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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 08 του μηνός Ιουλίου
του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2014
ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα που αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων σύμφωνα με το Ν. 4250/2014.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 08 του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 20.30
μ.μ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1069/03-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
2.-Γεωργίου
3.-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης
Γεώργιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, είπε τα εξής:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Διοικητικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τον
πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Ορεστιάδας κ. Γκαρλιατσικούδη ο οποίος
τοποθετήθηκε ως εξής:
«Η κυβέρνηση υλοποιώντας την πολιτική των μνημονίων της ΕΕ και του ΔΝΤ ψήφησε τον
Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση των δημοσιών υπαλλήλων.
Μια αξιολόγηση παντελώς αντισυνταγματικής αφού προκαθορίζει τα ποσοστά των
εργαζομένων που θα βαθμολογήσουν σε (καλούς με βαθμούς 9-10 το 25%) σε (μέτριους από 7-8 το
60%) και σε (κακούς από 1-6 το 15%). Με αυτό τον νόμο όπως και τους προηγούμενους με τους
σχολικούς φύλακες και την δημοτική αστυνομία το μόνο που κατάφερε ήταν να αυξήσει την ανεργία
εκτοξεύοντας την στους 1,5 εκ. ανέργους, την μετανάστευση και την διάλυση των εργασιακών
σχέσεων.
Γι΄αυτό ζητάμε το θέμα της αξιολόγησης να συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να
πάρετε αποφάσεις για:
1. Να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 που αφορούν την αξιολόγηση, να δοθεί
εντολή στον κ. Πρόεδρο η σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό παράγοντα να μην προχωρήσει σε
έκδοση αποφάσεων η σύνταξη εκθέσεων.
2. Την κατάργηση αυτών.
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3. Την στήριξη και συμπαράσταση στις όποιες κινητοποιήσεις εναντίον του νόμου
αποφασίσουν οι εργαζόμενοι.
4. Την δέσμευση ότι δεν θα εφαρμόσει η διοίκηση του νομικού προσώπου καμία πειθαρχική
διαδικασία που τρομοκρατικά θέλει ο νόμος εναντίον των εργαζομένων»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ είπε τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 που αφορούν στην τροποποίηση
του Π.Δ 318/1992 εισάγεται η αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων με ποσοστώσεις υποχρεωτικού
χαρακτήρα.
Η ανωτέρω αξιολόγηση ενέχει αντισυνταγματικότητα η οποία ήδη έχει κριθεί ως υφισταμένη από
την επιστημονική επιτροπή της βουλής.
Η αντισυνταγματικότητα εστιάζεται στην προσβολή των άρθρων 22 και 25 παρ.1,2,3, του
συντάγματος.
Προτείνω να θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , απαράδεκτη η ποσόστωση που αφορά την
υποχρεωτική βαθμολόγηση τουλάχιστον σε 15% με βαθμούς των 1 έως 6 που οδηγεί με απόλυτη
βεβαιότητα σε απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων που θα έχουν μπει αναγκαστικά στην ομάδα των
ανεπαρκών για την συμπλήρωση του 15% χωρίς όμως να είναι ανεπαρκείς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει την ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ να προσφύγουν στο Συμβούλιο
Επικρατείας καθώς να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο να μην
προβεί στην άνω απαράδεκτη και αντισυνταγματική αξιολόγηση
Όλοι οι δήμοι του Νομού Έβρου έχουν προβεί στη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων.
Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Διοικητικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.
Τo Διοικητικό Συμβoύλιo μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τις τοποθετήσεις
των Διοικητικών Συμβούλων και τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
==================
1. Καταδικάζει τον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων επιβαλλόμενο με τις διατάξεις του
κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) αφορώντας τον επιμερισμό ποσοστών
αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης επί του συνόλου των υπαλλήλων σε άριστους, σε
ικανούς και ανεπαρκείς με ποσοστά 25%, 60% και 15% αντίστοιχα. Η ανωτέρω αξιολόγηση ενέχει
αντισυνταγματικότητα η οποία ήδη έχει κριθεί ως υφισταμένη από την επιστημονική επιτροπή της
βουλής. Η αντισυνταγματικότητα εστιάζεται στην προσβολή των άρθρων 22 και 25 παρ.1,2,3, του
συντάγματος.
2. Θεωρεί απαράδεκτη την ποσόστωση που αφορά την υποχρεωτική βαθμολόγηση τουλάχιστον σε
15% με βαθμούς των 1 έως 6 που οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα σε απόλυση χιλιάδων
υπαλλήλων που θα έχουν μπει αναγκαστικά στην ομάδα των ανεπαρκών για την συμπλήρωση του
15% χωρίς όμως να είναι ανεπαρκείς.
3. Συντάσσεται και συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου εργαζομένων Δήμου
Ορεστιάδας κ. Γκαρλιατσικούδη.
4. Καλεί την ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας και τον Πρόεδρο να μην
προβεί στην άνω απαράδεκτη και αντισυνταγματική αξιολόγηση.
5. Κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 ότι είναι έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες λόγω της λήξης της προθεσμίας του χρόνου σύνταξης των εκθέσεων
αξιολόγησης , σύμφωνα με το Ν. 4250/2014»..
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 87/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Βαρσαμακίδης Δημήτριος
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