ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 10εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 26 Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 26939/20.6.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε
ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα είθνζη ηξία, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο,
3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Εαλληά Δπθεκία, 5. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7.
Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 10. Γεκεηξόπνπινο
Άγγεινο, 11. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 12. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14. Κπξηαθνπιέαο
Παύινο, 15. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 16. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 17. Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Καπίξε Διέλε,
19. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 20. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 21. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 22. Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο θαη 23. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξόεδξνο, 2. Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 3. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 4. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 5.
Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 6. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 7. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξία, 8.
Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 9. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 10. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 11. Πίζζαο
Γεκήηξηνο, 12. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 13. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 14. Μπελάο Γεώξγηνο, 15. Πνύινο
Ησάλλεο, 16. Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 17. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 17. όθεο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ε Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, θ.
Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Γθνύκαο Λεσλίδαο
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 184/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΟΣΑ κεηά ηελ από
7.4.2014 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Ο Πξόεδξνο θ. Νηθεθόξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζε εθηόο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΟΣΑ,
θαη θάιεζε ηνλ Γήκαξρν, θ. Βαιαζόπνπινο, λα ην εηζεγεζεί.

Ο θ. Γήκαξρνο πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζρεηηθά κε ηε
ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΟΣΑ, αλαθέξζεθε ζηε δηαδηθαζία, ηα
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ζηάδηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4250/2014 θαη κεηά ηελ από
7.4.2014 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
ηνλίδνληαο – κεηαμύ άιισλ – ηελ αληίζεζή ηνπ κε ην πξνσζνύκελν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηνπο Γήκνπο θαη ηδηαίηεξα κε ην πξώην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο πνπ αθνξά ζηνλ επηκεξηζκό πνζνζηώλ,
δηαδηθαζία πνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη ελδερνκέλσο αληηζπληαγκαηηθή, ζύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηεο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο θαη πξόηεηλε ζην ώκα λα κελ ιεθζεί θακία απόθαζε αμηνιόγεζεο
ηνπ πξνζσπηθνύ πξηλ ηελ εθινγή ησλ λέσλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπίζεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην ππ’ αξηζ. Γ0951.1062014 έγγξαθν ηε Κεληξηθήο Έλσζεο
Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) κε ηελ νπνία δηαβηβάζηεθε ε ππ’ αξηζ. 95/2014 απόθαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιόγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Γήκνπο.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηόζν
ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ όζν θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ,
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Μαξγαξώλε θαη Κνθνηίλε)


Ζ αμηνιόγεζε ησλ δήκσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο απηνδηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηε.



Τπνγξακκίδεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ελόο δίθαηνπ θαη αληηθεηκεληθνύ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ, ηέηνηνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο.



Δθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ κε ην πξνσζνύκελν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Γήκνπο
θαη ηδηαίηεξα κε ην πξώην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο πνπ αθνξά ζηνλ επηκεξηζκό πνζνζηώλ, δηαδηθαζία
πνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη ελδερνκέλσο αληηζπληαγκαηηθή, ζύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηεο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο.



Θεσξεί απνιύησο αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνύλ, από ηελ αξρή, ην πξόγξακκα θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο κε
ηα νπνία ζα ζπλδέεηαη ε αμηνιόγεζε θαη λα ζπκθσλεζνύλ κεηαμύ ηεο ΚΔΓΔ, ησλ αξκόδησλ
Τπνπξγείσλ θαη ηεο ΠΟΔ – ΟΣΑ (αλ ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρεη), ηα θξηηήξηα θαη ν ηξόπνο πηινηηθήο
εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο δνκώλ θαη πξνζσπηθνύ, ώζηε λα πξνθύςεη έλα θνηλά ζπκθσλεκέλν,
αμηόπηζην θαη απνηειεζκαηηθό νξηζηηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο.



Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο δελ ζα πάξεη θακία απόθαζε αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πξηλ
ηελ εθινγή ησλ λέσλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 184/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 27.6.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο, Π. Γηαλλόπνπινο
Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο, Α. Σζαηζνύιε,
Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο, Γ. Μπελάο,
Η.Πνύινο, Π. Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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