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ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού».
ΣΧΕΤ: Π.Δ. 27/2019 (Α΄ 46).
1. Στο πλαίσιο ποιοτικής αναμόρφωσης και διαρκούς εκσυγχρονισμού του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τα ζητήματα που αφορούν στο αστυνομικό προσωπικό, εντάσσεται η
έκδοση του ανωτέρω σχετικού προεδρικού διατάγματος με το οποίο επέρχονται
τροποποιήσεις σε δύο βασικές κατηγορίες θεμάτων προσωπικού, ήτοι στις τοποθετήσειςμεταθέσεις- αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού και στις εκθέσεις
αξιολόγησης αξιωματικών κατά το ισχύον νέο σύστημα αξιολόγησής τους, περαιτέρω δε,
θεσπίζεται για πρώτη φορά άδεια σε περίπτωση τέλεσης γάμου αστυνομικού.
2. Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 1 - 12 του π.δ. 27/2019 αντικαθίστανται διατάξεις του π.δ.
100/2003 (Α΄ 94), με σκοπό την επίλυση δυσλειτουργιών του συστήματος μεταθέσεωναποσπάσεων του αστυνομικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την
αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη λειτουργία του, αποκλείοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα φαλκίδευσής του. Στο πλαίσιο αυτό, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Με το άρθρο 1 του π.δ. 27/2019 τροποποιείται το άρθρο 2 παρ. 6 περίπτ. γ΄ του π.δ.
100/2003 και προστίθεται ο Αστυνομικός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου στις Υπηρεσίες
δυσμενούς διαβίωσης, ώστε να δοθούν κίνητρα στους αστυνομικούς, μέσω της σχετικής
επιπλέον μοριοδότησης, να υπηρετήσουν στην εν λόγω Υπηρεσία.
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β. Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 5 του π.δ. 100/2003 και εξειδικεύεται ο τρόπος
υποβολής δήλωσης τόπου συμφερόντων για τους αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων.
Επιπρόσθετα, προστίθεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. 27/2019, με την
οποία καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης αυτής, για όσους
αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων ήδη υπηρετούν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και
δεν έχουν υποβάλει δήλωση τόπου συμφερόντων.
γ. i. Με τα άρθρα 3 και 4 τροποποιούνται τα άρθρα 7 και 8 του π.δ. 100/2003 και προστίθεται
η δυνατότητα απόσπασης νεοεξερχομένων Υπαστυνόμων Β΄ και Αστυφυλάκων των Σχολών
της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους λόγους κοινωνικής μέριμνας και ευαισθησίας που
αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003. Με τις
τροποποιήσεις αυτές καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η χρονική διάρκεια της
απόσπασης.
ii. Με το άρθρο 4 παρ. 1 επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 8 του π.δ. 100/2003 και
βελτιώνεται ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των κενών θέσεων που θα πληρωθούν από
τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄, προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη κενής
θέσης, η οποία, είτε προκηρύχθηκε με τις τακτικές μεταθέσεις και δεν πληρώθηκε, είτε
προέκυψε μετά τη διενέργεια των τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών κατά Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομικά Τμήματα Διευθύνσεων
Αστυνομίας Χώρας.
δ. Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/2003, ώστε οι τοποθετήσεις
των Υπαστυνόμων Β΄, εξερχομένων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), να αποφασίζονται και να κοινοποιούνται εφεξής με διαταγή
του Προέδρου του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
ε. Με το άρθρο 6 τροποποιείται το άρθρο 12 του π.δ. 100/2003 ως προς τα εξής σημεία:
i. Παρέχεται η δυνατότητα κοινοποίησης και υλοποίησης των τακτικών μεταθέσεων από
την 21η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου, εφόσον αυτές (τακτικές μεταθέσεις) έχουν
αποφασιστεί από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων.
ii. Καταργείται η δυνατότητα μετάθεσης Αστυνομικών Υποδιευθυντών χωρίς αίτησή τους,
υπό τις προϋποθέσεις που είχε προβλεφθεί στο π.δ. 6/2018.
