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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 15/01/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.   22

Πρακτικό της με αριθμό 3ης/15.01.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 15ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 15/01/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 μ. μ.,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 271/13.01.2015, πρόσκληση  του Προέδρου
του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) μέλη και 
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.        

  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Κοντόσταυλος Γεώργιος
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βούρλος Δημήτρης
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 4.Ιωαννίδης Θεόδωρος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ 5.Μαζαράκη Έλλη
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης
10. Αξιώτης Χρήστος
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κατσαρέλης Νικόδημος
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
17. Γαβρίλης  Γεώργιος
18. Καμπάκας Αντώνης



19. Λυκούδης Αλεβίζος
20. Βοσκόπουλος Χρήστος
21. Αντωνόπουλος Δημήτρης
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

       
                                                                                                                                        

     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Επαναφορά της υπάρ. 191/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 που αφορά : « Την αξιολόγηση του προσωπικού του Δήμου  Καισαριανής 
σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014».

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης δίνει το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος  λέει τα εξής  :

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Σύμφωνα  με   το  νόμο  4250/2014  και  το  νέο  σύστημα  της  «αξιολόγησης»,
καθιερώνονται  τρεις  διαβαθμισμένες  κλίμακες  δημοσίων υπαλλήλων.  Σε κάθε  μία
από αυτές κατατάσσεται υποχρεωτικά ένα συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων. Για
τους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στην κατηγορία του 15% και θα βαθμολογηθούν
στην κλίμακα 1 έως 6, ανοίγει ο δρόμος για την απόλυσή τους, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις  μπορεί  να  σημάνει  και  κλείσιμο  –  παράδοση  της  υπηρεσίας  στους
ιδιώτες. 
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι η «αξιολόγηση» είναι συγκριτική. Δηλαδή, το
σύστημα  βαθμολογεί  τους  υπαλλήλους  όχι  μόνο  ως  προς  την  άσκηση  των
καθηκόντων τους, αλλά συγκρίνοντας τον έναν με τον άλλον. 
Είναι δηλαδή ένα σύστημα που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, δημιουργεί συνθήκες
διαίρεσης των εργαζομένων, προάγει την αντισυναδελφικότητα και τον αποκλεισμό
της συνεργασίας. 
Η  διαδικασία  της  «αξιολόγησης»  με  τη  συγκεκριμένη  μορφή  του  Ν.  4250/2014,
σημαίνει  απολύσεις  και  συρρίκνωση,  χειροτέρευση  ή  κατάργηση  υπηρεσιών,
σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις, σημαίνει εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών, το
συγκεκριμένο νομοθέτημα στην ουσία στρέφεται κατά των εργαζομένων.



Με βάση τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι, οι διατάξεις του Νόμου 4250/2014
βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις μας και άρα μας βρίσκουν αντίθετους με
την εφαρμογή τους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής δηλώνει ότι δεν συναινεί και δεν
υποστηρίζει  τις  μεθοδεύσεις  της  κυβέρνησης  (αξιολόγηση,  προσχηματικός
επανέλεγχος συμβάσεων)   που αποσκοπούν σε νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις,
σε μειώσεις μισθών, στον πελατειακό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, στην διάλυση
δομών του Δημοσίου και στην παράδοση τους σε ιδιώτες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής δηλώνει απερίφραστα ότι δεν θα
συνεργαστεί  και  δεν  θα  υπακούσει  σε  οποιαδήποτε  εντολή  της  κυβέρνησης
διευκολύνει  τα σχέδια απολύσεων και  δεν προτίθεται  να παραδώσει  στοιχεία  των
υπαλλήλων του Δήμου για την εξυπηρέτηση αυτών των σχεδίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης

                             

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Καταγγέλλει και απαιτεί την κατάργηση του αντισυνταγματικού Ν. 
4250/2014 , ο οποίος στηρίζεται σε προκαθορισμένες ποσοστώσεις και
οδηγεί στην εξαθλίωση , προωθώντας νέες απολύσεις εργαζομένων 
και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

 Καταγγέλλει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την πολιτική 
της Κυβέρνησης που προωθούν νόμους, που σχεδιάζονται για τις 
ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.

 Ο Δήμαρχος Καισαριανής ή οποιοσδήποτε αρμόδιος υπηρεσιακός 
παράγοντας να μην προχωρήσει στην υπογραφή καμιάς κατανομής 
ποσοστώσεων αξιολόγησης   για το προσωπικό του Δήμου 
Καισαριανής.



 Δεσμεύεται ότι δε θα εφαρμόσει η διοίκηση του Δήμου ούτε θα ζητηθεί 
από αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα καμιά πειθαρχική διαδικασία που
θέλει να επιβάλει  ο νόμος εναντίον των εργαζομένων.

 Απαιτεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την απόσυρση του Νόμου

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος  Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Αξιώτης Χρήστος 12) Βεχλίδη
Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) 
Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κατσαρέλης Νικόδημος  17) Σοφιανόπουλος 
Δημήτριος 18) Γαβρίλης Γεώργιος  19) Καμπάκας Αντώνιος  20) Λυκούδης 
Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος . 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   20/01/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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