ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 364
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 31170/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Λώλη Γεωργία
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Γληγόρης Κων/νος
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
12. Γαζής Πάνος
12.
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Κοντογεώργης Ηλίας
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17.
18. Τριλίβας Χρήστος
18.
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
19.
20. Κατωπόδη Ευανθία
20.
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. που ήταν παρών.
24. Αραβανής Βασίλειος
24.
25. Καββαδάς Αθανάσιος
25.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.
27. Σκληρός Φίλιππος
27.
28. Σταµατέλου ∆ήµητρα
28.
29. Γράψας Αθανάσιος
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1Ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Επιστολή Σωµατείου Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας
µε θέµα: Αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων µε τις δ/ξεις του Ν. 4250/2014»
Εισηγήτρια: κα ∆ήµητρα Ροντογιάννη
Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ
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Το Σωµατείο Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας, έθεσε
προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θέµα σχετικά µε την αξιολόγηση των δηµοσίων
υπαλλήλων µε τις δ/ξεις του Ν. 4250/2014.
Ο κ. Μαργέλης πρότεινε να συζητηθεί το θέµα ως τακτικό σε επόµενη συνεδρίαση του
δηµοτικού συµβουλίου.
Τέθηκε σε ψηφοφορία η συζήτηση του θέµατος.
Υπέρ της συζήτησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της συζήτησης σε επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, ως τακτικό θέµα, ψήφισαν
εννέα (9) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Ευανθ. Κατωπόδη, Μαρ. Καρφάκη, Νικ.
Βικέντιος, Σωτηρία Γαζή , Βασ. Αραβανής, Αθ. Καββαδάς, Ευτ. Ζουριδάκης, και Φιλ. Σκληρός.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την ανωτέρω ψηφοφορία, αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νοµού Λευκάδας κα ∆ήµητρα Ροντογιάννη, κατέθεσε τα παρακάτω:
«Η δικοµµατική κυβέρνηση, πιστή στις επιταγές της Ε.Ε. όπως αυτές εκφράζονται από την
τρόικα
και πιστά υπηρετώντας τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, µετά τις περικοπές στην
χρηµατοδότηση των δήµων, µετά την δήθεν αξιολόγηση των Οργανικών τους ∆οµών, µετά τις
απολύσεις Σχολικών Φυλάκων και ∆ηµοτικών Αστυνόµων, µετά το πάγωµα των προσλήψεων και
µε τον «Καλλικράτη» να επιφορτίζει το έργο τους µε σωρεία αρµοδιοτήτων, προετοιµάζει µε το
Νόµο 4250/2014 “∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές
ρυθµίσεις” χιλιάδες απολύσεις εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαξιώνοντας εκ νέου τον
ίδιο τον θεσµό , τους εργαζόµενους και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην κοινωνία, στους πολίτες και στους εργαζόµενους οδηγώντας
έτσι την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε λειτουργική, θεσµική και οικονοµική κατάρρευση.
Με το νόµο 4250/26-3-14, που ψήφισε η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ προχωρά εκτός των
άλλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση τόσο το ζήτηµα της αξιολόγησης των δηµοσίων
υπαλλήλων, όσο και τον λεγόµενο επανέλεγχο όλων των συµβάσεων αορίστου χρόνου των
εργαζοµένων στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Επιχειρείται να δηµιουργηθεί «δεξαµενή» απολύσεων αφού το 15% των υπαλλήλων πρέπει να
αξιολογηθούν ως «άχρηστοι» µε βαθµολογία από 1-6 (ενώ ποσοστό έως 25% µε 9-10 και ποσοστό
έως 60% µε 7-8), χειραγωγείται δε η ελεύθερη κρίση του αξιολογητή και αυτοκαταργείται η ίδια η
έννοια της αξιολόγησης.
Επιδιώκουν να ξεφορτωθούν εργαζόµενους µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, να εδραιώσουν τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας και τελικά να ανοίξουν το δρόµο για να διεισδύσουν ιδιωτικοί
επιχειρηµατικοί όµιλοι σε τοµείς – φιλέτα.
Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόµενους και τις κοινωνικές ανάγκες,
δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις
υποβαθµίζουν.
