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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  6 - 10 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 277/2014 
 
ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση εργαζοµένων.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 6η του µήνα Οκτωβρίου έτους 

2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13822/2-10-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 

Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 

Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 

Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 

Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 

Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης 

Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σµήλιος Ηλίας.  

 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 

ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  

 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν  του 

Συµβουλίου ότι µε τη µε αριθ. 119/2014 απόφασή του το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, εξέφρασε την 

αντίθεσή του στη διαδικασία αξιολόγησης των προσόντων του προσωπικού των δηµοσίων 

υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 

4250/14, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή (την απόφαση) και εξουσιοδότησε 

τον ∆ήµαρχο να µην προβεί στην εφαρµογή αυτών (των διατάξεων), µη εκδίδοντας την απόφαση 
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της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Π.∆. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τις 

προαναφερθείσες όµοιες του ν. 4250/2014, για τον επιµερισµό των αντίστοιχων ποσοστών. 

 

Καλείται το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο να επικαιροποιήσει την προαναφερόµενη (119/2014) 

απόφασή του, εµµένοντας σε αυτήν, σύµφωνα και µε τη µε αριθµό 95/2014 οµόφωνη απόφαση 

της Κ.Ε.∆.Ε., µετά και την επαναφορά του ιδίου θέµατος στο ∆.Σ. αυτής την 30-9-2014, στο οποίο 

αποφασίσθηκε να ζητηθεί η ενεργοποίηση τριµερούς διαλόγου µεταξύ Υπουργείου - Κ.Ε.∆.Ε. και 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που θα οδηγήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  στην επιλογή κοινά αποδεκτού και 

αξιοκρατικού συστήµατος αξιολόγησης, που  εφαρµόζεται µε επιτυχία σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Η κα Καϊκαζάνη εκ µέρους της παράταξης «Πολίτες σε δράση) λέει ότι διαφωνεί µε τον 

επανέλεγχο – επαναξιολόγηση των συµβάσεων αλλά συµφωνεί µε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 

 

Ο κος Λαδάς (εκ µέρους της παράταξης «Ενότητα για Αλληλεγγύη και Ανατροπή) είναι κατά της 

αξιολόγησης που ζητά το Υπουργείο, στηρίζουµε το αίτηµα των εργαζοµένων και ζητάµε την 

κατάργηση του αντιδραστικού Νόµου 4250/2014. 

 

Ο κος Καζαντζίδης (παράταξη «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» συµφωνεί µε την παρουσίαση του 

θέµατος από τον ∆ήµαρχο, συµφωνεί επίσης και µε τα ψηφίσµατα των υπόλοιπων παρατάξεων 

σχετικά µε το θέµα του επανέλεγχου των συµβάσεων και της αξιολόγησης των εργαζοµένων, 

αλλά τονίζει ότι δεν θα πρέπει να µείνουµε στα ψηφίσµατα, θα πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε την 

επόµενη µέρα, αν η Κυβέρνηση δεν αλλάξει πολιτική.  

    

Ο κος Νοτάκης (παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση) λέει ότι δεν υπάρχει καλή αξιολόγηση και όποιος 

υποστηρίζει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά στηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης, διότι έτσι δηµιουργείται 

ένα δεδοµένο, το οποίο λειτουργώντας µέσα στο αντιδραστικό πλαίσιο που εντάσσεται, 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τις επερχόµενες αρνητικές εξελίξεις. Ζητάµε την κατάργηση του 

αντιδραστικού Νόµου 4250/2014. Απέχουµε. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του  ∆ηµάρχου, τις τοποθετήσεις µελών, την υπ’ αριθ. 95/2014 

απόφαση της ΚΕ∆Ε, την υπ’ αριθ. 119/2014 απόφαση του  ∆.Σ. 

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                       Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των Νοτάκη Ιωάννη, Τσοµπανοπούλου Μελίσας. 

  
Α). Εµµένει στην προαναφερόµενη (119/2014) ληφθείσα απόφασή του (εκφράζοντας την πλήρη 

οµοφωνία του προς το αίτηµα του Συλλόγου εργαζοµένων του ∆ήµου µας και της ∆ηµοτικής 
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Επιχείρησης καθώς και την αντίθεσή του στη συγκεκριµένη διαδικασία αξιολόγησης που 

προβλέπουν οι συγκεκριµένες διατάξεις), σύµφωνα και µε τη µε αριθµό 95/2014 οµόφωνη 

απόφαση της Κ.Ε.∆.Ε. και ζητά την ενεργοποίηση τριµερούς διαλόγου µεταξύ Υπουργείου - 

Κ.Ε.∆.Ε. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που θα οδηγήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  στην επιλογή κοινά 

αποδεκτού και αξιοκρατικού συστήµατος αξιολόγησης, που  εφαρµόζεται µε επιτυχία σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 277/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  7 - 10 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


