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Αρ. Πρωτ.:  040/2022 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022   

ΕΠΕΙΓΟΝ  

Προς:   

Τους Συλλόγους-μέλη μας  

Προς ενημέρωση των συναδέλφων μας  

 

Θέμα: «Απέχουμε από τις εκλογές παρωδία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του e-

ΕΦΚΑ » 

 

Συνάδελφοι, 

η Ομοσπονδία μας, αντιλαμβανόμενη τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν σε 

ολόκληρη τη χώρα και τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που παρατηρούνται ακόμα 

κι ανάμεσα στους εργαζομένους του φορέα μας, είχε ζητήσει με αίτημά της προς την 

Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, να υπάρξει αναβολή των εκλογικών διαδικασιών για τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια του φορέα.  

Ταυτόχρονα, τίθενται και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας ως προς την τήρηση των 

εκλογικών διαδικασιών, αφού η κατάρτιση των ψηφοδελτίων τα οποία καλούνται οι 

συνάδελφοί μας να ψηφίσουν, έχουν γίνει με προκήρυξη από το καλοκαίρι του 2020, 

κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων, να έχουν ήδη 

συνταξιοδοτηθεί, αλλοιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σοβαρό βαθμό, το όποιο 

τελικό αποτέλεσμα προκύψει.   

Δυστυχώς, το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αδιαφόρησαν 

στο αίτημά μας για την αναβολή και την επαναπροκήρυξη των εκλογών για τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια με την επικαιροποίηση των ψηφοδελτίων, θέτοντας έτσι σε 

άμεσο κίνδυνο, την υγεία των συναδέλφων μας που θα προσέλθουν να ψηφίσουν 
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και κυρίως των μελών των εφορευτικών επιτροπών, που θα εξαναγκαστούν να 

συγχρωτίζονται επί πολλές ώρες σε περιορισμένους κλειστούς χώρους.  

Επιφυλασσόμενοι ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε κατά του κύρους  

και τη νομιμότητα των εκλογών αυτών, με απόφαση κατά πλειοψηφία του 

Διοικητικού μας Συμβουλίου,  

                             ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ  

να απόσχουν από αυτές τις εκλογές παρωδία, μη νομιμοποιώντας τες με την 

συμμετοχή τους, ριψοκινδυνεύοντας ταυτόχρονα την υγεία τους.  

Πλέον, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα φέρουν αυτοί 

αποκλειστικά την όποια ευθύνη κι εμείς -σε καμία περίπτωση- δεν θα γίνουμε 

συμμέτοχοι.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


