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Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 10/02/2022 

Παρά ότι ελπίζαμε… με την ευκαιρία που δόθηκε στην Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, λόγω της 
κακοκαιρίας «Ελπίδα», ότι θα επανεξέταζε τις θέσεις μας (όπως αυτές διατυπώθηκαν την από 28/1/22 
ανακοίνωσή μας) για την αναβολή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, δεδομένων και των 
συντριπτικών ποσοστών αποχής από τις ήδη διεξαχθείσες εκλογές στην περιφέρεια, δυστυχώς επέλεξαν 

να προχωρήσουν και με την Αττική επαναπροκηρύσσοντας τις εκλογές για αύριο 10/2/2022. 
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε ως Συνδικάτο να απέχουμε από τις εκλογές παρωδία δεν 

έχουν αλλάξει δύο εβδομάδες μετά:  
Δεν παίζουμε με την υγεία των συναδέλφων μας. Όπως έχουμε εξηγήσει, με άκρως 

επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες να επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικά στην Αττική και με 
δυσεφάρμοστα υγειονομικά πρωτόκολλά κατά την εκλογική διαδικασία, εμείς δεν θα συναινέσουμε να 
προσέλθουν και να στοιβαχτούν σε κλειστούς χώρους, ούτε το εκλογικό σώμα αλλά πολύ περισσότερο 
οι συνάδελφοί μας των εφορευτικών επιτροπών που τους εξαναγκάζουν να μείνουν για δώδεκα και 
πλέον ώρες σε έναν κλειστό χώρο με εκατοντάδες συναδέλφων να παρελαύνουν μπροστά τους. 

Δεν συμμετέχουμε σε εκλογές με ψηφοδέλτια που δεν ανταποκρίνονται στα 
πραγματικά δεδομένα του σήμερα. Η απαράδεκτη απόφαση του Υπ. Εσωτερικών αλλά και της 
Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ να διεξάγουν εκλογές με ψηφοδέλτια «κατά προσέγγιση» στη σημερινή 
πραγματικότητα, αφού τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια είχαν καταρτιστεί από το καλοκαίρι του 2020 και 
με υποψηφίους όπου ένας μεγάλος αριθμός των οποίων έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί, μας βρίσκει 
κάθετα αρνητικούς επειδή έτσι ουσιαστικά νοθεύεται το τελικό αποτέλεσμα και η βούληση των 
συναδέλφων μας.  

Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές, με έλλειμα πληροφόρησης, στοιχειώδους 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, προς τους συναδέλφους μας. Για το συνδικάτο εκλογές σημαίνει 
ενημέρωση μέσω προσωπικής επαφής, προκειμένου οι θέσεις των παρατάξεων για το διακύβευμα των 
εκλογών να γίνουν κατανοητές στους συναδέλφους μας και μέσω της δια ζώσης συζήτησης και της 

ανταλλαγής απόψεων. Με τις παρούσες υγειονομικές συνθήκες κάτι τέτοιο θα ήταν για όλους μας 
επικίνδυνο. 

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. 
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