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                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Το δικαίωμα του «εκλέγειν» είναι αναφαίρετο ακόμα κι όταν 
ασκείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας     
 
Συνάδελφοι,  
καθώς βρισκόμαστε στις διαδικασίες ανάδειξης της νέας Διοίκησης του ενιαίου 
πλέον Συλλόγου των Εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο Νομό Αττικής & νήσων, θα πρέπει 
να επισημάνουμε προς ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους μας, ότι το δικαίωμα της 
συμμετοχής μας στις εκλογικές διαδικασίες, είναι αυτό που θα προσδιορίσει αφενός 
το παρόν και το μέλλον του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος στον εργασιακό μας 
χώρο, αφετέρου θα διασφαλίσει και την αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα που θα 
πρέπει να υπάρχει.  
Γίνεται αντιληπτό, ότι είναι εντελώς διαφορετικό το να συμμετέχουν και να 
ψηφίζουν στις εκλογές χίλιοι (1.000) συνάδελφοι κι εντελώς διαφορετικό το να 
προσέλθουν και να ψηφίσουν οι δύο χιλιάδες οχτακόσιοι (2.800) συνάδελφοί μας 
που είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου.  
Γι’ αυτό και ως παράταξη, παρότι υποστηρίζουμε ότι η δια ζώσης συμμετοχή στην 
ψηφοφορία θα πρέπει να είναι το επιδιωκόμενο, από την άλλη, ξεκαθαρίζουμε ότι 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα του «εκλέγειν» σε 
όλους εκείνους τους συναδέλφους μας, που δεν θα μπορούν για λόγους υγείας ή 
προσβασιμότητας, να προσέλθουν και να ψηφίσουν.  
Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που μας δίνεται από το νόμο η δυνατότητα της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και μάλιστα με αυξημένες παραμέτρους ασφαλείας, 
καθώς αυτή θα διεξαχθεί μέσω των προσωπικών μας κωδικών taxinet, καλούμε 
όλους τους συναδέλφους μας που αδυνατούν να προσέλθουν και να ψηφίσουν 
δια ζώσης, να μην απεμπολήσουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και να επιδιώξουν 
να ψηφίσουν στις 31 Οκτωβρίου 2022 έστω και μέσω της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχει αποστείλει η Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή, με την υποβολή της απαιτούμενης Υπευθύνου Δηλώσεως, η 
οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.    
 
Η συμμετοχή ΟΛΩΝ ΜΑΣ στις εκλογικές διαδικασίες, είναι δικαίωμα που 
κατακτήθηκε με Αγώνες και κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει…    
 
                                                                 Από τη Γραμματεία της παράταξης     
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