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  Θέμα:  «Περί της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του e-ΕΦΚΑ» 

                                              (Σχετ. 594/20.11.2020 έγγραφο) 

                

Κύριε Διοικητά,  

Σε συνέχεια του από 20 Νοεμβρίου 2020 εγγράφου μας, με το οποίο σας ζητούσαμε τότε 

μαζί με την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής» 

(ΠΟΠΟΚΠ),  την αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα 

       Αρ. Πρωτ.:  204/2021                       Αθήνα,  10 Μαΐου 2021 
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Υπηρεσιακά Συμβούλια του e-ΕΦΚΑ, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, 

εξαναγκαζόμαστε κι επανερχόμαστε επί του θέματος, ζητώντας σας εκ νέου, όπως 

διασφαλιστεί -σε κάθε περίπτωση- η διενέργεια των εκλογών, με τις διαδικασίες που μέχρι 

τώρα εφαρμόζονταν από πλευράς υπηρεσίας, δηλαδή με το σύστημα της κάλπης.  

Επειδή πιστεύουμε, ότι με το σύστημα αυτό, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας 

αλλά και η αυθεντική έκφραση της βούλησης των συναδέλφων μας για το ποιους θέλουν 

να τους εκπροσωπούν, κι  επειδή αυτό για να γίνει, απαιτείται πιο μπροστά να έχει 

εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των αναγκαίων κανόνων πρόληψης και προστασίας από τον 

φονικό ιό, οπότε αναγκαστικά ίσως απαιτηθεί περαιτέρω χρόνος αναβολής για τη 

διενέργεια των εκλογών, ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, σας ζητάμε όπως κινηθούν οι 

σχετικές διαδικασίες, αφής στιγμής διαπιστωθεί από πλευράς Πολιτείας και μόνον τότε, 

ότι είναι δυνατόν να διεξαχθούν τέτοιου είδους εκλογικές διαδικασίες, χωρίς να υπάρχει 

κανένας κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία 

των συναδέλφων μας, αλλά και όλων όσων πρόκειται να συμμετάσχουν στην εν λόγω 

διαδικασία.  

   

                                                                     Με εκτίμηση,  


