
                                                                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
                                        Α Π Ο  Π Α  Μ Α                                                   
                          Από ηα πξαθηηθά ππ'αξηζκ.9/2014 
                ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ                  
                                            ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ  
 
   Αξηζ.Απόθαζεο:189/2014              Θέκα: Έθδνζε Απόθαζεο-Φεθί-                
                                                             ζκαηνο  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  
                                                             Ν.4250/2014,ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνη-      
                                                             θεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθ- 
                                                             ηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ  
                                                             αμηνιόγεζε ηωλ ππαιιήιωλ ηωλ  
                                                             ΟΣΑ Α΄Βαζκνύ. 
   
   Σηνπο Ν.Δπηβάηεο θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, Λνγνζέηνπ 1, ζήκεξα 25 Ηνπλίνπ 
2014, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ψξα 19:30΄, ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 
Γήκνπ Θεξκατθνχ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 

16.151/6-6-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Πάξη Πεληνύζε, πνπ 
επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε θαζέλα Γεκ.Σχκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
65 θαη  67 ηνπ Ν.3852/2010. 
   Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο, ν Γξακκαηέαο δηαπίζησζε φηη απφ 
ηα 33 κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξφληα 21, δειαδή:  

           ΠΑΡΟΝΣΔ                                                      ΑΠΟΝΣΔ 
   1.ΠΔΝΣΟΤΖ ΠΑΡΗ                              1.ΑΦΛΔΚΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
   2.ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ              2. ΑΡΒΑΝΖ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ 
  3.ΦΑΡΗΝΖ-ΒΡΔΣΣΑΚΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ     3. ΓΖΜΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ 
  4.ΣΕΔΚΟΤ ΠΟΤΛΥΔΡΗΑ                           4. ΠΑΠΑΜΗΥΑΖΛ ΔΗΡΖΝΖ 
  5.ΕΖΦΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ                       5. ΣΡΔΤΛΑ ΚΤΡΗΑΚΖ                                 
  6.ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΑ                6. ΒΟΤΓΟΤΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 
  7.ΓΚΑΝΗΑ ΗΧΑΝΝΖ                               7. ΠΑΡΑΥΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ                  
  8.ΚΟΚΚΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                     8. ΜΠΑΛΑΑ ΥΡΖΣΟ 
  9.ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ             9. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 
 10.ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΗΧΑΝΝΖ                  10.ΥΑΛΒΑΣΕΔΛΖ  ΟΤΡΑΝΗΑ 

 11.ΜΖΛΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ                       11.ΣΕΗΝΑ ΓΗΧΡΓΟ  
 12.ΜΗΑΛΔΜΖ ΗΧΖΦ                              12.ΛΗΟΛΗΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
 13.ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ            -Ο Γ θ.Καξαπνπινπηίδεο από- 
 14.ΠΑΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ    ρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θα- 
 15.ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ                    ηά ηε ζπδήηεζε ηωλ πξν εκεξε- 
 16.ΦΔΡΒΔΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ                      ζίαο δηάηαμεο ζεκάηωλ. 
 17.ΚΑΡΑΠΟΤΛΟΤΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ    -Οη Γ θ.θ.Δ.Φαξίλε, Π.Παπαδν- 
 18.ΚΑΡΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                         πνύινπ θαη Θ.Παδαξόπνπινο      
 19.ΓΗΑΝΝΑΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                  απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξία-  
 20.ΜΠΑΛΑΑ ΑΘΑΝΑΗΟ                    ζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ    
 21.ΚΑΡΑΜΗΥΑΖΛ ΑΝΝΑ                           ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 
 

