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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Όπως πιθανόν γνωρίζετε δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ αριθμ. φύλλου 140/21-9-2017 η
διάταξη που αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία είχε εξαγγείλει εδώ
και καιρό η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.
Σύμφωνα λοιπόν με την διάταξη και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου για την
αξιολόγηση, σας αναφέρουμε περιληπτικά (το πλήρες κείμενο του νόμου επισυνάπτεται) τις
διαδικασίες που προβλέπονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή από τις
21 Σεπτεμβρίου 2017.
1) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ο αξιολογούμενος υποχρεούται
να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του
2) α. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης
αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει
στον Β’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης
β. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 10 ημερών που έχουν οι
αξιολογούμενοι, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης
συντάσσεται απευθείας από τον Α’ αξιολογητή
3) α. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης
αξιολόγησης από τον Α΄ αξιολογητή, ο Β΄ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης,
συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά.
β. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών η διαδικασία δεν
αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Β’ αξιολογητή
και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού
4) Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση
αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων
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Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Η Ομοσπονδία μας, όπως έχουμε ξαναπεί ήταν και παραμένει υπέρμαχος της
αξιολόγησης του προσωπικού, καθώς εκτός των άλλων σαν χώρος είμαστε ταυτισμένοι με
αυτήν, αφού η καθημερινότητα της δουλειάς μας στηρίζεται στην αξιολογική κρίση και την
ευθυκρισία. Ήμασταν και παραμένουμε αντίθετοι όμως με τα τρωτά σημεία της αξιολόγησης
που υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε, τα οποία τα έχουμε αναφέρει αναλυτικά και στην
υπ’ αριθμ. 118/21-6-2017 ανακοίνωσής μας.
Μετά την ψήφιση της παραπάνω εκβιαστικής τροπολογίας, θεωρούμε δεδομένο πλέον
ότι η πλειοψηφία των προϊσταμένων και διευθυντών των καταστημάτων κράτησης (και όχι
μόνο) θα προχωρήσουν στην διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς προβλέπονται κυρώσεις για
την αποχή τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμπληρώσουν και να παραδώσουν
τα φύλλα αξιολόγησης, με σκοπό να εξαλειφθούν κατά το δυνατό οι αυθαίρετες βαθμολογίες
που ενδεχομένως να προκύψουν.
Η Ομοσπονδία μας θα εκπονήσει και θα καταθέσει εμπεριστατωμένη πρόταση για την
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των υπαλλήλων που
εργάζονται στις ελληνικές φυλακές, καθώς οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε καθημερινά δεν προσομοιάζουν με κανέναν άλλο εργασιακό χώρο.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4489
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία
2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση
στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε
ποινικές υποθέσεις (L΄ 130).
Άρθρο 2
Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
και η υποχρέωση εκτέλεσής της
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι δικαστική
απόφαση ή απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ («κράτος έκδοσης»)
με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος-μέλος («κράτος εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων.
2. Οι ΕΕΕ εκτελούνται από τις ελληνικές αρχές με βάση
την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Κατά την έκδοση, διαβίβαση και εκτέλεση της ΕΕΕ
τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
υπεράσπισης όσων υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες.
Τυχόν υποχρεώσεις που βαρύνουν τις ελληνικές δικαστικές αρχές σχετικά με την τήρηση των δικαιωμάτων
του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγονται.
Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

Αρ. Φύλλου 140

α) «κράτος έκδοσης»: το κράτος - μέλος στο οποίο
εκδίδεται η ΕΕΕ,
β) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος-μέλος στο οποίο
εκτελείται η ΕΕΕ και στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί το
ερευνητικό μέτρο,
γ) «αρχή έκδοσης»:
γα) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή εισαγγελέας με
αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ή
γβ) κάθε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από το
κράτος έκδοσης για να ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε
ποινικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Πριν τη διαβίβασή
της, η ΕΕΕ επικυρώνεται αφού εξεταστεί από αρχή της
υποπερίπτωσης γα΄ η τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσής της, ιδίως αυτών της παραγράφου 2 του άρθρου
7. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή που την επικυρώνει
μπορεί να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς
της διαβίβασής της.
Αρχή έκδοσης ΕΕΕ για την Ελλάδα είναι κάθε αρχή του
άρθρου 6.
