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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟΝ ΕΦΚΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ-ΑΠΕΧΟΤΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΜΕ ΣΑ ΕΝΣΤΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤΜΑ 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. τθσ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ςυνεδρίαςε ςτισ 29/3/2017 με κφρια κζματα ςυηιτθςθσ τθν 

κατάςταςθ ςτον ΕΦΚΑ και τθν απεργία- αποχι από κάκε ενζργεια και διαδικαςία που ςυνδζεται με 

τθν αξιολόγθςθ (Ν. 4369/2016) που προκιρυξε θ ΑΔΕΔΥ. 

Αποφαςίςτθκε ΟΜΟΦΩΝΑ θ ςυμμετοχι μασ ςτθν απεργία- αποχι από τισ διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ που φζρνει θ κυβζρνθςθ, ςυνεχίηοντασ τθ μνθμονιακι διακυβζρνθςθ τθσ Τρόικασ-

Θεςμών και τθ ςυμφωνθμζνθ δθμιουργία του «νζου κράτουσ». Ενόσ κράτουσ που κα εκχωριςει 

κάκε τι κερδοφόρο ςε ιδιώτεσ-εργολάβουσ, με διαλυμζνεσ τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και χωρίσ 

ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ απζναντι ςτθν κάκε είδουσ αςυδοςία.Ενόσ κράτουσ που δεν κα υπθρετεί 

τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ των πολιτών του και κα περιορίηει το ρόλο του ςτισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ 

παροχζσ επιβίωςθσ. 

Ο Ν. 4369/2016 αυτι τθν πορεία μετεξζλιξθσ υπθρετεί και τελικά μετακζτει όλεσ τισ ευκφνεσ 

ατομικά ςτο δθμόςιο υπάλλθλο. 

Με τθν §15 του άρκρου 17 επαναφζρει από το παράκυρο τθν «ποςόςτωςθ» του νόμου 

Μθτςοτάκθ, μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Παρακολοφκθςθσ και Στατιςτικισ Ανάλυςθσ των 

Βακμολογιών Αξιολόγθςθσ, που κα επιβάλει «ςυντελεςτζσ διόρκωςθσ» με βάςθ«ςτατιςτικά 

δεδομζνα» και «χρονοςειρζσ δεδομζνων». 

Η ςτοχοκεςία τθσ υπθρεςίασ καταλιγει ςτθν ατομικι ςτοχοκεςία.  

Ο υπάλλθλοσ για τισ υπθρεςιακζσ αποφάςεισ και τθν υπθρεςιακι λειτουργία είναι ο ίδιοσ 

υπεφκυνοσ αντί τθσ υπθρεςίασ. 

Οι επιτροπζσ ακρόαςθσ του άρκρου 24 που κα καταφεφγουν οι πολίτεσ που δεν κα είναι 

ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςιακζσ αποφάςεισ, τι κα αποφαίνονται ωσ προσ τθν ευκφνθ;  

Η αντιδραςτικι ςυνζντευξθ και θ αντίςτροφθ αξιολόγθςθ-ςυναλλαγι επώνυμθ και ανώνυμθ 

κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ αναξιοκρατίασ. 

Οι Ολομζλειεσ, επίφαςθ δθμοκρατικότθτασ, κα ςυντάςςουν εκκζςεισ που κα ςυνοδεφουν 

τον ατομικό φάκελο αξιολόγθςθσ του κάκε υπαλλιλου. 
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Το μόνο ςίγουρο είναι ότι θ αξιολόγθςθ επθρεάηει τθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ  

και τθν κινθτικότθτα. 

Ο ΕΦΚΑ είναι ςιμερα τρανταχτό παράδειγμα τθσ νζασ μορφισ του κράτουσ. Ανθςυχία, 

αβεβαιότθτα, αναςφάλεια ςε ςχζςθ με τθν προοπτικι αλλά και τθν οργανωτικι του μορφι, θ οποία 

ςυνδζεται άμεςα με τισ κζςεισ εργαςίασ μασ. Χωρίσ περιγραφι κζςεων και κακθκόντων, χωρίσ 

κρίςεισ με ανφπαρκτεσ δομζσ, για ποια αξιολόγθςθ μποροφμε να μιλάμε; 

Απαιτοφν οι κυβερνώντεσ από τουσ εργαηόμενουσ να εκτελοφν τισ όποιεσ αποφάςεισ τουσ 

χωρίσ να τουσ πζφτει  κανζνασ λόγοσ για αυτζσ, ακόμθ κι αν βλζπουννα τουσ οδθγοφνε ςτον γκρεμό. 

Αλικεια, τουσ πιρε πολφ χρόνο να το ςκεφτοφν αυτό; 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Υπθρετοφμε τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και όχι τισ μνθμονιακζσ πολιτικζσ και κζλουμε να 

παρζχουμε ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. 

Το περιεχόμενο αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ υποκρφπτει απειλζσ και εκβιαςμοφσ. Δεν τισ 

δεχόμαςτε. 

Δεν φοβόμαςτε τον πραγματικό ζλεγχο. Δεν ςτθρίηουμεκανζναν υπάλλθλο που δεν τθρεί 

τισ υποχρεώςεισ του ι παραβαίνει τον όρκο του.  Νόμοι υπάρχουν και να εφαρμοςτοφν. 

Στθρίηουμε μια άλλθ αξιολόγθςθ, δθμοκρατικι και όχι μνθμονιακι, με δομθμζνεσ υπθρεςίεσ, 

με περίγραμμα κζςεων, αρμοδιοτιτων, προςδιοριςμζνο κακθκοντολόγιο, Υπθρεςιακι ιεραρχία 

που κα ζχει επιλεγεί με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτιρια. 

Σασ καλοφμε να μθν ςυμπλθρώςετε τα φφλλα αξιολόγθςθσ. 

 Κανζνασ δεν αξιολογεί οφτε τον προϊςτάμενό του, οφτε τον υφιςτάμενό του. Δεν 

υπογράφουμε ζντυπα ςυνζντευξθσ και ζντυπα ολομζλειασ. 

Δεν παραςυρόμαςτε από υποςχζςεισ. Κανείσ να μθν αναλάβει να  κάνει τθ «βρώμικθ 

δουλειά». Δεν υπάρχει ελαφρυντικό για όποιον λειτουργεί ςε βάροσ  των πραγματικών 

ςυμφερόντων των ςυναδζλφων μασ. 

Οι Σφλλογοι μζλθ καλοφνται να ςυγκεντρώςουν τα φφλλα αξιολόγθςθσ των ςυναδζλφων 

μόνο με  το ονοματεπώνυμό τουσ και να τα ςτείλουν ςτθν Ομοςπονδία. 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΟΤΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΑΚΤΡΩΟΤΜΕ ΣΑ ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ! 

 

 


