
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4940 

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοι-

βής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώ-

πινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες δι-

ατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΤΜΗΜΑ Β΄: ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - 
ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Περιεχόμενο Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 6 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 7 Αξιολογητές
Άρθρο 8 Γενικές αρχές συστήματος αξιολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 9 Διαδικασία καθορισμού και αναθεώρησης 

στόχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
Άρθρο 10 Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων
Άρθρο 11 Βαθμολογία αξιολογούμενων προϊσταμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 12 Διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων
Άρθρο 13 Υπάλληλοι υψηλής απόδοσης και δυνατο-

τήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 14 Ενστάσεις
Άρθρο 15 Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ-

ΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 16 Ορισμός Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού 
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Συμβούλου Ανάπτυξης Αν-

θρώπινου Δυναμικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΣΗ

Άρθρο 18 Σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εγγραφή σε αυτό 

Άρθρο 19 Πιστοποίηση Συμβούλων Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 20 Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟ-
ΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Άρθρο 21 Θητεία, υπηρεσιακή κατάσταση, μισθοδο-
σία και εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμ-
βούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 22 Συντονισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 23 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλ-
λήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερ-
νητικής Πολιτικής

Άρθρο 24 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλ-
λήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 

Άρθρο 25 Κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων
Άρθρο 26 Σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλή-

λων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χο-
ρηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλι-
στικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, 
με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της 
οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο 
φορέα από τον συμβολαιογράφο. 

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβα-
ση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας 
αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του 
αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς 
τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό 
ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολο-
γικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την 
ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, 
γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πι-
στοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και του άρ-
θρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, 
εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγεί-
ται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον 
σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον 
υπάρχει ισόποση διασφάλισή της. 

3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για την 
έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας 
και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλι-
στικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι 
βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, 
οφειλές.».

 Άρθρο 57

Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 

Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 32 

ν. 4921/2022

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 32 του 
ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί διαδοχής του Εθνικού Ινστιτού-
του Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανάθεσης 
καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπα-
ϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους από τον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καταργείται, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 η λέξη «δι-
αχείριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «υλοποίηση», και 
η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) αναλαμβάνει, μετά 
την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τη διαχείριση των πάσης 
φύσεως έργων και δράσεων που σχετίζονται με τη δια-
χείριση προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος 
«Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους», συνεχίζει όλες 
τις εκκρεμείς διαδικασίες που σχετίζονται με την ανά-
θεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ως προς 
τα προγράμματα αυτά και καθίσταται καθολικός διά-
δοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και 
προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών 

λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους, και υποκαθί-
σταται σε κάθε αντίστοιχη συμβατική σχέση, συμπερι-
λαμβανομένων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή 
έργου με αντικείμενο την υποστήριξη για τα προγράμ-
ματα αυτά. Η υλοποίηση των λοιπών έργων, δράσεων 
και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρη-
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς 
οργανισμούς, καθώς και η συνέχιση εκκρεμών διαδικα-
σιών που σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση 
των συναφών δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Οικονομίας.».

2. Στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4921/
2022, περί διαδοχής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανάθεσης καθηκόντων 
διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους από τον Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επέρχονται οι 
εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «με-
ταφέρεται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τη θέση που 
κατέχει, την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικό-
τητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας» αντικαθίσταται 
από τη φράση «μεταφέρεται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. 
με τις ίδιες θέσεις ευθύνης και σχέσεις εργασίας, καθώς 
και τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα», β) προστίθε-
ται δεύτερο εδάφιο, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που υπηρετεί σε ορ-
γανικές και προσωποπαγείς θέσεις και στελεχώνει τη 
Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 
16905/4347/16.5.2016 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β΄ 1362), καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέ-
ρεται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τις ίδιες θέσεις 
ευθύνης και σχέσεις εργασίας, καθώς και τις ίδιες αρ-
μοδιότητες και καθήκοντα. Η ως άνω Διαχειριστική 
Αρχή μεταφέρεται και εντάσσεται οργανωτικά στη 
δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως νέα διεύθυνση με την επωνυμία 
«Διεύθυνση Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και 
Εθνικών Προγραμμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Διαχειριστική Αρχή 
Ο.Π.Ε.Κ.Α.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δι-
οικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α., διατηρώντας τη διάρ-
θρωση σε Μονάδες και τις αρμοδιότητες της διαχειρι-
στικής αρχής που προβλέπονται στο άρθρο 12 της υπό 
στοιχεία 16905/ 4347/16.5.2016 απόφασης του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022, περί των 
εξουσιοδοτικών διατάξεων, τροποποιείται με την προ-
σθήκη στο αντικείμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης και 
των ζητημάτων της παρ. 5 του άρθρου 32, και η παρ. 7 
διαμορφώνεται εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδι-
κότερο ζήτημα για την εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 32.».


