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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 30-6-2014

κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  : Λήψη απόφασης περί μη εφαρμογής του Ν. 4250/2014.

Στην Αγιά,  σήμερα  30  Ιουνίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  12:00μμ,  στην 
αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγιάς,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.: 
8872/27-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου κου  Ιωάννη Αργυρούλη,  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010.

Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Μαρούδας Ρίζος
8. Μαυρογιάννης Αντώνιος 9. Μπελιάς Αντώνιος
10. Πατσάς Κυριάκος 11. Σιμούλης Θωμάς
12. Σμυρλής Βασίλειος 13. Σουλιώτης Θεόδωρος  
14. Συρακούλης Γεώργιος 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
16. Αργύρης Νικόλαος 17. Βαλάρης Γεώργιος
18. Βόγιας Δημήτριος 19. Καψάλης Βασίλειος
20. Κουτσαντάς Βασίλειος 21. Λέτσιος Βασίλειος
22. Μπάτσικας Βασίλειος 23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Στάθης Νικόλαος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος 
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Ντελής.  Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 
Ιωάννης.
Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Ιωάννης 
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού 
συμβουλίου τα εξής:

«Με  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/10  ορίζεται  ότι  σε  
κατεπείγουσες  περιπτώσεις,  η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση  
πρέπει  να  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται  
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην  πρόσκληση  που  σας  έχει  επιδοθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  
χαρακτήρα και είναι οι εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι αποτελεί περίπτωση που αφορά  
έκτακτη  και  εξαιρετικά  επείγουσα  ανάγκη,  καθώς  αφορά  την  αξιολόγηση  των  
υπαλλήλων  σύμφωνα  με  τον  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/26.03.2014  τεύχος  Α’):  
«Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και  
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161)  
και λοιπές ρυθμίσεις» που έχει καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον του  
θέματος της συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου, 
- την υπ’ αριθμ. 3397/14-3-2013 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη  συζήτηση  του  θέματος  της  συνεδρίασης  με  τη  μορφή  του  κατεπείγοντος  και 
εισέρχεται στη συζήτησή του.

Θέμα  : Λήψη απόφασης περί μη εφαρμογής του Ν. 4250/2014.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Διοικητικών  Υπηρεσιών  κ. 
Αλέξανδρος Ντελής που έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

«Σας γνωρίζω πως με το νόμο 4250/26-3-14 "Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση  
διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις", προβλέπεται η  αξιολόγηση των  
δημοσίων υπαλλήλων. Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει  
στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους. 
Με  τον  ανωτέρω  ορίζονται   οι  ποσοστώσεις  (βαθμολόγηση  ποσοστού  15%  των  
υπαλλήλων με βαθμούς 1 έως 6) και οι κατηγοριοποιήσεις, που επιβάλλονται με τον ν.  
4250/14 και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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Θέλουν  το  15%  των  υπαλλήλων  να  παίρνει  το  δρόμο  της  απόλυσης,  να  τίθεται  σε  
κατάσταση ομηρίας. Θέλουν να καταργούν τμήματα και Διευθύνσεις,  να υποβαθμίζουν  
άλλα,  να  αξιολογούν  δηλαδή  τις  Δημόσιες  Δομές  με  ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια,  
ανάλογα  με  τη  βιωσιμότητά  τους  ,  την  ολόπλευρη  εφαρμογή  της  σχέσης  κόστους  –  
οφέλους, το κυνήγι του κέρδους.
Καλούμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εκφράσει  την  πλήρη  αντίθεσή  του  στο  Ν.  
4250/2014, να δηλώσει ότι θα περιφρουρήσει το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών  
του και συγκεκριμένα:
- ΝΑ  καταγγείλει  την  πολιτική  της  ΕΕ  και  την  πολιτική  της  κυβέρνησης  που  

προωθούν νόμους που σχεδιάζονται για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.
- Να αποφασίσει  την  μη  εφαρμογή  του  νόμου  4250/2014  και  την  ανάκληση  της  

απόφασης για τον επιμερισμό των ποσοστών (σ.σ.:  Με 9 έως 10 βαθμολογείται  
ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων. Με 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και  
60% των υπαλλήλων. Με 1 έως 6 βαθμολογείται το 15% των υπαλλήλων.) των  
υπαλλήλων του Δήμου.

