
 

Email: daseefka@gmail.com     Τηλ. 6948109236, 6944314178 

Καμία σκέψη για απομακρυσμέμη - ηλεκτρομική ψηφοφορία! 

ΤΩΡΑ μα παρθεί πίσω το απαράδεκτο έγγραφο της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ. 

Συμαδέλφισσα, συμάδελφε, 

Με ςξ σπ’ αο. 242610/24-5-2022 έγγοατξ ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ e-ΕΦΚΑ κξιμξπξιήθηκε η ποόθερη ςηπ μα 

διενάγει ςιπ αουαιοερίεπ για ςημ εκλξγή αιοεςώμ εκποξρώπχμ ρςα Υπηοεριακά Σσμβξύλια με ςη 

διαδικαρία ςηπ απξμακοσρμέμηπ (ηλεκςοξμικήπ) φητξτξοίαπ.  

Τξσπ έπιαρε ξ πόμξπ μα απξκςήρξσμ emails όλξι ξι εογαζόμεμξι!!! Η σπξκοιρία ςξσπ δεμ έυει όοια! 

Πέμςε ξλόκληοα υοόμια ξι εογαζόμεμξι ζηςξύμ μα δημιξσογηθξύμ ποξρχπικά email για μα διεσοσμθεί 

ξ ςοόπξπ επικξιμχμίαπ με ςξσπ αρταλιρμέμξσπ και όλεπ ξι διξικήρειπ και κσβεομήρειπ σιξθεςξύραμ 

διάτξοα ποξρυήμαςα για μα σπξβαθμίρξσμ πεοαιςέοχ ςιπ σπηοερίεπ ςηπ Δημόριαπ Κξιμχμικήπ 

Αρτάλιρηπ. 

Όμχπ ςώοα πάμχ απ’ όλα ρςόυξ έυξσμ ςημ απξμόμχρη ςχμ εογαζξμέμχμ, ςημ σπξμόμεσρη και 

ακύοχρη κάθε ζχμςαμήπ λειςξσογίαπ, ρσζήςηρηπ και επατήπ. Με ςη διαδικαρία ςηπ «ηλεκςοξμικήπ 

φητξτξοίαπ», ρςημ ξπξία δεμ σπάουει κάλπη, δεμ ςασςξπξιείςαι δια ζώρηπ ξ φητξτόοξπ από 

ετξοεσςική επιςοξπή, δεμ νέοει καμείπ πξιξπ φήτιρε πίρχ από ςξμ σπξλξγιρςή και επιπλέξμ αμξίγει 

ξ δοόμξπ για πιέρειπ, εκβιαρμξύπ και γεμικεσμέμη μξθεία ρςιπ εκλξγέπ, για ςεοάρςιαπ 

κλίμακαπ αλλξίχρη και υειοαγώγηρη ςχμ απξςελερμάςχμ. 

Απξδεικμύεςαι με ςξμ πιξ νεκάθαοξ ςοόπξ πχπ όλχμ ςχμ απξυοώρεχμ κσβεομήρειπ, είμαι πξλύ 

δσρκίμηςεπ όςαμ ποόκειςαι μα εναρταλίρξσμ όλα ςα απαοαίςηςα εογαλεία (ςευμξλξγικό ενξπλιρμό, 

αμθοώπιμξ δσμαμικό κλπ) ρςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ΕΦΚΑ ποξκειμέμξσ μα ενσπηοεςξύμ αποόρκξπςα 

και υχοίπ εμπόδια ςξσπ αρταλιρμέμξσπ, αλλά πξλύ εσκίμηςεπ όςαμ είμαι μα μξμξθεςήρξσμ για μα 

εμιρυσθεί η επιυειοημαςική δοαρςηοιόςηςα ρςημ Κξιμχμική Αρτάλιρη, μα ιδιχςικξπξιηθξύμ ςμήμαςα 

και αμςικείμεμα ςηπ, μα ςρακίρει ςα δικαιώμαςα ςχμ εογαζξμέμχμ. 

Νςοξπή ςξσπ!   

Τοέυξσμ μα εταομόρξσμ ςξμ αμςιδοαρςικό και υξσμςικήπ εμπμεύρεχπ μόμξ Χαςζηδάκη. 

Καλούμε τημ Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μα πάοει πίρχ ςξ απαοάδεκςξ σπ’ αο. 242610/24-5-2022 

έγγοατξ ςηπ. 

Καλούμε όλες τις συμδικαλιστικές δυμάμεις μα καςαδικάρξσμ έρςχ και ςώοα ςιπ μεθξδεύρειπ ςηπ 

Διξίκηρηπ ςξσ e-ΕΦΚΑ για ςημ διεναγχγή απξμακοσρμέμηπ (ηλεκςοξμικήπ) φητξτξοίαπ και μα 

δείνξσμ ρςημ ποάνη ςημ αμςίθερη ςξσπ ρςξμ αμςιδοαρςικό μόμξ Χαςζηδάκη. 

Διεκδικούμε ξι αουαιοερίεπ για ςημ εκλξγή αιοεςώμ εκποξρώπχμ ρςα Υπηοεριακά Σσμβξύλια μα 

γίμξσμ δια ζώρηπ, όπχπ γίμξμςαμ όλα ασςά ςα υοόμια. 

Η υπομόμευση τωμ ζωμταμώμ διαδικασιώμ δεμ θα περάσει! 

   Ιούνης 2022 
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