
 

Αρ. Πρωτ.: 216/2018                          Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018 

 

Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή 
από την αξιολόγηση και στον β΄ κύκλο (2018) 

 
 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

           Σε συνέχεια του 212/31-5-2018 εγγράφου μας με το οποίο σας 

ενημερώσαμε για τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από όλες τις 

διαδικασίες αξιολόγησης και στον β΄ κύκλο αξιολόγησης (ηλεκτρονική 

αξιολόγηση), σας στέλνουμε δύο υποδείγματα δηλώσεων, ένα για τους 

υπαλλήλους υπηρεσιών Διοικητικού και ένα άλλο υπόδειγμα δήλωσης 

συμμετοχής για αξιολογούμενους ή αξιολογητές. 

 Οι συνάδελφοι αφού συμπληρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους 

στην απεργία – αποχή, στη συνέχεια να τις καταθέσουν στους Συλλόγους 

τους  

 

         

Συνημμένα 2 φύλλα: 
1. Υπόδειγμα  για υπαλλήλους υπηρεσιών Διοικητικού 
2. Υπόδειγμα  για αξιολογούμενους ή αξιολογητές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τους  Συλλόγους-μέλη  
για ενημέρωση όλων των συναδέλφων 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 
(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) 

Στουρνάρη 30 Αθήνα  Τ.Κ.104 33  -  Τηλ.: 2105246822 -2105243714 
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Υπόδειγμα 1 για υπαλλήλους υπηρεσιών Διοικητικού: 

 

Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της 

αξιολόγησης: 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………..….., που υπηρετώ ως……….., 

στ………………………………Διοικητικού τ……….…………….……, δηλώνω ότι συμμετέχω στην 

απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα 

(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Σ.Ε. ΙΚΑ………………………………………………………….……………..) από κάθε 

διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι 

να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των 

απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως 

αξιολογητής ή αξιολογούμενος. 

          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή 

κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και 

συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή 

διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. 

 

Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών 

 

 

 

 



 

Υπόδειγμα 2 για αξιολογούμενους ή αξιολογητές 

  Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της 

αξιολόγησης 

  

 «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………..…….., που υπηρετώ 

ως……………………………………….., στην Δ/νση ……………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω 

στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου 

όργανα ((ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Σ.Ε. ΙΚΑ………………………………………………………….……………..) 

από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν 

δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (αξιολογητής ή 

αξιολογούμενος ή ως αξιολογητής και αξιολογούμενος). 

 

          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή 

κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και 

συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή 

διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. 

 

Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών 


