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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η 
διαδικασία αξιολόγησης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ρυθμίζεται με τα άρθρα 
18 έως και 26 του π.δ/τος 24/ 1997 (Φ.Ε.Κ. Α’- 29), ως τροποποιήθηκε με το π.δ. 6/ 2018 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 11 ) και ισχύει.  

Προς τον σκοπό δε της διασφάλισης του αισθήματος ευθύνης των Αξιωματικών κατά 
την αξιολόγηση του έργου που παράγουν και των ικανοτήτων που επιδεικνύουν οι 
υφιστάμενοί τους κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος, εισήχθη το επιμέρους 
προσόν «Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και 
παραχθέντος έργου», ενώ θεσπίστηκε μνημόνιο ενεργειών με σαφείς κατευθύνσεις προς τους 
αξιολογητές για την ορθή σύνταξή της Έκθεσης Αξιολόγησης και καταρτίστηκε έντυπο ως 
αναπόσπαστο μέρος της. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση διέπεται από απόλυτη αυτονομία 
μεταξύ των αξιολογητών, οι οποίοι σημειωτέον δεν έχουν πρόσβαση στις βαθμολογίες των 
έτερων αξιολογητών. 

Περαιτέρω, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ/τος 24/ 1997, βαρύνουσα 
σημασία έχει η εισαγωγή (από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και του 
Υποστρατήγου) του θεσμού της αυτοαξιολόγησης (υποχρεωτική), ενώ, σύμφωνα με την παρ. 
4 του ιδίου άρθρου, σε περίπτωση διαφωνίας του γνωματεύοντος με το συντάκτη της 
έκθεσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αξιολογητών. Υπογραμμίζεται 
ότι, εάν προκύπτει διαφορά -σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν- πέραν των είκοσι (20) 
μονάδων (για τους Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή) και 
δεκαπέντε (15) μονάδων (από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω), το ζήτημα 
τίθεται υπόψη του αρμοδίου -κατά περίπτωση- Συμβουλίου, το οποίο και αποφαίνεται 
οριστικά. Πλέον αυτών, χρήζει επισήμανσης η επέκταση του δικαιώματος των αξιολογουμένων 
(στο βαθμό έως και του Υποστρατήγου) για υποβολή ένστασης κατά της Έκθεσης 
Αξιολόγησης τους στις περιπτώσεις βαθμολογίας -σε οποιοδήποτε προσόν- κάτω των 
εβδομήντα (70) μονάδων ή βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο 
βαθμό. 
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Παράλληλα, επισημαίνεται η εκ μέρους των αξιολογητών υποχρέωση ειδικής και 
εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης κάθε βαθμολογίας -σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν- άνω 
των ενενήντα πέντε (95) μονάδων, καθώς και κάθε βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή 
κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. 

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 του π.δ/τος 24/ 1997, «εάν 
επισημανθούν από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού στοιχεία, ικανά να 
στοιχειοθετήσουν σκόπιμη και μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμολογία των 
ουσιαστικών προσόντων των αξιολογουμένων αξιωματικών εκ μέρους των συντακτών ή των 
γνωματευόντων, ιδίως όταν υπάρχει προφανής δυσαρμονία με βαθμολογία προηγουμένων 
ετών, τίθενται αυτά υπόψη του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου κρίσεων».   

Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, συνάγεται προδήλως ότι διασφαλίζονται οι όροι/ 
προϋποθέσεις αντικειμενικής αξιολόγησης των Αξιωματικών, προλαμβάνοντας ή 
θεραπεύοντας -σε συντρέχουσα περίπτωση- τυχόν σκόπιμες/ μη αντικειμενικές προσεγγίσεις 
των εκάστοτε αξιολογητών. 
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