζίαο ή ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν
ππεξεηεί ή ππάγεηαη ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο. ε πεξίπησζε πνπ ν
πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ην απηφ πξφζσπν ηφζν κε ηνλ
πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ή ππνδηαίξεζεο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη
ηνλ άκεζα πξντζηάκελν, ηφηε ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν (4) ηνπ θαλνληζκνχ 7. Σν ίδην γίλεηαη θαη φηαλ ν πξντζηάκελνο
ηνπ νηθείνπ θιάδνπ είλαη ην απηφ πξφζσπν κε ηνλ άκεζα πξντζηάκελν θαη
δελ ζπκκεηέρεη ν πξντζηάκελνο ηκήκαηνο.

(3)

Άκεζα πξνϊζηάκελνο θαη δηνηθεηηθά πξνϊζηάκελνο
Αλ ππάξρεη άκεζα πξντζηάκελνο θαη δηνηθεηηθά πξντζηάκελνο, ηφηε
απαξαίηεηα θαη νη δπν πξέπεη λα κεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε, εθηφο αλ ν
δηνηθεηηθά πξντζηάκελνο δελ έρεη έζησ θαη έκκεζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία
ηνπ αμηνινγνχκελνπ. Σνχην πξνθχπηεη απφ κηα ινγηθή εξκελεία ησλ
θαλνληζκψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο αξρέο πνπ εθηίζεληαη
ζηνλ θαλνληζκφ 13.

(4)

Σξίην κέινο ηεο νκάδαο
Αλ δελ ππάξρεη ηξίην πξφζσπν πνπ λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ (1) ηνπ θαλνληζκνχ 7 ηφηε εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (3)
ηνπ θαλνληζκνχ 7.
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(5)

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο
Γηα λα ππάξρεη δηκειήο ή ηξηκειήο νκάδα δελ είλαη αλάγθε φπσο, εθηφο ηνπ
άκεζα πξντζηάκελνπ πνπ πξέπεη λάρεη άκεζε γλψζε ηεο εξγαζίαο ηνπ
ππαιιήινπ, νη κεηέρνληεο ζηελ νκάδα λα έρνπλ άκεζε γλψζε ηεο
εξγαζίαο ηνχηνπ. Πξέπεη φκσο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα είλαη ζε ζέζε
λα πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ εθηίζεληαη ζηελ
παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 13. Σνχην πξνυπνζέηεη λα έρνπλ θάπνηα
ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ. Με βάζε ηνχην
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπκκεηνρή ζε κεγάια ηκήκαηα ησλ
πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ
ππαιιήινπ.

Β.

Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο (Καλ.8)
Ο Καλνληζκφο 8 πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζείηαη.
Αλ ε εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αληηθεηκεληθά αλέθηθηε, ηφηε ζα πξέπεη, ζχκθσλα
κε ζρεηηθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, λα αθνινπζεζεί κηα παξαπιήζηα
δηαδηθαζία πνπ λα παξέρεη ηα ίδηα ερέγγπα κε ηελ πξνβιεπφκελε. Αλ
ηνχην δελ είλαη δπλαηφ δε ζα γίλεη έθζεζε.
Οη Καλνληζκνί δελ πξνβιέπνπλ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο κηαο έθζεζεο,
είηε δπζκελνχο είηε φρη.
Πξνβιέπνπλ κφλν ηελ αθξφαζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ πξηλ απφ ηε ζχληαμε δπζκελνχο έθζεζεο
(Καλνληζκφο 9).
Παξάπνλα γηα νπνηαδήπνηε έθζεζε κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή ή ην πκβνχιην θαη ζα εμεηάδνληαη αλάινγα.

Γ.

Δπζύλεο αμηνινγνύληωλ ιεηηνπξγώλ (Καλ. 13)
Οη επζχλεο ησλ αμηνινγνχλησλ ιεηηνπξγψλ απαξηζκνχληαη ζηνλ Καλνληζκφ
13. Μηα ζεκαληηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (2) (β) ηνπ Καλνληζκνχ 13: "Να πξνζπαζνχλ ψζηε θαηά ηελ
αμηνιφγεζε λα εθαξκφδεηαη εληαίν κέηξν θξίζεο". Δθαξκνγή ηνπ εληαίνπ
κέηξνπ θξίζεο ζε απφιπην βαζκφ είλαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ
δελ αμηνινγνχληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα αμηνιφγεζεο, αδχλαηε. Δίλαη φκσο
θαηνξζσηή ε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο απφ κηα νκάδα αμηνιφγεζεο γηα
ηνπο ππαιιήινπο πνπ αμηνινγεί. Γηα λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο εληαίν κέηξν θξίζεο ζα πξέπεη θαη΄ αξρή:
(1) ν ππάιιεινο λα αμηνινγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή ζχγθξηζε κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε θαη εθηεινχλ ηα ίδηα ή
παξφκνηα θαζήθνληα,
(2) νη αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνί λα θαζνδεγνχληαη απφ ηα θξηηήξηα
πξνδηαγξάθνληαη γηα θάζε ζηνηρείν αμηνιφγεζεο θαη λα
επεξεάδνληαη απφ νπνηνδήπνηε εμσγελή παξάγνληα θαη ηδηαίηεξα
πιεξνθνξίεο ή δηαδφζεηο ζ΄ φηη αθνξά ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο
άιινπο αμηνινγνχληεο ιεηηνπξγνχο,

πνπ
κελ
απφ
απφ

(3) λα επηδηψθεηαη ελαιιαγή θαζεθφλησλ ζην βαζκφ πνπ ηνχην είλαη
δπλαηφ, γηα λα ππνβνεζείηαη ε ζθαηξηθή θξίζε ησλ ππαιιήισλ.
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