   Ο Γήκαξρνο θ. Ηωάλλεο Αιεμαλδξήο πξνζθιήζεθε  θαη παξίζηαηαη ζηε 
Σπλεδξίαζε. 
   Τελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ αλέιαβε ε Γεκνηηθή Υπάιιεινο θ.Μαξία 
Γξαθάθε. 
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   Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο έγηλε νκφθσλα δεθηφ απφ ην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην, φηη φια ηα ζέκαηα ηνπ πηλαθίνπ είλαη επείγνληα θαη πξνο ζπδήηε-
ζε.   
    Αθνινχζσο  ν Πξφεδξνο, εθθσλψληαο ην πξψην ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο 
Γηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηελ απφ 18-6-2014 επηζηνιή ηνπ 
Σπιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα ηελ «Έθδνζε απφθαζεο-
ςεθίζκαηνο θαηά ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 4250/2014, ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΤΑ Α΄ Βαζκνχ». 
   Τελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο έθαλε ν Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ θ.Δ.Κεξακηδάθεο, ν νπνίνο 
είπε: 
   Με ην Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» επηβάιιεηαη έλα απφ ηα πην 
απηαξρηθά θαη παξάινγα ζπζηήκαηα  αμηνιφγεζεο  ησλ Γ.Υ. 

   Ο Νφκνο απηφο πξναπνθαζίδεη ηα πνζνζηά (15,60, 25%) ησλ θαθψλ 
κέηξησλ θαη θαιψλ ππαιιήισλ, κε επηβνιή κάιηζηα πνηλήο παξάβαζεο 
θαζήθνληνο πξνο ηνλ αμηνινγεηή, αλ δελ ηα εθαξκφζεη. 
   Κξηηήξην γηα λα βγνπλ ηα πνζνζηά απηά είλαη, φπσο ν λφκνο νξίδεη, ε 
παξαγσγηθφηεηα ησλ κνλάδσλ,  ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
αζθνχκελεο πνιηηηθήο. Καη αθφκε, παξέρεηαη ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ε 
δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ππεξεζίεο ή ηα ηκήκαηα, απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχςεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιπθζεί ην ππνρξεσηηθφ 
πνζνζηφ ηνπ 15%. 
   Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Νφκνπ ζα έρεη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζηηο 
ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ γηαηί: 

 Καζηεξψλεη έλα ζθιεξφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ ν 
θάζε εξγαδφκελνο πξνζπαζεί λα επηβηψζεη αηνκηθά, αδηαθνξψληαο γηα 
ζπλαδειθηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
πνηνηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ Γήκσλ. 

 Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη εξγαδφκελνη ησλ ΟΤΑ λα 
νδεγνχληαη ζηηο απνιχζεηο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ηνπο 
απαμηψλνπλ, έηζη πιένλ είλαη δεδνκέλν, φηη πεξαηηέξσ κεηψζεηο 
πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΤΑ ζα νμχλνπλ ηα ήδε πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, 
πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

   Ζ αμηνιφγεζε δνκψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε  θαη ζε 
φιν ην θάζκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, είλαη απφιπηα ζεκηηή θαη κπνξεί λα 
βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ζίγνπξν φκσο, 
φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νφκνπ νπδφισο εμππεξεηνχλ 
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αληηζέησο κφλνλ πξνβιήκαηα κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο.  
   Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θαινχληαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ γηα: 
 
   1.Τε κε εθαξκνγή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Ν.4250/2014, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
απαίηεζε γηα απφζπξζή ηνπ. 
   2.Τε δέζκεπζε, φηη δελ ζα εθδνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θακία απφθαζε 
επηκεξηζκνχ πνζνζηψλ, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε έλαξμεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. 
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   3.Τν αίηεκα πξνο ηελ ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΚΔΓΔ λα πάξνπλ 
εληαία ζέζε θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθπγή ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, γηα 
ηελ θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ.  
  
   Σηε ζπλέρεηα ν ιφγνο δφζεθε ζηνλ Πξφεδξν ησλ εξγαδνκέλσλ θ.Πέηξν 
Πεηξίδε, ν νπνίνο αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηελ θνηλνπνηεζείζα ήδε επηζηνιή 
ζ΄φια ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηα εμήο ζεκεία: 

 Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί, κε εξγαιείν ηε ζπγθξηηηθή «αμηνιφγεζε», λα 
δεκηνπξγήζεη κηα λέα δεμακελή δηαζεζίκσλ, θαζνξίδνληαο εθ ησλ 
πξνηέξσλ ηα πνζνζηά θαη ηηο θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο. Ζ εηζαγσγή ηεο 
απζαίξεηεο πνζφζησζεο θαη πεξαηηέξσ επηκεξηζκνχ, αλά νξγαληθή 
κνλάδα, ζηξεβιψλεη θάζε έλλνηα αληηθεηκεληθήο θαη «δίθαηεο» ρξήζεο 
ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ ζθνπφ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, κε γλψκνλα ηελ 
θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.  

 Έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ζηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο – απνδνηηθφηεηαο 
ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ν λφκνο απηφο, φρη κφλν δε ζα βειηηψζεη 
ζην ειάρηζην ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, αιιά ζα νδεγήζεη ζε αθφκα 
πεξηζζφηεξε απνζχλζεζε, αλζξσπνθαγία, θαηάιπζε ηεο ζπιινγηθήο 
πξνζπάζεηαο θαη ζπλνιηθή απνκάθξπλζε απφ ηε ινγηθή ηεο 
εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Τν απνηέιεζκα ζα είλαη έληηκνη θαη ηθαλνί ππάιιεινη, πνπ κε ζπλέπεηα 
ηεξνχλ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ππεξεηνχλ ην Γεκφζην 
Σπκθέξνλ, αξλνχκελνη λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο, λα ζηεξεζνχλ ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε εμέιημε θαη ζηε ρεηξφηεξε λα 
απνιπζνχλ, γηαηί δελ ζα είλαη αξθεηά νζθπνθάκπηεο είηε αξθεηά 
εκέηεξνη.  

 Γελ αληηδξνχκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, 
αιιά δελ ζα επηηξέςνπκε θαη ινγηθέο ηεκαρηζκνχ αλζξψπσλ θαη 
ππεξεζηψλ πξνο ράξε ησλ πνζνζηψζεσλ ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ 
θπβεξλεηηθψλ ππεξεηψλ ηνπο.  

 Εεηάκε ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ 4250/2014 θαη δέζκεπζε λα 
κελ εθδνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θακία απφθαζε επηκεξηζκνχ 
πνζνζηψλ, πξνυπφζεζε έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Νφκνπ 4250/2014 πεξί ζπγθξηηηθήο «αμηνιφγεζεο».  

 Καινχκε ηελ ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΚΔΓΔ λα πάξνπλ 
εληαία ζέζε θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθπγή ζην Σπκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ , ν νπνίνο νχηε αμηνινγεί 
πξαγκαηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη νχηε βνεζά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ  
ππεξεζηψλ. 
  

        Σηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο ην ζέκα εμεηάζζεθε ελδειερψο θαη κε δσεξφ 
ελδηαθέξνλ, ελψ θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ Γε- 
κνηηθψλ Σπκβνχισλ. 
        Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ν Πξφεδξνο 
θάιεζε ην Σπκβνχιην λα ιάβεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε. 
        Τν Σπκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη ηηο ην- 
πνζεηήζεηο ησλ Γεκ.Σπκβνχισλ, 
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                                     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

        
   1.Τε κε εθαξκνγή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Ν.4250/2014, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
απαίηεζε γηα απφζπξζή ηνπο. 
   2.Όηη δελ ζα εθδνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θακία απφθαζε επηκεξηζκνχ 
πνζνζηψλ, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
αμηνιφγεζεο. 
   3.Καιεί ηελ ΠΔΓ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΚΔΓΔ λα πάξνπλ εληαία 
ζέζε θαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθπγή ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Νφκνπ.  
     
Παξαηεξήζεηο: 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΣ θ.Πάξηο Πεληνύζεο  δειψλεη φηη: 
Πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί ν Νφκνο, ψζηε ζην ζχζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 
λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε, ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ 
θαη λα αλαβιεζεί ε εθαξκνγή ηνπ κέρξη  λα εμνκαιπλζεί ε θαηάζηαζε. 
 
Οη Αληηδήκαξρνη θ.Η.Γθαληάο  θαη .Εεθθνπνύινπ δειψλνπλ φηη: απαηηείηαη ε 
άζθεζε έλδηθσλ θαη έλλνκσλ ελεξγεηψλ γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. 

 
     Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 189/2014.   

 
               Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 
 
           Γξ ΠΑΡΗ ΠΔΝΣΟΤΖ                          ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΗΧΣΖ 
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