Όσα προβλέπει ο νόµος 4250/2014 δεν έχουν καµία σχέση ούτε µε την βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών ούτε µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, όπως ευαγγελίζονται. Αντίθετα
αποτελεί ένα ακόµα εργαλείο απαξίωσης του δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων αορίστου χρόνου και τη δηµιουργία µόνιµης δεξαµενής
απολύσεων από 35000 περίπου εργαζόµενους Ι∆ΑΧ, αποσκοπεί και ο επανέλεγχος όλων των
συµβάσεων αορίστου χρόνου.
Αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ήταν το ΑΣΕΠ που έκρινε τη νοµιµότητα της
πρόσληψης.
Οποιοσδήποτε έλεγχος σε µεταγενέστερο χρόνο µοναδική σκοπιµότητα έχει τις απολύσεις και όχι
την απόδοση δικαιοσύνης ή την βελτίωση της διοίκησης.
Ψεύδεται η κυβέρνηση όταν λέει ότι µε αυτό τον τρόπο θέλει να αντιµετωπίσει όσους κατέθεσαν
πλαστά δικαιολογητικά. ∆εν στηρίζουµε πτυχία µαϊµού και πλαστά δικαιολογητικά, αλλά ούτε
παραχωρούµε το ρόλο του τιµητή της νοµιµότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στα κόµµατα
εξουσίας, που εµπνεύστηκαν , οργάνωσαν και καθιέρωσαν συνθήκες ευδοκίµησης ανοµίας ,
αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας, εξαγοράζοντας προσδοκίες , ψήφους και συνειδήσεις κάνοντας
κουρελόχαρτο το δικαίωµα στη εργασία.
Κυβέρνηση, δήµαρχοι και περιφερειάρχες είτε µε την συναίνεσή τους είτε µε την απραξία τους είναι
αυτοί που εκµεταλλεύτηκαν τους συµβασιούχους για να µειώσουν το λεγόµενο µισθολογικό
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κόστος, τσαλαπάτησαν το δικαίωµα των ανέργων και των νέων στη σταθερή εργασία, και τώρα
µιλάνε για νόµιµες διαδικασίες και αξιοκρατία στις απολύσεις.
Το Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας απορρίπτει το νοµοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης
και απαιτεί:





να καταργηθεί ο νόµος 4250/14
να µην εφαρµοστεί στην πράξη η ποσόστωση
να µην προχωρήσει κανένας επανέλεγχος συµβάσεων, που θα οδηγήσει σε απολύσεις
µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους

Καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει θέση στηρίζοντας έµπρακτα τα δίκαια αιτήµατά µας
αποφασίζοντας για τα παρακάτω:
1. να µην εφαρµοστεί στην πράξη η ποσόστωση
2. κανένα στοιχείο και φάκελος εργαζόµενου να µην δοθεί µε οποιονδήποτε τρόπο και να µην
αποσταλεί, όπως και καµιά παροχή στοιχείων στους ελεγκτές, ώστε να διευκολυνθεί ο στόχος της
κυβέρνησης για απολύσεις.
Σε κάθε περίπτωση είµαστε αντίθετοι και αντιπαλεύουµε το νόµο 4250/14 στηρίζοντας τους αγώνες
των εργαζοµένων.»
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και δηµοτικοί
σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα επίσηµα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Κάνει δεκτό το ψήφισµα που κατέθεσε το Σωµατείο Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Νοµού Λευκάδας και στηρίζει τα αιτήµατα των εργαζοµένων ως εξής:
1. Να µην εφαρµοστεί στην πράξη η ποσόστωση
2. Κανένα στοιχείο και φάκελος εργαζόµενου να µην δοθεί µε οποιονδήποτε τρόπο και να µην
αποσταλεί, όπως και καµιά παροχή στοιχείων στους ελεγκτές, ώστε να διευκολυνθεί ο στόχος της
κυβέρνησης για απολύσεις.
Σε κάθε περίπτωση είµαστε αντίθετοι και αντιπαλεύουµε το νόµο 4250/14 στηρίζοντας τους αγώνες
των εργαζοµένων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.364/2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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