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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Ιουνίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 260/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 260
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
10/10-6-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Αξιολόγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

13) Σούφλα Ουρανία

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

14) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

15) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Κατσιαβάρας Θωµάς

16) Ντελής Ιωάννης

4) Καραγιάννης Νικόλαος

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωτούλας Φίλιππος

18) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Μαρκινός Αθανάσιος

19) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Βερίλλης ∆οµήνικος

8) Μουζιούρας Νικόλαος

20) Γιοβάνης Γεώργιος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

21) Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Χάρµπας Θωµάς

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

22) Παπαδηµητρίου Φώτιος

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

23) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 259/2014 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε τη
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε αξιολόγηση των υπαλλήλων του
∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ
74/Α΄/2014) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010.
2.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α /́ 2014) όπου
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.∆. 318/1992 “Αξιολόγηση των ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών
λειτουργών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου”
3.Την µε αρ. Πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.32.8/492/8201,8326/07-04-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα : Τροποποίηση διατάξεων του
Π.∆. 318/1992 (Α ́161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού
των δηµοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
4.Την αίτηση του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας, την οποία ανέγνωσε στο Σώµα
ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Ταξιάρχης και η οποία έχει ως εξής:
“Με το νόµο 4250/26-3-14 “∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.∆.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις”, που ψήφισε πρόσφατα, η συγκυβέρνηση Ν∆ΠΑΣΟΚ προχωρά εκτός των άλλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτηµα της
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η αξιολόγηση που προτείνει αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόµενους,
ούτε τη κοινωνία, δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των
αιτιών, που τις υποβαθµίζουν.
Ο νόµος ανοίγει το δρόµο για την ιδιωτικοποίηση κρίσιµων κοινωνικών δοµών, για νέες
διαθεσιµότητες - απολύσεις δηµοτικών υπαλλήλων. Ανοίγει το δρόµο για την αύξηση των
δηµοτικών τελών ώστε να χρηµατοδοτηθεί από τους δηµότες η είσοδος ιδιωτικών
επιχειρήσεων στους δήµους
Απαιτούµε από την κυβέρνηση να καταργηθούν οι διατάξεις του νόµου 4250/14 που
αφορούν την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Να µην εφαρµοστεί στην πράξη η ποσόστωση
που επιβάλλει ο ν. 4250/14!
∆εσµευόµαστε ότι δεν θα εφαρµόσουµε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου που
αφορούν την αξιολόγηση. ∆εσµευόµαστε ότι δεν θα υπάρξει καµία απόλυση διαθεσιµότητα υπαλλήλου του ∆ήµου µας.”
5.Την αρνητική Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής (Β ́ ∆ιεύθυνση
Επιστηµονικών Μελετών, Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων
νόµων), όπου αναφέρει ότι:
“Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων
(...) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική
και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής
ικανότητας και ακαταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της
εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα
(άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (...) η δε βαθµολόγηση των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση
τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ∆ιοικ. Εφ.Αθ.
788/2011, ∆ιοικ. Εφ. Αθ. 88/2010. Βλ. επίσης άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 3528/2002
“Κύρωση του Κώδικα Κατάσταση ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (...).

Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα
επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον
Νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό ,
σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς
προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και ακαταλληλότητας, σε σχέση
προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β ́του Συντάγµατος αρχή της
αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος
δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά
την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό
ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)”.
6.Την από 25/04/2014 ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε όπου καλεί τους ∆ηµάρχους να απέχουν, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από την εφαρµογή της εγκυκλίου για την
αξιολόγηση του προσωπικού.
7.Την εισήγηση του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας.
8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την
αξιολόγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου
Γ ́του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014)», ως κατεπείγων.
2.Καταδικάζει τον τρόπο αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων που επιβάλλεται µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014) και συγκεκριµένα για τον
επιµερισµό ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίµακα βαθµολόγησης επί του συνόλου των
υπαλλήλων και την κατάταξή τους σε τρεις κατηγορίες :
α) σε άριστους (ποσοστό 25%) , β) σε ικανούς (ποσοστό έως 60%) και γ) σε ανεπαρκείς
(ποσοστό Τουλάχιστον 15%).
3.Θεωρεί απαράδεκτη την ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων και ειδικότερα την
υποχρεωτική βαθµολόγηση ποσοστού τουλάχιστον 15% (µε βαθµούς από 1 έως 6) όπου
οδηγεί σε απόλυση χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση.
Καλεί την ΠΕ∆ Θεσσαλίας και την ΚΕ∆Ε να πάρουν ενιαία θέση και να καταθέσουν
προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση του Νόµου, ο οποίος ούτε
αξιολογεί πραγµατικά τους εργαζόµενους και ούτε βοηθά στην αναβάθµιση των υπηρεσιών
4.Να αναλάβει ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας πρωτοβουλίες ώστε να καταστούν ανενεργές οι
διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014).

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 260/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

