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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αγνοώντας το αίτημα του Δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού 

μας οργάνου (ΠΟΣΕ - ΕΦΚΑ) για αναβολή και επαναπροκήρυξη των εκλογών για τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια, με θητεία που ληγει 31/12/2022, προχώρησε στην προκήρυξη και 

την ήδη διεξαγωγή τους στην Περιφέρεια, με την ίδια χαοτική «επιτυχία» που «οργανώνει» 

και «εκτελεί» τις συγχωνεύσεις των παλαιών δομών και συστήνει νέες….. 

 Δεν εκπλαγήκαμε ιδιαίτερα. Ο εργοδότης μας δεν θα αντιμετώπιζε διαφορετικά την 

εκλογική διαδικασία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, απ’ ότι αντιμετωπίζει τους 

εργαζόμενους και την καθημερινότητά τους σε σχέση με την πανδημία. 

              Με τους συναδέλφους μας στις περισσότερες των περιπτώσεων της εργασιακής 

τους καθημερινότητας να στοιβάζονται σε γραφεία που δεν τηρούνται οι στοιχειωδώς 

απαραίτητες αποστάσεις  ανακυκλώνοντας την ανάσα τους, με σχεδόν ανύπαρκτη 

παροχή σε είδη προστασίας όπως μάσκες και αντισηπτικά και την τηλεργασία που 

εφαρμόζεται να είναι σχεδόν μηδενική, δεν μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι ακολουθώντας το 

δρόμο που χάραξε ο υβριστής μας, απαξίωσε επιδεικτικά κάθε συνεργασία μαζί μας (το 

μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στον φορέα μας με τη συντριπτική 

πλειοψηφία των μελών του να υπηρετούν στην Αττική )  και επέλεξε μέσα από μία εκλογική 

διαδικασία που θα γίνει στην καρδιά του χειμώνα, με τις μεταλλάξεις της πανδημίας να 

καλπάζουν προσθέτοντας εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά στον δίχως τέλος κατάλογο 

αυτών που έχουν χαθεί από τον θανατηφόρο ιό, να θέσει   σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο 

την υγεία μας. 

 Δεν είναι μόνο οι συνάδελφοί μας που καλούνται να ψηφίσουν και να συνωστιστούν 

σε κλειστούς χώρους. Ακόμα χειρότερα θα είναι για εκείνους που η Διοίκηση τους 

υποχρεώνει να επιτελέσουν το έργο των εφορευτικών επιτροπών, εξαναγκάζοντάς τους να 

συγχρωτιστούν για δώδεκα και πλέον ώρες σε ένα κλειστό χώρο, με εκατοντάδες 

ψηφοφόρους να παρελαύνουν μπροστά τους χωρίς να γνωρίζουμε τι μέτρα προστασίας 

έχουν επιλεγεί. 

 Τη στιγμή που ο υβριστής μας παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας επιχειρεί με 

τη συνενοχή της κυβερνητικής  πλειοψηφίας στη Βουλή, να καταργήσει τη φωνή μας από τα 
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πειθαρχικά συμβούλια, βιάζεται να «διεκπεραιώσει» τις εκλογές των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων. 

              Ταυτόχρονα τίθεται σοβαρό ζήτημα νομιμότητας ως προς την τήρηση των 

εκλογικών διαδικασιών. Τα ψηφοδέλτια με τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε έχουν 

καταρτισθεί ενάμιση χρόνο πριν και ενώ σε αυτό το διάστημα έχει συνταξιοδοτηθεί 

σημαντικός αριθμός υποψηφίων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος. 

Επίσης, σημαντικό είναι για εμάς το γεγονός της αδυναμίας, λόγω των συνθηκών της 

πανδημίας, να γίνει η στοιχειώδης ενημέρωση των συναδέλφων μας από όλες τις 

παρατάξεις, για το διακύβευμα των συγκεκριμένων εκλογών. 

Παρότι μία εκ των θεμελιωδών υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σ.Ε. - ΙΚΑ Ν. Αττικής & Νήσων είναι να προάγουν με τις αποφάσεις τους 

εκείνες τις συλλογικές - δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες προκύπτει η θεσμική 

εκπροσώπηση των εργαζομένων σε συλλογικά όργανα όπως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θα 

είμασταν ανεύθυνοι αν αγνοούσαμε όλα τα παραπάνω και κυρίως αν δεν βάζαμε πρώτα και 

πάνω απ’ όλα, στην παρούσα συγκυρία, τη διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων μας ως 

βασικότερο γνώμονα των αποφάσεών μας. Γιατί στα θέματα υγείας εκπτώσεις δεν χωράνε. 

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από τις εκλογές παρωδία 

των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε να μην νομιμοποιήσουμε μέσω της συμμετοχής 

μας τις αυθαιρεσίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της Διοίκησης του e-

ΕΦΚΑ 

Προστατεύουμε  την αξιοπρέπεια μας. 

Προστατεύουμε την υγεία μας και την υγεία των οικογενειών μας από τον                         

θανατηφόρο ιό. 

 

 

 