iii. Θεσπίζεται περιορισμός της μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού και από την
Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, καθόσον το προσωπικό αυτό έχει υποβληθεί σε
ανάλογη εκπαίδευση, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου κατ’ αυτόν τον
τρόπο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και ορθή στελέχωση της ως άνω
Υπηρεσίας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την
ημερομηνία ένταξης του προσωπικού στη δύναμή της και ως εκ τούτου δεν δύναται να
αποχωρήσει, παρά μόνο αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και αιτιολογημένη πρόταση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας.
στ. Με το άρθρο 7 τροποποιείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του π.δ.
100/2003, με στόχο την επικαιροποίηση της σύνθεσης του Ανώτερου Συμβουλίου
Μεταθέσεων.
ζ. Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 15 του π.δ. 100/2003, ως ακολούθως:
i. Καταργείται η απαγόρευση μετακίνησης για ένα (1) έτος των νεοπροαγόμενων
Αρχιφυλάκων.
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ii. Δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων και σε λοιπές
Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας,
πέραν των Αστυνομικών Τμημάτων και Αστυνομικών Σταθμών.
iii. Προστίθενται στους παραμένοντες στις Υπηρεσίες τους και μετά την προαγωγή τους
στο βαθμό του Αρχιφύλακα, οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων
Αεροσκαφών, λόγω των εξειδικευμένων καθηκόντων που εκτελούν και των ειδικών
εκπαιδεύσεων που έχουν για το σκοπό αυτό υποστεί.
η. Με το άρθρο 9 τροποποιείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ.
100/2003 και ως εκ τούτου:
i. Μεταφέρεται ο χρόνος διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων Αξιωματικών,
προκειμένου να είναι εφικτή η αποτύπωση των δημιουργηθεισών κενών θέσεων και να
ληφθούν υπόψη στην προκήρυξη των θέσεων των νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β΄.
ii. Οι μεταθέσεις των Ανώτερων Αξιωματικών κοινοποιούνται με διαταγή του Προέδρου
του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
θ. Με το άρθρο 10 τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του π.δ. 100/2003 και
ορίζεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης διαταχθείσας μετάθεσης Αξιωματικού με αντικειμενικά
κριτήρια από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης της κενής θέσης
που δημιουργήθηκε με τρόπο απολύτως αξιοκρατικό από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα
των τακτικών μεταθέσεων.
ι. Με το άρθρο 11 τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ.
100/2003 και καθορίζεται ρητή πρόβλεψη του χρονικού διαστήματος απόσπασης των
αστυνομικών που ασκούν καθήκοντα Δημοτικού – Τοπικού Συμβούλου, που προβλέπονται
στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 και ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η
διαδικασία και η διάρκεια απόσπασής τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους
αυτή. Επιπλέον, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ο λόγος απόσπασης, ο αστυνομικός
οφείλει να υποβάλλει άμεσα σχετική αναφορά.
ια. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 12 του π.δ. 27/2019, επέρχεται όμοια ρύθμιση στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254), που αφορά τους
Ειδικούς Φρουρούς.
