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  (ενημέρωση των μελών) 

Θέμα : Πρότυπες Εξώδικες Δηλώσεις αναφορικά με την παράλειψη διενέργειας 

κρίσεων από Φορείς του Δημοσίου 

  

Συνάδελφοι/σες 

 Επισυνάπτουμε με το παρόν τρία σχέδια εξώδικης δήλωσης προς τα αρμόδια κάθε 

φορά όργανα, αναφορικά με την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί σε αξιολογικές κρίσεις 
των υπηρετούντων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού υπαλλήλων, σύμφωνα με 

τις επιταγές του Συντάγματος και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δημοσίων Υ-
παλλήλων και στον Κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.  

Η διαμόρφωση τριών σχεδίων (εκ των οποίων το πρώτο αφορά τους υπηρετούν-

τες σε Δήμο, το δεύτερο τους υπηρετούντες σε Περιφέρεια και το τρίτο τους υπη-
ρετούντες σε Υπουργεία) κρίθηκε αναγκαία καθώς αφενός είναι διαφορετικό το νομοθε-

τικό πλαίσιο (ν. 3584/2007 στην πρώτη περίπτωση και ν. 3528/2007 στις άλλες δύο) αφε-
τέρου δε διαφοροποιούνται και τα διοικητικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με τις σχετι-

κές αρμοδιότητες (συγκρότησης των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής και προκήρυξης των 
θέσεων ευθύνης.  

Ως εκ τούτου στο κείμενο των εξώδικων δηλώσεων όπως επισυνάπτονται στο παρόν 

έχουν σημειωθεί με κίτρινο φόντο τα μέρη εκείνα που πρέπει αντίστοιχα να διαμορφώνον-
ται σε κάθε περίπτωση, αναλόγως προς το πρόσωπο του εξωδίκως δηλούντα, τα απευθυν-

τέα πρόσωπα (παραλήπτες της εξώδικης δήλωσης) αλλά και το περιεχόμενο της δήλωσης 
(σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να έχει λάβει χώρα η συγκρότηση των αρμόδιων συμβο-
υλίων όχι όμως και η προκήρυξη ή ο χρόνος των τελευταίων κρίσεων να είναι άλλος από 

το αναγραφόμενο 2009).  
Οι Α’ βάθμιες Ενώσεις που επιθυμούν να το στείλουν σε Δήμους, Περιφέρειες ή  

ΝΠΔΔ της περιοχής ευθύνης τους να συνεννοούνται με την ΠΟ πριν την αποστολή τους. Σε 
περίπτωση Υπουργείων εφόσον υπάρξει θέληση την αποστολή θα την αναλάβει η ΠΟ ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ. Σε συνεννόηση με τη δικηγόρο μας, σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας 

για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  
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