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             Θέμα:« Συνέχιση της απεργίας – αποχής από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης ». 

 

  

Κύριε Πρόεδρε , Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, σας αποστέλλουμε την τελική 

γνωμοδότηση της κ. Τσίπρα για την πρόσφατη τροπολογία της Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη (Ν. 4489/17, άρθρο 36) , τη 

γνωμοδότηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστήμιου Αθηνών, Π. Λαζαράτου,  μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στην 

απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την αξιολόγηση. 

Η ανωτέρω γνωμοδότηση της κ. Τσίπρα αναφέρει ότι : η μη εκπλήρωση της 

«υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως 

προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους 

υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης 

Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή 

σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.  

Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή 

στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως 

προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για  την συμμετοχή 

υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων ή να επιφέρει 

οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσεως) συνέπεια εις βάρος 

του. 

Επιπροσθέτως η γνωμοδότηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου κ. Λαζαράτου 

καταλήγει ότι: «Η μη υποβολή και σύνταξη εκθέσεως αξιολογήσεως από 

αξιολογούμενο και αξιολογητή, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος απεργίας τους, 

εμποδίζει την επέλευση των προβλεπόμενων στις παρ.1-6 του άρθρου 24Α 

ν.4369/2016 εννόμων συνεπειών μέχρι να κριθεί (τυχόν) η  κηρυχθείσα απεργία 

παράνομη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την δημοσίευση της οποίας, και 
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μόνο για το χρονικό διάστημα μετά από αυτή, μπορούν να επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεις, εφόσον ασφαλώς εξακολουθούν 

να απεργούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι». 

Εξάλλου, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα έγγραφά μας, η Υπηρεσία 

μας  τίθεται στο περιθώριο από τις γενικές διατάξεις καθώς  εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου (αρ.14 Ν.4369/2016), και μάλιστα αξιολογείται διπλά, τόσ ο 

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 , 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.  

 Επισημαίνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ήδη αποστείλει σε 

όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου εξώδικο για την απεργία-αποχή, από τον 

περασμένο Μάρτη, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ψήφιση της 

τροπολογίας.  

Θεωρούμε λοιπόν άκαιρο το δίλημμα  «συμμετέχουμε ή όχι στην απεργία-αποχή 

από την αξιολόγηση»; Φυσικά και συμμετέχουμε, δυναμικά και καθολικά. Πάνω από 

προσωπικές φιλοδοξίες και μικροκομματικές παρωπίδες συμπορευόμαστε 

αγωνιστικά με την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και στηριζόμαστε στις επανειλημμένες 

διαβεβαιώσεις της ότι κανένας δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.  

Με συνεχή ενημέρωση, με παροχή γνωμοδοτήσεων και επιχειρήματα, είμαστε 

καταδικασμένοι να πετύχουμε την   ακύρωση αυτού του είδους  «αξιολόγησης». Κάθε 

ένας από εμάς  οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία του τη συνημμένη  δήλωση 

συμμετοχής στην απεργία-αποχή.  
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