3. Με τα άρθρα 13 και 14 του π.δ. 27/2019 τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 24/1997 (Α΄
29) και θεσπίζονται δύο νέες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη σύνταξη και βαθμολόγηση των εκθέσεων των αξιωματικών κατά τις
τακτικές και τις έκτακτες αξιολογήσεις, στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και
της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «Εκθέσεις Αξιολόγησης» μέσω του Πανελλαδικού
Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας «Police on Line». Ειδικότερα:
α. Με το άρθρο 13 προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21
του π.δ. 24/1997. Ο βασικός κανόνας ορίζει ότι οι Διοικητές των Τμημάτων των Διευθύνσεων
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης αξιολογούνται από τον
αρμόδιο για την εποπτεία των Τμημάτων Υποδιευθυντή της οικείας Δ/νσης (Α’ αξιολογητής,
σε περίπτωση μη ορισμού αυτού, από τον αρχαιότερο Υποδιευθυντή) και από τον Διευθυντή
της οικείας Δ/νσης (Β’ αξιολογητής). Η εφαρμογή του κανόνος αυτού, όμως, στις Δ/νσεις
Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, είχε ως συνέπεια την παράκαμψη των
Υποδιευθυντών των Υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι έχουν οριστεί Βοηθοί του Διευθυντή και
είναι αρμόδιοι για την εποπτεία και τον έλεγχο των επιμέρους Υποδιευθύνσεων, κατ’
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εφαρμογή των άρθρων 58 παρ. 4 και 57 παρ. 1 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 παρ. 4 του π.δ. 75/1987 (Α΄ 45) και έχουν άμεση υπηρεσιακή σχέση με τους
προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης. Ως εκ τούτου, ειδικά για τις Δ/νσεις
Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, ορίζεται πλέον, ως Β΄ Αξιολογητής των διοικητών
των Τμημάτων Ασφαλείας, ο αρμόδιος για την εποπτεία της οικείας Υποδιεύθυνσης,
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας (Α΄ Αξιολογητής παραμένει ο Διευθυντής της
οικείας Υποδιεύθυνσης).
β. Με το άρθρο 14 επέρχεται βελτιωτική προσθήκη στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 του
π.δ. 24/1997 και ρυθμίζεται πλέον όχι μόνο η περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συνταχθεί
έκτακτη έκθεση εντός του έτους αξιολόγησης, αλλά και εκείνη κατά την οποία μέχρι την
έναρξη της τακτικής αξιολόγησης παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από την
τελευταία έκτακτη αξιολόγηση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, προβλέπεται ότι αρμόδιος για
την τακτική αξιολόγηση ως πρώτος αξιολογητής, είναι ο προϊστάμενος της οργανικής
μονάδας επιπέδου Τμήματος που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη στιγμή της
αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα υπηρεσιακής εξάρτησης με τον
αξιολογούμενο, ήτοι ακόμα και αν δεν έχει συμπληρωθεί 4μηνη υπηρεσιακή εξάρτηση
μεταξύ αξιολογούμενου - α΄ αξιολογητή. Όταν υπάρχει, λοιπόν, έκτακτη έκθεση αξιολόγησης
εντός του έτους αξιολόγησης και ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος,
που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη λήξη του έτους αξιολόγησης (30/11), δεν έχει
τουλάχιστον 4μηνη (συνεχή) υπηρεσιακή εξάρτηση μαζί του, θα συντάξει τακτική έκθεση για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από την έκτακτη αξιολόγηση, εφόσον από
τη σύνταξη της έκτακτης αξιολόγησης μέχρι την 30/11, μεσολάβησε χρονικό διάστημα άνω
του εξαμήνου.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 30/11/2019, Αξιωματικός έχει
τις εξής μετακινήσεις: Υπηρετεί με οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως την
15/05/2019 και ακολούθως μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Την
15/08/2019 μετακινείται προσωρινά στο Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. Στη συνέχεια την 17/09/2019
μετατίθεται στο Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ.
Στο παράδειγμα αυτό, την 15/08/2019 (ημερομηνία της β΄ διαδοχικής 3μηνης απόσπασης
του αξιολογούμενου, κατά την οποία τεκμαίρεται η 4μηνη διακοπή της υπηρεσιακής
εξάρτησης), το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα συντάξει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης, για το χρονικό
διάστημα από 01/12/2018 έως 15/05/2019. Το Α.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ θα συντάξει πληροφοριακό
έντυπο για το χρονικό διάστημα από 15/05/2019 έως 15/08/2019. Το Α.Τ. Εξαρχείων ομοίως
για το χρονικό διάστημα από 15/08/2019 έως 17/09/2019. Το α΄ 15νθήμερο του Δεκεμβρίου
2019, θα συνταχθεί τακτική έκθεση αξιολόγησης, από το Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ, το οποίο αφού
συνεκτιμήσει τα δύο (2) πληροφοριακά έντυπα, θα τον αξιολογήσει για το χρονικό διάστημα
από 16/05/2019 έως 30/11/2019, καθόσον από τη σύνταξη της έκτακτης έκθεσης μέχρι τη
λήξη του έτους αξιολόγησης, που συντάσσονται οι τακτικές εκθέσεις, παρήλθε χρονικό
διάστημα πέραν του 6μηνου.
