
             

  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Συνεδρίασης  5η/28-03-2014
Αριθμ. Απόφασης :  68

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ

«Ψήφισμα  του Συλλόγου Εργαζομένων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το
νόμο 4250/14(ΦΕΚ 74/26-3-2014, Τεύχος

Α΄) περί αξιολογήσεων με ποσόστωση,
καταργήσεων υπηρεσιών κ.α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  28 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του   Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αρ.  πρ.  115273(239)/21-03-2014
έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  του,  κ.  Αντώνιου  Μπάμιατζη,  προς  όλους  τους
Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε καθένα από τους Συμβούλους στις 21-03-2014
και  σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 163, 167, 168, 169, 170 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»  (Αρμοδιότητες  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  Σύγκληση  Περιφερειακού
Συμβουλίου, Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακές Παρατάξεις,  Απαρτία
και λήψη αποφάσεων και Πρακτικά συνεδριάσεως), καθώς επίσης την αριθμ. 1064/07-01-
2013  απόφαση  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  ‘‘περί
επικύρωσης  εκλογής  νέου  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  την  αριθμ.  1/2013
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.  «Εκλογή  Προέδρου,  Αντιπροέδρου και 
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.’’, την αριθμ. πρ. 2000/14-01-2013
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ‘‘περί επικύρωσης
Εκλογής  Προεδρείου του Περιφερειακού  Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.’’. 
    
       Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,           
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
5. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
7. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
9. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12. ΔΡΑΓΑΣ ΑΔΑΜ
13. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
18. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
22. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

1. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
8. ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
10. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
11. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
12. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
14. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
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23. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26. ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
28. ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΖΩΗ
29. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32. ΜΙΧΟΥ – ΚΟΥΓΙΑΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
33. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36. ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
37. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
38. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
40. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
41. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
42. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
43. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
44. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45. ΡΙΖΟΣ ΙΣΑΑΚ
46. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος και αποχώρησε μετά την 
ψηφοφορία του 8ου θέματος)

47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
50. ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
51. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
55. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
56. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

          Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας  κ.  Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας,   ο  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.  Γεώργιος  Τσαμασλής  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες
Περιφερειακών  Ενοτήτων    Κιλκίς   κ.  Χρήστος  Γκουντενούδης,  Πέλλας  κ.  Θεόδωρος
Θεοδωρίδης,   Πιερίας  κα  Σοφία  Μαυρίδου,   Σερρών  κ.  Ιωάννης  Μωυσιάδης   και
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.  

     Δεν  παραβρέθηκε   Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καραπαναγιωτίδης αν και κλήθηκε νόμιμα.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  κ.
Αντώνιος Μπάμιατζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      Τον  απουσιάζοντα  Γραµµατέα  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  κ.  Κωνσταντίνο
Μπούμπα αναπλήρωσε η Περιφερειακή  Σύµβουλος κα Ευτέρπη Βασιλειάδου, µετά από
κλήση του Προέδρου, σύµφωνα µε το άρθρο 7,  παρ.2 του Κανονισµού Λειτουργίας του
Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ..

       

2

ΑΔΑ: ΒΙ0Β7ΛΛ-ΗΧΞ



    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι το προεδρείο
του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε να συζητηθεί
εκτός  ημερήσιας  διάταξης  το  θέμα  «Ψήφισμα  του   Συλλόγου  Εργαζομένων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νόμο 4250/14(ΦΕΚ 74/26-3-2014, Τεύχος
Α΄)  περί  αξιολογήσεων  με  ποσόστωση,  καταργήσεων  υπηρεσιών  κ.α.»   και  το
συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει.

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί  το ανωτέρω θέμα.

    Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο   Κεντρικής  Μακεδονίας   αφού  άκουσε  την  κα.  Β.
Χριστοπούλου ως εκπρόσωπο του  Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  καθώς  και  τους  λοιπούς  ομιλητές  που  ανέπτυξαν  τις  απόψεις  επί  του
θέματος  αποφάσισε  ομόφωνα  την  έκδοση  ψηφίσματος  με  θέμα  «Ψήφισμα  του
Συλλόγου  Εργαζομένων  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  το  νόμο
4250/14(ΦΕΚ  74/26-3-2014,  Τεύχος  Α΄)  περί  αξιολογήσεων  με  ποσόστωση,
καταργήσεων υπηρεσιών κ.α.».

