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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΑΣΗΣ 
 

 Η πρόσφατη, σημαντική ενοποίηση του συνδικαλιστικού χώρου του ΕΦΚΑ αύξησε 
σημαντικά τον αριθμό των μελών μας (περίπου 3.000). Ο αριθμός αυτός δημιουργεί μια τεράστια 
δυναμική αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τη διασπορά των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ 

στην Αττική και στα Νησιά (Κυκλάδες, Σάμο-Ικαρία), τίθεται το πρόβλημα της αμφίδρομης 
επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη του, ώστε να αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο τα 
προβλήματα που εμφανίζονται, αλλά και να ενημερώνονται τα μέλη για τις δράσεις του Συλλόγου. 
 Η φυσική παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στους χώρους εργασίας θα 
επιδιωχθεί με επισκέψεις στους χώρους, όμως η αμεσότητα των προβλημάτων απαιτεί πολλές 
φορές γρήγορη επικοινωνία. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να καλύψει ο θεσμός των Επιτροπών 
Βάσης (Ε.Β.) που προβλέπει το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Για το λόγο αυτό 
και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του 3ου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ξεκινάμε τη διαδικασία για 
την εκλογή τους. 
 Η Ε.Β. είναι τριμελής και εκλέγεται ανά κτίριο από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. 
Η θητεία της είναι τριετής. 
 Η εκλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία των 
εργαζόμενων-μελών του Συλλόγου, σε κάθε κτίριο, βάσει απλού ψηφοδελτίου, στο οποίο 

γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Μέλη της Ε.Β. 
εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης, όπως προκύπτει από το ψηφοδέλτιο 
και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υπόλοιποι παραμένουν 
σαν αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει να διεξαγάγει τις 
αρχαιρεσίες των Ε.Β. εκλέγεται από τους υπαλλήλους-μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν στο 
κτίριο και είναι τριμελής. Εκλογές για τις επιτροπές βάσης γίνονται όταν οι υποψήφιοι 
είναι περισσότεροι από τρεις. Αν οι υποψήφιοι είναι τρεις, τότε εκλέγονται αυτοδίκαια. 

Τα στοιχεία των επιτροπών βάσης (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email) αποστέλλονται στο 
email του Συλλόγου. 
 Τα μέλη των Ε.Β. ενημερώνουν το Δ.Σ. για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους 
στο κτίριο, ενημερώνουν τους εργαζόμενους, φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων του 
Δ.Σ., και επιμελούνται για την ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων ψηφοφοριών. 
 
 Σας καλούμε το επόμενο διάστημα να προβείτε στις εκλογές για την ανάδειξη Επιτροπών 
Βάσης. 
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