4. Επιπρόσθετα, με τα άρθρα 15 και 16 εναρμονίζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 8
και 48 παρ. 1 του π.δ. 24/1997 με το ισχύον σύστημα κρίσεων αξιωματικών. Ειδικότερα, με
το άρθρο 15 αντικαθίσταται το άρθρο 36 παρ. 8 του π.δ. 24/1997 και ορίζεται ότι εφεξής οι
εργασίες των Συμβουλίων Κρίσεων θα περατώνονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, λόγω της
διεύρυνσης του χρόνου διενέργειας των κρίσεων, κατ’ άρθρο 31 του π.δ. 24/1997, μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Με το άρθρο 16 τροποποιείται το άρθρο 48 παρ. 1 του
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π.δ. 24/1997 περί αποστρατείας αξιωματικών, λόγω σωματικής ανικανότητας, προκειμένου
να συμπεριλάβει τις περιπτώσεις αξιωματικών που ναι μεν κρίθηκαν ικανοί για υπηρεσία
γραφείου, όμως το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφάνθηκε γι’ αυτούς τη μη παραμονή
τους στην ενεργό υπηρεσία.
5. Με το άρθρο 17 τροποποιείται το άρθρο 10 παρ. 13 του π.δ. 27/1986 «Άδειες Προσωπικού
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης»
(Α΄ 11), με σκοπό την παροχή κινήτρων που δύνανται να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη
και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο εκ μέρους του αστυνομικού
προσωπικού και χορηγείται για πρώτη φορά σ’ αυτό, άδεια με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας
πέντε (5) ημερών σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση
αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης που υποβάλλεται πριν την τέλεσή του.
6. Επιπροσθέτως, κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν ορισμένες περαιτέρω διευκρινίσεις,
σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 6003/1/21-ι΄ από 9.2.2018 (Α.Δ.Α.: Ψ79Ν465ΧΘ7- 133),
6003/1/21-ια΄ από 18.4.2018 (Α.Δ.Α.: Ψ76Ω465ΧΘ7- 2Ο4) και 6003/1/21-ιβ΄ από 28.6.2018
(Α.Δ.Α.: ΨΛ0Θ465ΧΘ7-ΖΓΛ) εγκύκλιων διαταγών μας, δεδομένου ότι, κατά την
καταχώριση τακτικών και έκτακτων εκθέσεων αξιολόγησης αξιωματικών στο επιχειρησιακό
περιβάλλον του «|Police on Line», διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν ελλείψεις και πλημμέλειες.
Ειδικότερα:
α. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αξιολογητών τίθεται σε κάθε επιμέρους
κριτήριο αξιολόγησης, στο οποίο τίθεται βαθμολογία από 95 έως 100, με αποτέλεσμα και η
βαθμολογία (95) να αιτιολογείται υποχρεωτικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 4 του π.δ.
24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Η αυτοαξιολόγηση των αξιολογούμενων Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και
Υποστρατήγων, είναι υποχρεωτική, συντάσσεται σε ειδικό προς τούτο έντυπο (Παράρτημα
Δ΄), προηγείται της αξιολόγησης και λαμβάνει χώρα κατά το τελευταίο πενθήμερο μηνός
Νοεμβρίου κάθε έτους, κατ’ άρθρο 26 παρ. 2 του ως άνω π.δ/τος, ανεξάρτητα από το αν
συντρέχουν ή όχι, οι προϋποθέσεις σύνταξης τακτικής έκθεσης αξιολόγησης.
