
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            03/10/2017 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                11957 
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/09/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  212 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/28.09.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/09/2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11487/22.09.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε 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 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να  
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Αξιώτης Χρήστος  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Αλεξοπούλου Μαρία  



20. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
21. Γαβρίλης  Γεώργιος   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  της εκ νέου  προώθησης του 
σχεδιασµού της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των δοµών και των 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών  η  οποία έχει ως εξής:    
 
 
Είναι σε ισχύ και µε την απαίτηση της εφαρµογής η εγκύκλιος του Υπουργείου   
∆ιοικητικής ανασυγκρότησης που αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού  σε 
δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει λόγο και πρέπει να σταθεί και στο περιεχόµενο 
της κατεύθυνσης και στα όσα εξελίσσονται το τελευταίο διάστηµα. Εξάλλου 
και σε προηγούµενες παλιότερες προσπάθειες  να προωθηθεί η λεγόµενη 
«Αξιολόγηση» τοποθετήθηκε πολιτικά  και αποφάσισε οµόφωνα στο θέµα.  

Η ιδιαιτερότητα της σηµερινής προσπάθειας είναι η επιχειρηµατολογία µε την 
οποία επιδιώκει να την ντύσει η κυβέρνηση. Να πείσει ότι η τωρινή είναι µία 
«καλή αξιολόγηση» σε αντίθεση µε τις άλλες που προηγήθηκαν. Η  
ιδιαιτερότητα επίσης έγκειται και στη στυγνή πυγµή µε την οποία επιχειρεί να 
την προωθήσει, που όµοια της δε έχει υπάρξει στο παρελθόν, µε το 
Υπουργείο να εκβιάζει ανοιχτά τους προϊστάµενους - εργαζόµενους  ότι δεν 
θα κριθούν αν δεν προχωρήσει, να εκβιάζει µε ανταπεργία, να συνδέει την 
αξιολόγηση µε την κινητικότητα κ.α. 

Η κυβέρνηση διαπρέπει στην ικανότητα της να προχωρεί αυτά που δεν 
τόλµησαν όλοι οι προηγούµενοι και µε το καρότο-µε το µανδύα του 
προοδευτικού και µε το µαστίγιο όταν χρειάζεται. 

Στρέφουµε την προσοχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του λαϊκού κόσµου 
στο περιεχόµενο και στους σκοπούς της προωθούµενης αξιολόγησης . 



Η αξιολόγηση αποτελεί δέσµευση  του 3ου Μνηµονίου στην οποία καλείται να 
δώσει αναφορά η κυβέρνηση. Μαζί µε την «Στοχοθεσία» , το «Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών» , την «Αποπολιτικοποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του νέου Καλλικράτη που έρχεται να 
συµπληρώσει τον παλιό, µε στόχο οι  ΟΤΑ να γίνουν στους σηµερινούς  
στόχους του αστικού κράτους . 

∆ηλαδή να γίνουν πιο "αποτελεσµατικοί" στην ενίσχυση του 
φοροεισπρακτικού τους χαρακτήρα, στην αφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων, 
στη σύνδεση µε τις ιδιωτικές µπίζνες, στο φθήναιµα της εργατικής δύναµης και 
την είσοδο νέων ελαστικών σχέσεων τύπου ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ κ.τ.λ. Είναι 
δηλαδή µέρος της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής και θα ελέγχει τους 
δηµόσιους υπαλλήλους αν είναι αποδοτικοί  στην εφαρµογή της. 

Είναι προσχηµατικό το επιχείρηµα της κυβέρνησης για «την ανάγκη 
επιστηµονικής, τεχνικής, επαγγελµατικής στήριξης των δηµόσιων 
υπαλλήλων». Εάν αυτό ήταν το ζητούµενο το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε 
να αντιµετωπιστεί είναι η συνεχιζόµενη απαγόρευση των προσλήψεων που 
έχει αποδεκατίσει τις δηµόσιες υπηρεσίες. Η επιµόρφωση των δηµόσιων 
υπαλλήλων δεν θα ήταν παραδοµένη στους ιδιώτες κερδοσκόπους του 
χώρου. ∆εν θα πετάγονταν διαρκώς νέες αρµοδιότητες στους δήµους χωρίς 
πόρους, προσωπικό και προετοιµασία. 

Είναι επίσης ψέµα ότι η νέα αξιολόγηση δεν φέρνει απολύσεις αφού όσοι 
κρίνονται χαµηλά (και µάλιστα χωρίς ποσοστό) θα θεωρούνται ακατάλληλοι 
και θα υποβάλλονται στο ερώτηµα της απόλυσης. Επίσης η αξιολόγηση 
συνδέεται µε την περικοπή µισθών αφού µετά από δύο αρνητικές αφαιρείται 
ένα µισθολογικό κλιµάκιο από τον εργαζόµενο. 

Με τα παραπάνω δεν παραγνωρίζουµε και δεν συµβιβαζόµαστε µε υπαρκτά 
προβλήµατα απόδοσης στην εργασία κάποιων υπαλλήλων. ∆εν είµαστε 
ενάντια σε κάθε έλεγχο στα εργασιακά καθήκοντα των υπαλλήλων. Όµως δεν 
θεωρούµε ότι φταίνε οι εργαζόµενοι του δηµοσίου και των ΟΤΑ για τα 
προβλήµατα και τον προσανατολισµό της δηµόσιας διοίκησης. ∆εν 
επιβραβεύουµε την λούφα και την αδιαφορία, όµως για αυτά υπάρχει ο 
υπαλληλικός κώδικας και οι πειθαρχικές διαδικασίες. 

Ως δηµοτική αρχή ήρθαµε σε επαφή µε το Σωµατείο εργαζοµένων του ∆ήµου, 
που µας ενηµέρωσε ότι έχουν προχωρήσει σε προκήρυξη απεργίας – αποχής 
από κάθε διαδικασία  εφαρµογής της αξιολόγησης . 

Καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση µη συναίνεσης και 
εφαρµογής της αξιολόγησης που προωθεί το Υπουργείο και η Κυβέρνηση. Να 
στηρίξει τους εργαζόµενους και τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες του σωµατείου 
τους.   

 

 



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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
΄ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την µη συναίνεση για την εφαρµογή της αξιολόγησης που προωθεί το 
Υπουργείο και η Κυβέρνηση,  και στηρίζει τους εργαζόµενους και τις 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες του σωµατείου τους.   

 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) 
Αξιώτης Χρήστος 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 15)Καµπάκας 
Αντώνιος  16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 18) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) Αλεξοπούλου 
Μαρία 21)Κατσαρέλης Νικόδηµος 22) Γαβρίλης Γεώργιος 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      28/09/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


