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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Οκτωβρίου 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. 501/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/9/2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 501
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
18/30-9-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
΄Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε το θέµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 23461/26-9-2014 έγγραφη
πρόσκληση του 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) Αντωνίου Ελένη

16) Τίκας Τριαντάφυλλος

1) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

2) Αντωνίου Σωτήριος

17) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

2) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

18) Παπαλός Κωνσταντίνος

3) Σβάρνας Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

19) Γούλας Σωτήριος

4) Κρανιάς Βασίλειος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

20) Μαρκινός Αθανάσιος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

21) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Γούλας Γεώργιος

22) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

8) Καπράνας Απόστολος

23) Τσιούκης Λάµπρος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

24) Βαρελάς Βάιος

10) Κουρκούνας Βασίλειος

25) Αµπαντζή Μαρία

11) Λέκκας Αλέξανδρος

26) Λάππας Σπυρίδων

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης

27) Λέµµας Ευάγγελος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

28) Χατζής Ηλίας

14) Ντελής Ιωάννης

29) Σχορετσανίτης Ηλίας

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

15) Τάντος Μιχαήλ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 29), 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. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθµ. 500/2014 απόφασή του
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε “΄Εκδοση
ψηφίσµατος σχετικά µε το θέµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων”
Στην αρχή πήρε το λόγο ο κ. Βάιος Βαρελάς ο οποίος ανέφερε ότι ούτε οι δήµοι ούτε οι
υπάλληλοι των ΟΤΑ αρνούνται τη διαδικασία ελέγχων πλαστών ή µη δικαιολογητικών
µετατροπής συµβάσεων, αλλά υπάρχει έντονη διαφωνία όσον αφορά το θέµα του
επανελέγχου των συµβάσεων µε νέα κριτήρια καθώς επίσης και µε τον τρόπο αξιολόγησης
των υπαλλήλων,για τα ποσοστά που βάζει η κυβέρνηση µε αποτέλεσµα να υπάρξουν νέες
απολύσεις και οι δήµοι να µη µπορούν να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο. Πρέπει από τη
µεριά του δηµοτικού συµβουλίου να υπάρχει µια αντίδραση και γι αυτό προτείνουµε την
έκδοση ψηφίσµατος.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Σπύρος Λάππας ο οποίος αναφέρθηκε
στο διάταγµα Παυλόπουλου στο οποίο συµφωνούν όλοι οι δήµαρχοι και µε το οποίο
µετατράπηκαν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου µε ένα ακλόνητο κριτήριο ότι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες που αναδείχθηκαν µε το διάταγµα και όχι µε την
πεποίθηση του υπουργού ή των κοµµάτων ή της ΠΟΕ ΟΤΑ των εργαζοµένων, αλλά µε
πάγιες αποφάσεις του συµβουλίου της επικρατείας και το ευρωπαϊκό δικαστήριο των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τώρα έρχεται η πολιτεία να κάνει επανέλεγχο των αµετάκλητων
αυτών καταστάσεων και των δοµών που δηµιουργούν τις αποφάσεις αυτές και να κάνει
επαναξιολόγηση µε νέα κριτήρια.΄Αν θέλουµε ένα στοιχείο ίχνος αντίστασης στον
παραλογισµό,θα είναι µια τέτοια απόφαση συµπαράστασης στους δηµοτικούς υπαλλήλους
του δήµου,αν δε θέλουµε να καταρρεύσουν όλες οι δοµές του.

Ακολούθως πήρε το λόγο ο δήµαρχος ο οποίος αναφέρθηκε στο ψήφισµα που έχει προταθεί.
Η πλειοψηφία είναι κατά της αξιολόγησης µε προκαθορισµένα ποσοστά, δέχεται την
ποιοτική αξιολόγηση η οποία στοχεύει στην αναβάθµιση του παρεχόµενου έργου προς
τους δηµότες. ∆εν δεχόµαστε καµία τροποποίηση των όρων που µετατράπηκαν οι
συµβάσεις από ορισµένου χρόνου σε αορίστου, όµως είµαστε υπέρ του ελέγχου
όλων των δικαιολογητικών. Αυτή είναι η θέση µας και στην κατεύθυνση αυτή εφόσον
συµφωνεί το Σώµα να ορισθεί µια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα συντάξει ένα ψήφισµα
που θα καλύπτει όλα αυτά.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Παπαλός, ο οποίος ανέφερε ότι συµφωνεί µε το πνεύµα του
ψηφίσµατος, ότι θα πρέπει να γίνει µόνο έλεγχος της πλαστότητας των εγγράφων που
κατατέθηκαν και όχι της όλης διαδικασίας γιατί η όλη διαδικασία ήταν συγκεκριµένη και οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου καλώς έχουν µετατραπεί εφόσον τα στοιχεία τα
οποία κατατέθηκαν πτυχία,προϋπηρεσίες κ.λ.π. δεν είναι πλαστά.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Λέµας, ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία του επανελέγχου
των συµβάσεων µε στόχευση τις απολύσεις τους βρίσκει κάθετα αντίθετους. Ναι στη σωστή
αξιολόγηση και στην κρίση του προσωπικού για να φτάσεις στο αποτέλεσµα και όχι στη
χρησιµοποίηση της αξιολόγησης για να φτάσεις στις απολύσεις. Συµφωνεί µε την έκδοση
ψηφίσµατος και στο να γίνει µια επιτροπή από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Σχορετσιανίτης ο οποίος τόνισε ότι συµφωνεί µε τον έλεγχο
της πλαστότητας των πτυχίων και των χαρτιών κάθετα αντίθετος στις απολύσεις των
εργαζοµένων και ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση συµβουλευτικού χαρακτήρα και όχι
χαρακτήρα αποθήκη υπό απόλυση υπαλλήλων.
Μετά το τέλος της συζήτησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις
και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες είναι καταγεγραµµένες στα πρακτικά της
συνεδρίασης
αποφάσισε οµόφωνα
Τη δηµιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη ψηφίσµατος κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το οποίο θα συντάξει η επιτροπή που συστήθηκε και αποτελείται από τον κ.
Γεννάδιο, τον κ. Παπαγεωργίου, τον κ. Λάππα και τον κ. Λέµα.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 501/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

