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                           Θέμα: «ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ». 

 

Κύρια Υπουργέ,  

Στις 3-3-2017 εκδώσατε εγκύκλιο (αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513) για την 

ερμηνεία του Μέρους Β’ του Ν.4369/2016, περί συστήματος αξιολόγησης των 

τακτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δημοσίου. Τόσο η φιλοσοφία 

του νόμου, όσο και οι ερμηνευτικές διατάξεις της Εγκυκλίου, κρίνονται θετικά κατά το 

μέρος που εισάγουν επιτέλους κριτήρια αξιολόγησης, στοχοθεσίας, κοινωνικής 

λογοδοσίας και συμμετοχής στο δημόσιο τομέα, αλλά και εγκαθιδρύουν την αρχή 

ότι «και οι κρίνοντες κρίνονται». 

Πλην όμως, η πολύπαθη Υπηρεσία των Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων 

Κράτησης και πάλι διακρίνεται και τίθεται στο περιθώριο από τις γενικές αυτές 

διατάξεις.  

Συγκεκριμένα, ενώ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου (αρ.14 

Ν.4369/2016), και μάλιστα αξιολογείται διπλά, τόσο από τους Διευθυντές των 

φυλακών, όσο και από τους Διοικητές της Φρουράς, που είναι Αξιωματικοί της 

ΕΛ.ΑΣ., αποσπασμένοι στις φυλακές, που ρητά ονοματίζονται ως Προϊστάμενοι – 

Αξιολογητές για το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης (αρ.15 Ν.4369/2016), 

πλην όμως αυτοί, και μόνο αυτοί, μεταξύ των χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δεν 

έχουν το δικαίωμα αξιολόγησης των Προϊσταμένων τους, σύμφωνα με το αρ.18 
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Ν.4369/2016 και την παρ.7 της Εγκυκλίου σας. Τούτο διότι, οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. 

εξαιρούνται ρητά από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του συστήματος 

αξιολόγησης του εν λόγω άρθρου, ως προσωπικό του Μέρους Β’ του Ν.3205/2003. 

Η εξαίρεση αυτή δημιουργεί πρόδηλη ανισότητα και εύλογο αίσθημα αδικίας, 

ανασφάλειας και αναξιοκρατίας, σε ένα νεοσύστατο σύστημα που αυτές ακριβώς 

τις αρχές φιλοδοξεί να υπηρετήσει. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή του Νόμου, 

σας επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητα του Σώματός μας, προκειμένου αυτή η 

πρόδηλη ανισότητα και αντισυνταγματικότητα να θεραπευτεί άμεσα. 

Είμαστε στη διάθεσή Σας για περαιτέρω συνεργασία, με σκοπό είτε τη 

νομοθετική βελτίωση της παρούσας, είτε την εξαίρεσή μας από το σύστημα 

αξιολόγησης. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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