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Αρ. Πρωτ.: 071/2022 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022   

ΕΠΕΙΓΟΝ  

Προς:  Τους Συλλόγους-μέλη μας για την  

ενημέρωση των συναδέλφων μας  

 

 

               ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ   
 

Συνάδελφοι, 

όπως σας είναι ήδη γνωστό, το Συνδικάτο μας με απόφασή του, ΑΠΕΧΕΙ στο σύνολό 

του από τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΦΚΑ.  

Η απόφασή μας αυτή λήφθηκε, έχοντας ως γνώμονα: 

1. Την επικινδυνότητα των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρη 

τη χώρα λόγω της πανδημίας, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 

των συναδέλφων μας που θα εξαναγκαστούν να προσέλθουν και να 

στοιβαχτούν σε κλειστούς χώρους για να ψηφίσουν, ιδίως δε τα μέλη των 

εφορευτικών επιτροπών,   

2. Την απαράδεκτη απόφαση του Υπ. Εσωτερικών αλλά και της Διοίκησης του 

ΕΦΚΑ, στο να διεξάγουν τελικά τις εκλογές-παρωδία με ψηφοδέλτια που είχαν 

καταρτιστεί από το καλοκαίρι του 2020 και με υποψηφίους -μεγάλος μέρος των 

οποίων έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί, νοθεύοντας ουσιαστικά το τελικό 

αποτέλεσμα και τη βούληση των συναδέλφων μας,   
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3. Το έλλειμμα πληροφόρησης και στοιχειώδους ενημέρωσης που θα έπρεπε να 

έχουν οι συνάδελφοί μας για το διακύβευμα των συγκεκριμένων εκλογών.  

Μέχρι σήμερα, οι συνάδελφοί μας ανά την επικράτεια, έχουν ανταποκριθεί θετικά 

στο αίτημα του Συνδικάτου μας κι απέχουν με συντριπτικά ποσοστά από αυτές τις 

εκλογές, μη υπακούοντας στις εντολές της Διοίκησης αλλά και στις παρελκυστικές 

«φωνές» όλων εκείνων, που προτάσσουν τα δικά τους μικροκομματικά και 

μικροπαραταξιακά κελεύσματα, έναντι της υγείας των συναδέλφων μας αλλά και 

των ουσιαστικών συμφερόντων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ.  

Αυτό ζητάμε να κάνουν και πάλι ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ, στις εκλογές που 

διεξάγονται στην Περιφέρεια της Αττικής, την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022, 

απέχοντας από τις εκλογές παρωδία των υπηρεσιακών συμβουλίων, ώστε να μην 

νομιμοποιήσουμε  μέσω της συμμετοχής μας, τις αυθαιρεσίες της πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ που τις διεξάγει.  

Για την ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, εκείνο που πάντοτε θα προέχει, είναι η υγεία των Συναδέλφων 

μας και η ουσιαστική επίλυση των υπαρκτών εργασιακών μας προβλημάτων, 

αφήνοντας κατά μέρος και σε άλλους, τις όποιες τυχόν μικροκομματικές 

επιδιώξεις… 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