γ. Σε περιπτώσεις μακράς απουσίας Διοικητών αστυνομικών Υπηρεσιών, επιπέδου Τμήματος
(9μηνη άδεια ανατροφής ή άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρό ιδιωτικό λόγο ή Μακρά
Αναρρωτική Άδεια), διακόπτεται η υπηρεσιακή εξάρτηση των αξιολογούμενων αξιωματικών
με το Διοικητή του Τμήματος. Για το λόγο αυτό, κρίνεται επιβεβλημένο να ορίζεται
αναπληρωτής του στη διοίκηση του Τμήματος, με την έκδοση σχετικής διαταγής
αναπλήρωσης από την οικεία Διεύθυνση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται νέα
υπηρεσιακή εξάρτηση μεταξύ αξιολογούμενων αξιωματικών και Α΄ αξιολογητή
(αναπληρωτή Διοικητή), για όσο χρόνο απουσιάζει ο Διοικητής, γεγονός που: i. Εξυπηρετεί
την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθόσον ιδρύει και τυπικά υπηρεσιακή εξάρτηση
των αξιολογούμενων με τον αξιωματικό, που ασκεί διοίκηση, αναπληρώνοντας τον
απουσιάζοντα Διοικητή. ii. Επιτρέπει την αξιολόγηση των αξιωματικών από το φυσικό
προϊστάμενό τους που αναπληρώνει τον Διοικητή, λειτουργώντας με δίκαιο τρόπο γι’ αυτούς.
iii. Αποτρέπει το φαινόμενο, μετά την επιστροφή του Διοικητή, να διενεργείται τακτική
αξιολόγηση από αυτόν για όλο το έτος αξιολόγησης, ενώ κατά τη μεγαλύτερη διάρκειά του
απουσίαζε και συνεπώς δεν έχει εικόνα της υπηρεσιακής απόδοσης των υφισταμένων του
ούτε μπορεί να στηριχθεί σε πληροφοριακό έντυπο.
δ. Όταν ο αξιωματικός αποσπάται, εντός του έτους αξιολόγησης, από την Υπηρεσία όπου έχει
την οργανική του θέση σε άλλη Υπηρεσία και μέχρι τη λήξη του ιδίου έτους αξιολόγησης
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(30/11) δεν πρόκειται να επιστρέψει στην οργανική του θέση, περαιτέρω δε, το χρονικό
διάστημα που απομένει από το χρονικό σημείο της απόσπασής του μέχρι την λήξη του έτους
αξιολόγησης (30/11) υπολείπεται των τεσσάρων (4) μηνών (ελάχιστο διάστημα διακοπής
υπηρεσιακής εξάρτησης για τη σύνταξη έκτακτης έκθεσης), θεωρείται ότι επέρχεται διακοπή
της υπηρεσιακής εξάρτησης του Α΄ αξιολογητή με τον αξιολογούμενο και συνεπώς πρέπει να
συνταχθεί τη χρονική στιγμή της απόσπασης, έκθεση έκτακτης αξιολόγησης.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 30/11/2019, Αξιωματικός έχει
τις εξής μετακινήσεις: Υπηρετεί με οργανική θέση στο Α.Τ. Κορίνθου έως την 21/09/2019
και ακολούθως μετακινείται με απόσπαση τριών μηνών στο Α.Τ. Ναυπλίου.
Εν προκειμένω, το Α.Τ. Κορίνθου θα συντάξει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης για τον
αποσπασμένο Αξιωματικό για το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 21/09/2019. Και
αυτό διότι η τρίμηνη απόσπαση του αξιολογούμενου θα διαρκέσει από 22/09/2018 έως
22/12/2018 και τεκμαίρεται ότι από 22/09/2018 και μέχρι το τέλος του έτους αξιολόγησης
(30/11/2018), διακόπτεται η υπηρεσιακή εξάρτησή του με τον Διοικητή του Α.Τ. Κορίνθου.