δ) «αρχή εκτέλεσης»: αρχή αρμόδια να αναγνωρίζει
ΕΕΕ και να εξασφαλίζει την εκτέλεσή τους. Αρμόδια δικαστική αρχή για την εκτέλεση ΕΕΕ στην Ελλάδα ορίζεται
η αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 11, η οποία εξασφαλίζει την εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου και τις ισχύουσες διαδικασίες σε
παρόμοια εσωτερική υπόθεση.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ
(άρθρα 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ και 3 της Οδηγίας)
Η ΕΕΕ έχει ως αντικείμενο κάθε ερευνητικό μέτρο, περιλαμβανομένης της λήψης αποδεικτικών στοιχείων τα
οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών
του κράτους εκτέλεσης. H EEE δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο αυτής
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Σύμβασης για την
αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EE C 197 της 12.7.2000, σ. 3) και στο Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 13-24) του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) «Ευρωπαϊκή
Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EURO-JUST), Κοινές
Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (Απόφαση-Πλαί-
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4. Αν, σύμφωνα με την παράγραφο 3, η ΕΕΕ συνοδεύεται από αίτημα να παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης
τα αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή έκδοσης καθορίζει την
ημερομηνία άρσης του προσωρινού μέτρου της παραγράφου 1 ή την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.
5. Η αρχή εκτέλεσης, έπειτα από διαβούλευση με την
αρχή έκδοσης, ορίζει, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία και τις πρακτικές που ακολουθεί, τις κατάλληλες
προϋποθέσεις ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης,
προκειμένου να μειωθεί το διάστημα για το οποίο θα
διατηρηθεί το προσωρινό μέτρο της παραγράφου 1. Αν,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, η αρχή εκτέλεσης
εξετάζει την άρση του προσωρινού μέτρου, ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης, η οποία υποβάλλει τυχόν
παρατηρήσεις της. Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί αμέσως
στην αρχή εκτέλεσης την άρση των προσωρινών μέτρων
της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Μεταβατικές ρυθμίσεις
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
1. Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που παραλαμβάνονται πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να διέπονται από το ν.δ. 4218/1961 (Α΄171),
το ν. 1129/1981 (Α΄ 42) και τις σχετικές διατάξεις του
ν. 2514/1997 (Α΄ 140). Οι αποφάσεις για τη δέσμευση
αποδεικτικών στοιχείων δυνάμει της απόφασης-πλαίσιο
2003/577/ΔΕΥ που παραλαμβάνονται πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διέπονται επίσης από την
απόφαση-πλαίσιο.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 εφαρμόζεται αναλόγως και για ΕΕΕ που εκδίδονται ύστερα από απόφαση
δέσμευσης που λαμβάνεται δυνάμει της απόφασης-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ.
Άρθρο 36
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου
16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης, των οποίων η
μορφή και το περιεχόμενο καθορίζονται στη ΔΙΔΑΔ/
Φ.32.14/750/ οικ.32768/22.12.2016 υπουργική απόφαση
(Β΄ 4434), δύνανται να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία
του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή, ανεξαρτήτως
του τρόπου που αυτοί τα προμηθεύτηκαν, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη διάθεσή τους από το Εθνικό
Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης
Προσωπικού ή Διοικητικού.»
2. Προστίθεται άρθρο 24Α στο ν. 4369/2016 ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος
αξιολόγησης του παρόντος νόμου για την αξιολογική
περίοδο του έτους 2016:
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο αξιολογούμενος
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υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’
αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, κοινοποιώντας
την ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή
Διοικητικού.
2.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από
τον αξιολογούμενο, ο Α’ αξιολογητής υποχρεούται να
υποβάλει στον Β’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης,
συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, και να
την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού
ή Διοικητικού.
β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και
η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α’
αξιολογητή, χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α’ Αξιολογητής υποβάλλει την
έκθεση αξιολόγησης στον Β’ αξιολογητή και την κοινοποιεί στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1.
3.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από
τον Α΄ αξιολογητή, ο Β΄ αξιολογητής υποχρεούται να
υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά
το σκέλος που τον αφορά.
β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παραγράφου 2, η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από
τον Β’ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών
της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός
ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την
υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν
δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και
τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ή
σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
5. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 3 από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για
να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος 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.
6. Στην περίπτωση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης
που διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου 4
του άρθρου 14, η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης
των υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να
αξιολογήσει τους υφισταμένους του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει
αυτός 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.