- ΝΑ καταδικάσει  την  προωθούμενη  αξιολόγηση  δομών και  την  αξιολόγηση  των  
υπαλλήλων γιατί αυτή θα οδηγήσει σε καταργήσεις φορέων Νομικών Προσώπων  
αλλά και έμμεσες  απολύσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο  
τομέα. Θα έχει σαν συνέπεια υποβαθμισμένες υπηρεσίες όσες θα απομείνουν από  
τις ιδιωτικοποιήσεις φορέων και θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους και το  
λαό για την κατάργηση του νόμου. 

- ΝΑ αποφασίσει ότι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι δεν θα προχωρήσουν  
σε καμία ενέργεια υλοποίησης του νόμου, κανένας να μη βάλει την υπογραφή του σε  
'αξιολογήσεις'  που θα οδηγήσουν σε απολύσεις εργαζομένων, να μη συμπράξουν  
στην ανθρωποφαγία και τον αλληλοσπαραγμό που επιχειρείται από το αυταρχικό  
σύστημα διακυβέρνησης του τόπου μας.

- ΝΑ ζητήσει  την  εξασφάλιση  μόνιμης  -  σταθερής  εργασίας  με  πλήρη  εργασιακά  
δικαιώματα για όλους χωρίς καμία εξαίρεση για τους εργαζομένους στο δημόσιο  
τομέα.

- ΝΑ ζητήσει την κατάργηση του Ν. 4250/2014».

Ακολούθως  ο  Δήμαρχος  πρότεινε  στο  Σώμα  να  προβεί  στη  λήψη  της  παρακάτω 
απόφασης:

«Το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς , εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στη νέα  
μέθοδο  «αξιολόγησης»  που  προάγει  ο  Ν.4250/2014,  ένας  αντεργατικός  Νόμος  που  
αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του  
Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Η κυβέρνηση προσπαθεί µε εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση», να δημιουργήσει µια  
νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες  
βαθμολόγησης.
Η  εισαγωγή  της  αυθαίρετης  ποσόστωσης  και  περαιτέρω  επιμερισμού  ανά  οργανική  
μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της αξιολόγησης  
που  σκοπό  θα  πρέπει  να  έχει  την  αξιοποίηση  των  εργαζομένων  και  βελτίωση  της  
απόδοσης τους, µε γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 
Ζητάμε  την  άμεση  κατάργηση  του  Νόμου  4250/2014  και  δεσμεύουμε  την  παρούσα  
απόφαση να µην προβεί στην έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ο Δήμαρχος και  
κάθε  Υπηρεσιακός  Παράγοντας,  για  τις  λοιπές  ενέργειες  του  παραπάνω  Νόμου,  
προϋπόθεση  έναρξης  των  διαδικασιών  για  την  εφαρμογή  του  Ν.4250/  2014  περί  
συγκριτικής «αξιολόγησης».
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του κου Ντελή Αλέξανδρου,
- την πρόταση του Δημάρχου, 
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
- τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κου Μαρούδα Ρίζου ότι: «Καταψηφίζουμε  

όχι γιατί διαφωνούμε με την μη εφαρμογή και κατάργηση του Νόμου  4250/2014 
αλλά ζητάμε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιου το ψήφισμα που κατέθεσαν  
οι εργαζόμενοι»,

- την  απουσία  από την αίθουσα του  δημοτικού  συμβούλου  κου Τριανταφύλλου 
Αθανάσιου,  

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς , εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στη νέα 
μέθοδο  «αξιολόγησης» που  προάγει  ο  Ν.4250/2014,  ένας  αντεργατικός  Νόμος  που 
αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί µε εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση», να δημιουργήσει µια 
νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες 
βαθμολόγησης.

Η  εισαγωγή  της  αυθαίρετης  ποσόστωσης  και  περαιτέρω  επιμερισμού  ανά  οργανική 
μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της αξιολόγησης 
που  σκοπό  θα  πρέπει  να  έχει  την  αξιοποίηση  των  εργαζομένων  και  βελτίωση  της 
απόδοσης τους, µε γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

Ζητάμε την άμεση κατάργηση του Νόμου 4250/2014 και δεσμεύουμε την παρούσα 
απόφαση να µην προβεί στην έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ο Δήμαρχος 
και κάθε Υπηρεσιακός Παράγοντας, για τις λοιπές ενέργειες του παραπάνω Νόμου, 
προϋπόθεση  έναρξης  των  διαδικασιών  για  την  εφαρμογή  του  Ν.4250/  2014  περί 
συγκριτικής «αξιολόγησης».

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
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Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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