        Στη συνέχεια τέθηκε προς ψηφοφορία το ψήφισμα όπως αυτό διαμορφώθηκε και το
Περιφερειακό Συμβούλιο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:

“Ο νέος Νόμος 4250/14 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, είναι απολύτως ενταγμένο στη 
συνολικότερη πολιτική περιορισμού του Δημοσίου Τομέα, εκχώρησης δομών και 
αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέροντα και δραστικού περιορισμού των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, τουλάχιστον αυτών που εργάζονται με καθεστώς μόνιμης και σταθερής εργασίας. 
Μία σαρωτική πολιτική που ξεκίνησε χρόνια πριν, όταν οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας με κύριο μοχλό τη συντονισμένη απαξίωση του Δημόσιου Τομέα, 
είχαν αναχθεί σε  κεντρικούς άξονες της ασκούμενης πολιτικής των τότε Κυβερνήσεων, που οι 
διάδοχες μορφές τους υλοποιούν σήμερα τις επιταγές της Ε.Ε. και τις μνημονιακές δεσμεύσεις.
Με την ψήφιση του Νόμου 4250/14 η Κυβέρνηση έχει στα χέρια της ένα πολυεργαλείο, το 
οποίο θα προστεθεί στα όσα μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί και κινούνται στην ίδια λογική, 
όπως το Βαθμολόγιο – μισθολόγιο, προκειμένου να συνεχίσει και να εντείνει την πολιτική της 
χειρουργικής αφαίρεσης φορέων και  υπηρεσιών από τον ιστό της Δημόσιας Διοίκησης , των 
μαζικών απολύσεων μόνιμων - σταθερών εργαζομένων και την αντικατάστασή τους από ένα 
σύνολο  δέσμιων στις πολιτικές βουλήσεις  και χωρίς εργασιακά δικαιώματα βραχύβιων 
απασχολούμενων  με τελικό στόχο τη δημιουργίας μιας μικρής, απόλυτα πολιτικά 
χειραγωγούμενης Δημόσιας Διοίκησης. 

Ζητάμε να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση ο Νόμος 4250/14 επειδή:

Προβλέπει το άμεσο κλείσιμο 23 φορέων του Δημοσίου και οδηγεί το προσωπικό σε απόλυση,
καταργώντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες, εκχωρώντας τες τελικά σε χέρια ιδιωτών. 
Ο Νόμος 4250/14 (Κεφάλαιο Γ΄) εισάγει ένα σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, το οποίο 
ως ουσιαστικό στόχο δεν έχει βέβαια την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του 
Δημοσίου, αλλά την προετοιμασία του εδάφους για μαζικές απολύσεις εργαζομένων το 
αμέσως επόμενο διάστημα και τη ‘νομιμοποίηση’ αυτών των απολύσεων μέσα από μια 
υποτιθέμενη αξιολόγηση των υπαλλήλων. Με το Νόμο προβλέπεται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
κατάταξη των υπαλλήλων σε τρείς κατηγορίες με καθορισμένες εκ των προτέρων 
ποσοστώσεις. Ένα ποσοστό έως 25% θα έχει βαθμολογία 9 έως 10 και θα θεωρούνται οι 
άριστοι υπάλληλοι, ένα ποσοστό έως 60% θα έχουν βαθμολογία 7 έως 8 και θα θεωρούνται 
ως καλοί υπάλληλοι, ενώ υποχρεωτικά ένα ποσοστό 15%  θα πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία 
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από 1 έως 6 και θα θεωρείται ως προσωπικό χαμηλών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια η 
υποτιθέμενη ‘αξιολόγηση’ έχει γίνει ήδη και προβλέπει ουσιαστικά την απόλυση του 15% του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. 

Άλλωστε ο ίδιος ο Νόμος χαρακτηρίζει ως μεταβατικό το συγκεκριμένο σύστημα 
‘αξιολόγησης’, αναδεικνύοντας ουσιαστικά ότι στόχος του δεν είναι άλλος από το να 
δημιουργήσει μια νέα μεγάλη δεξαμενή υπαλλήλων που θα οδηγηθούν στην έξοδο από το 
Δημόσιο.

Τέλος, η διαδικασία ‘αξιολόγησης’ θα παρέχει στην Κυβέρνηση άλλον έναν τρόπο της  
κατάργησης, ουσιαστικά μιας υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος μιας Γενικής Διεύθυνσης θα έχει τη 
δυνατότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να προσδιορίζει από ποιες δομές θα προέρχεται 
το προσωπικό που απαιτείται προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που 
αντιστοιχούν στο 15% της Γενικής Διεύθυνσης, διαδικασία που αφήνει τεράστιο πεδίο 
ελεύθερο για αυθαιρεσίες, διακρίσεις και εξαρτήσεις. 

Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων κατανοεί, υποστηρίζει και έχει ζητήσει στο 
παρελθόν την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης των υπαλλήλων, στα 
πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και της 
αντικειμενικής και δίκαιης αξιολόγησης όλων των υπηρεσιακών παραγόντων. 
Αντί για αυτά επιχειρείται αυτή τη στιγμή η εφαρμογή ενός συστήματος συγκριτικής 
αξιολόγησης το οποίο ακόμα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, το 
απαξίωσαν και το εγκατέλειψαν, διότι αποδείχτηκε ότι διέλυσε κάθε έννοια συναδελφικότητας 
και ομαδικής εργασίας με την εφαρμογή του. Και μάλιστα απαιτείται η αναδρομική εφαρμογή 
του, παραβαίνοντας κάθε έννοια συνταγματικότητας.

Ταυτόχρονα, απολύονται συνάδελφοι, διαλύονται δομές, αποδιοργανώνεται συνολικά 
το δημόσιο, απλά για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενοι αριθμοί.”

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ
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