
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΩΝ                                Αθήνα, 8/05/2018 

Σταδίου 29 Τ.Κ. 10110 Γραφείο 429 

Τηλ.: 2131516128, Φαξ: 210 3368029 

E-mail: sylggka@gmail.com 

                     

             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Η αξιολόγηση είναι ένας θεσμός συνδεδεμένος άμεσα με τη 

δημοσιοϋπαλληλία. Ποτέ ωστόσο δε χρησιμοποιήθηκε για την 

αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Τα τελευταία δέκα χρόνια 

υφιστάμεθα τις αστοχίες, εσκεμμένες και μη του Υπουργείου 

Διοικητικής Απορρύθμισης. 

Ο Σύλλογος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 

συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια αμυνόμαστε μʾ όλους τους δυνατούς 

τρόπους απέναντι στις επιδιώξεις των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών, οι 

οποίες αντιμετωπίζουν το δημόσιο υπάλληλο ως εργαλείο. 

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2016 μας έφερε 

αντιμέτωπους για μια ακόμη φορά με την απαράδεκτη τροπολογία του 

άρθρου 24Α του v.4369/2016, όπου η κυρία Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη 

απέκλεισε όσους συμμετείχαν στο απεργιακό μέτρο από την 

διαδικασία κρίσεων στελεχών. 

Με τη δημοσίευση των πινάκων κατάταξης των Γενικών Διευθυντών 

φάνηκε το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκαν οι συνάδελφοί μας. 

Είναι αυτονόητο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, δεν 

επικροτεί την εκ των υστέρων αξιολόγηση στην οποία προέβησαν οι 

συνάδελφοί μας που εμφανίζονται σε αυτούς τους πίνακες, παρά την 

αρχική συμμετοχή τους στο απεργιακό μέτρο. 

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης, αλλά 

ταυτόχρονα είναι απολύτως απαραίτητο να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία 

αποκλεισμού και όλοι οι υπάλληλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εξέλιξή τους. 

Ωστόσο, η υπουργός κ. Γεροβασίλη όχι μόνο δεν κατάργησε την ντρο-

πολογία του άρθρου 24Α του Ν. 4369/2016, αλλά κατέθεσε στις 
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24/04/2018 νέα τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, με 

την οποία καθιερώνει την ηλεκτρονική αξιολόγηση. 

 

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση 

της στις 26/04/2018, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού της 

Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα την επαναπροκήρυξη της απεργίας 

– αποχής και στον νέο κύκλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης για το 2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας (ΟΣΥΠΕ) στη 

συνεδρίαση του στις 4/05/2018 αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση 

της απεργίας – αποχής και στον νέο κύκλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

για το 2017, κατʾ ακολουθία της αποφάσεως της ΑΔΕΔΥ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση του στις 

7/05/2018 αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της απεργίας – 

αποχής και στον νέο κύκλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης για το 2017, κατʾ 

ακολουθία της αποφάσεως τόσο της ΑΔΕΔΥ, όσο και της ΟΣΥΠΕ.  

Καλούμε όλα τα μέλη μας, όλους τους συναδέλφους μας σε Έκτακτη 

Ενημερωτική Γενική Συνέλευση στις 10/05/2018, ημέρα 

Πέμπτη, στις 12:00 στην αίθουσα του 4
ου

 ορόφου με αποκλειστικό θέμα: 

«ηλεκτρονική αξιολόγηση για το έτος 2017».  

 

Η παρουσία όλων μας είναι αναγκαία                           

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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