Ακολούθως, στο τέλος του έτους αξιολόγησης, το Α.Τ. Ναυπλίου θα συντάξει πληροφοριακό
έντυπο, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ήτοι από 22/09/2019 έως 30/11/2019.
ε. Στο άρθρο 23 «Χρόνος αξιολόγησης» του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7
του π.δ. 6/2018 και ισχύει, οριοθετείται επακριβώς το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου
πρέπει να λαμβάνει χώρα και να ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνταξης και υποβολής της
έκθεσης αξιολόγησης. Οι τακτικές εκθέσεις συντάσσονται κατά το α΄ δεκαπενθήμερο του
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Πρόκειται για χρονικό διάστημα που πρέπει να κατανέμεται
αναλογικά μεταξύ των αξιολογητών (δύο ή τριών, αντίστοιχα) και για το λόγο αυτό, ο α΄
αξιολογητής οφείλει άμεσα να υποβάλλει ηλεκτρονικά την έκθεση, προκειμένου να
βαθμολογηθεί από τον επόμενο ή επόμενους αξιολογητές, χωρίς αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις. Ακολούθως, ο τελικός αξιολογητής οφείλει να προβεί άμεσα τόσο στη
βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης όσο και στην κοινοποίηση του γενικού
χαρακτηρισμού στον αξιολογούμενο, καθώς επίσης και των βαθμολογιών της έκθεσης που
δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. Εντέλει, ο τελικός αξιολογητής πρέπει
να αποστείλει αμέσως τις εκθέσεις αξιολόγησης στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού για
τον τελικό έλεγχο πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Καθίσταται προφανές ότι η ως άνω διαδικασία διέπεται στο σύνολό της, από
καθορισμένες ενέργειες, που επιβάλλεται να υλοποιούνται εγκαίρως μέσα σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα και να διακρίνονται για την αμεσότητα και την πληρότητά τους.
Άσκοπες χρονοτριβές που βραδύνουν την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των εκθέσεων,
δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον
θέτουν εκποδών την έγκυρη και έγκαιρη υλοποίηση της αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, οι αξιολογούμενοι αξιωματικοί οφείλουν άμεσα και πάντως εντός του
απολύτως ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) ημερών από την ηλεκτρονική
αποστολή της έκθεσης προς κοινοποίηση, να εισέρχονται στην εφαρμογή «Εκθέσεις
Αξιολόγησης», με τις προσωπικές έξυπνες κάρτες PoL, με το ρόλο «αξιολογούμενος» και να
ενημερώνονται για το γενικό χαρακτηρισμό της βαθμολογίας τους, υπογράφοντας ψηφιακά
την ενημέρωσή τους. Η αδικαιολόγητη καθυστέρησή τους, θα ελέγχεται πειθαρχικά από τα
αρμόδια προς τούτο όργανα της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι η παράλειψη αυτή παρακωλύει
την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, προκαλώντας υπηρεσιακή ανωμαλία και άσκοπη
επιβράδυνση.
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Ομοίως, οι αξιολογητές μετά την καταχώριση βαθμολογιών και την κοινοποίηση του
γενικού χαρακτηρισμού στον αξιολογούμενο και μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
πληρότητας της έκθεσης από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού, οφείλουν να εισέρχονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή, προκειμένου να ενημερώνονται
έγκαιρα για τυχόν επιστροφή της έκθεσης προς διόρθωση τυπικής έλλειψης ή ελαττώματός
της και να προβαίνουν άμεσα στις επιβαλλόμενες περαιτέρω ενέργειές τους.
7. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική
εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, παρακαλούνται οι κ.κ. Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας,
Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου του Σώματος, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές,
Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Διοικητές ή Προϊστάμενοι των
αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών και Διευθυντές των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια για την προσεκτική
μελέτη και κατανόηση του π.δ. 27/2019 και της παρούσας από το αστυνομικό προσωπικό.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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