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Στις 3/7/2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων Συλλόγων Εργαζόμενων ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
όπου συνολικά από όλους τους Προέδρους ή τους εκπροσώπους τους που παραβρέθηκαν, εκφράστηκε η 
άποψη ότι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ δεν είμαστε ενάντια σε μια αξιοκρατική, τεκμηριωμένη αξιολόγηση η 
οποία θα αφορά και θα εξετάζει τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία, τις ικανότητες και την γνώση του 
αντικειμένου από τον αξιολογούμενο.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθώς δεν έχει στόχο την βελτίωση του Δημόσιου 
Τομέα, αλλά υποκρύπτει την υστεροβουλία της κυβέρνησης να βρει εύκολα τα επόμενα θύματα και να 
δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή απολύσεων.
Αναλύθηκε η υποκειμενικότητα που διακρίνει την συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και οι συνέπειες, οι 
υπηρεσιακές συγκρούσεις, οι προστριβές, οι αδικίες, που θα προκληθούν στην εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών μέσω των αξιολογούντων και των αξιολογουμένων, αλλά και μεταξύ τους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο υπόμνημα-κόλαφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που 
απεστάλη στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ένα έγγραφο που δεν το εκπόνησαν συνδικαλιστές, 
αλλά επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ενισχύει την άποψη μας για τη διάλυση των υπηρεσιών του 
δημοσίου.
Οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, με τα προβλήματα που βαρύνουν τον Οργανισμό, που μοχθούν καθημερινά να 
εξυπηρετήσουν τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων, δε δεχόμαστε να κριθούμε με αυτόν τον τρόπο, και 
αντιδρούμε στο σύνολο με τους εξής τρόπους: 
α.) ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
β.) Η ΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ, 24/4/2014, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
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ΠΟΣΟΣΤΏΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΤΆΞΟΥΝ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ.
ΚΑΛΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΤΆΞΟΥΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 
ΤΟΥΣ.
ΚΑΛΟΎΜΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥΣ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΑ ΦΎΛΛΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΏΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 
ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ.
Οι Πρόεδροι και τα Δ.Σ. των πρωτοβαθμίων συλλόγων μας, συμφωνήθηκε στην Ολομέλεια να 
προβούν άμεσα, και όπου δεν έχουν διενεργηθεί, Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα υποκαταστήματα για 
ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και για τα δεινά που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο - έκτρωμα. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία με όλους τους τρόπους, τοπικά 
τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Σημαντικό ρόλο θα 
διαδραματίσει και η κοινωνία, η οποία θα πρέπει να σταθεί αρωγός. Η κυβέρνηση θέλει να διαλύσει, να 
απαξιώσει το ΙΚΑ, τις υπηρεσίες του και τους υπαλλήλους του, όπως και κάθε τι που περιέχει τη λέξη 
«δημόσιο».
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ήδη οι υπογραφές που έχουμε συλλέξει από τους συναδέλφους στο ΙΚΑ 
αγγίζουν τις 4.000 και συνεχίζουμε.
Συναδέλφισσες, -φοι,
Οι εναλλακτικοί τρόποι απεργιακής κινητοποίησης που συνεχώς επικαλούνται οι εργαζόμενοι είναι 
μπροστά σας.
ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΗΤΤΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ Η 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΟΥΣ.
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