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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ  

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

           Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την 

επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στο ΙΚΑ 

(ΠΟΣΕ – ΙΚΑ) », που εδρεύει   στην Αθήνα επί της οδού Στουρνάρα 

Αριθμός 30, και εκπροσωπείται νόμιμα  

  

ΠΡΟΣ  

1. Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

2. Τον Υπουργό Οικονομικών.  

3. Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας.  

4. Τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – 

ΕΤΑΜ.  

***** 

                  Με την από 18 Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  μας,  το οποίο συνήλθε σε συνεδρίαση, 

αποφασίστηκε η προκήρυξη απεργίας –αποχής : 
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          «i) από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με την αξιολόγηση 

στο Δημόσιο  και ειδικότερα στο ΙΚΑ,  σε όλα τα επίπεδα αυτής και 

συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:  

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του 

άρθρου 7 παρ.5 του π.δ.  318/1992.  

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης .   

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 

του π.δ.  318/1992).  

(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 

του π.δ.  318/1992).  

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε 

Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ . 318/1992).  

 Η απεργία θα εκκινήσει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ σε 

περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της 

διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του 

νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 

4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014».  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει  νομίμως την 

παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για 

τις νόμιμες συνέπειες.  

Αθήνα, 22/9/2014  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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