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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΙΔΑΧ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το                           )

Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

2 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

3 ΒΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 

4 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

6 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

7 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

8 ΓΑΡΔΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

9 ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

10 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ 

11 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΑΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

13 ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΚΑ ΛΕΡΟΣ 

14 ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΑΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

16 ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΑ ΚΡΗΤΗ 

17 ΖΕΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ 

18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΑ ΠΑΤΡΑ 

19 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

20 ΚΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΓΑ ΑΘΗΝΑ 

21 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

22 ΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 

23 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΙΝΑ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 

24 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΚΑ ΚΡΗΤΗ 

25 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΑ ΒΟΛΟΣ 

26 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

27 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 

28 ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   

29 ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΕΕ ΤΡΙΚΑΛΑ 

30 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΟΑΕΕ ΠΥΡΓΟΣ 

31 ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

32 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

33 ΣΑΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 

34 ΣΑΡΡΗ ΚΑΝΕΛΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΚΑ  

35 ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

36 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

37 ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ 

38 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΓΑ ΛΑΡΙΣΑ 

39 ΦΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΓΑ ΑΘΗΝΑ 

40 ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΙΚΑ ΣΑΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑ 

41 ΧΑΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 

42 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΙΚΑ ΛΑΡΙΣΑ 

Α.Α. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ 

1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΑΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑ 

2 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ 

3 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ 

4 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που πήρε τη σκυτάλη της κυβερνητικής διαχείρισης από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με υποσχέσεις για δήθεν 
σκίσιμο μνημονίων, φόρτωσε στο λαό δύο επιπλέον μνημόνια, ματωμένα πλεονάσματα, δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους και 
δεσμεύσεις που φτάνουν μέχρι… το 2060.

Η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής συνοδεύεται γι’ άλλη μια φορά με κλιμάκωση της προσπάθειας εξαπάτησης και 
ενσωμάτωσης. Τώρα κάνουν λόγο  για επερχόμενη “έξοδο από την επιτροπεία των μνημονίων”, μοιράζουν αυταπάτες για 
δήθεν “δίκαιη ανάπτυξη”. Συνιστούν έτσι στο λαό να υπομείνει αγόγγυστα την βαρβαρότητα των πολιτικών τους. Θέλουν οι 
εργαζόμενοι να εθιστούν στο δηλητήριο των μειωμένων απαιτήσεων, να “χωνέψουν” σαν τετελεσμένες τις απώλειες σε 
εισόδημα και δικαιώματα. 

Σου λένε και πάλι ψέματα! Η όποια ανάπτυξη, η όποια ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου, θα πατήσει πάνω στα 
συντρίμμια των εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων με καύσιμό της της την ένταση της εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης. 
Σε αυτόν τον ματωμένο δρόμο εξόδου του κεφαλαίου από την κρίση του, συγκλίνουν και συμπορεύονται όλες οι κυβερνήσεις 
διαχείρισης, τα αστικά κόμματα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γενικότερα το κεφάλαιο και οι διακρατικές του συμμαχίες (ΕΕ, 
ΔΝΤ, ΟΟΣΑ).

Το ασφαλιστικό τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και πάλι στο μάτι του αντιλαϊκού κυκλώνα. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει 
το μελάνι του αντιασφαλιστικού τερατουργήματος ν.4387/2016 (Κατρούγκαλου) και η κυβέρνηση με το 4ο μνημόνιο έφερε 
νέες ανατροπές σε συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά δικαιώματα, βάζοντας και την “προσωπική διαφορά” στην κλίνη του 
Προκρούστη. 

Το νέο υπερταμείο του ΕΦΚΑ είναι απολύτως προσαρμοσμένο και προορισμένο να υπηρετήσει αυτήν την αντιασφαλιστική 
πολιτική, την κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η βασική του αποστολή έγκειται, αξιοποιώντας την λογική της 
“βιωσιμότητας” στο να λειτουργήσει ως εργαλείο ισοπέδωσης παροχών σύνταξης και υγείας και ως εισπρακτικός μηχανισμός 
τσακίζοντας τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Από την άλλη, η διοικητική αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με 
το αντεργατικό οπλοστάσιο θα πυροδοτήσει μεγάλης κλίμακας ανατροπές στις σχέσεις και στους όρους εργασίας των 
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Το ίδιο το σχέδιο Οργανογράμματος του ΕΦΚΑ προδιαγράφει συρρίκνωση δομών και αντικειμένων, 
αποψίλωση των τοπικών υπηρεσιών από ουσιαστικές αρμοδιότητες, ανακύκλωση ολιγάριθμου προσωπικού και ευρείας 
κλίμακας υποχρεωτική κινητικότητα.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Ο θεσμός των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι από τη φύση του ένας αντιδραστικός κρατικός θεσμός. Όχι μόνο επειδή οι 
αιρετοί είναι μειοψηφία στο όργανο. Είναι γνωστό ότι το θεσμικό-νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κινείται στα 
προκαθορισμένα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής, που κάθε φορά χαράζουν το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του. Τα 
μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καλούνται να υλοποιήσουν και να “πειθαρχήσουν” στο αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο. 
Είναι ως εκ τούτου ένας ακόμα μηχανισμός χειραγώγησης των εργαζομένων που επιχειρεί να πείσει, επιπλέον, ότι το 
σύστημα δουλεύει δήθεν δημοκρατικά, σε συνθήκες “συμμετοχικής δημοκρατίας” και “λαϊκού ελέγχου”.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δίνουμε τη μάχη για να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε ρυθμίσεις που χτυπάνε τα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, να αξιοποιήσουμε τις όποιες “ρωγμές” υπάρχουν για τα συμφέροντα των συναδέλφων, να 
αποκαλύψουμε τις μεθοδεύσεις που απεργάζονται σε βάρος της πλειοψηφίας εργαζομένων-ασφαλισμένων-συνταξιούχων.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Έχεις πείρα από τη στάση των υπόλοιπων συνδικαλιστικών δυνάμεων.
Οι πλειοψηφίες παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού σε ΠΟΣΕ ΙΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ αποδέχονται όλο το πλαίσιο της 
σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, που γεννά φτώχεια και μνημόνια, που τσακίζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 
Έχουν βάλει πλάτη για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Όχι μόνο δεν προετοίμασαν το κίνημα να αντιπαλέψει τη 
βάρβαρη επίθεση αλλά το έσυραν πίσω από το άρμα της κυβερνητικής εναλλαγής.
Αυτό το γεγονός καθορίζει τη στάση τους και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ!
►Οι αιρετοί της «Συναδελφικής Συσπείρωσης» (ΠΑΣΚΕ) αποδείχτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια “κρατικά στελέχη”, 
αρχιμάστορες των πελατειακών σχέσεων, της συναλλαγής και του ρουσφετιού. 
►Η ΔΑΚΕ ανεβάζει ψευδεπίγραφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους στην κυβέρνηση αλλά φυσικά δε βγάζει άχνα για την 
αντιλαϊκή-αντιασφαλιστική στρατηγική ΕΕ-κεφαλαίου που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.  
►Οι παρατάξεις των δήθεν «Αδέσμευτων» και του «Πρώτα οι Συνάδελφοι» γεννήθηκαν από τη μήτρα του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού της ΠΑΣΚΕ στο ΙΚΑ. Είναι συνδικαλιστικά “προϊόντα” παιχνιδιών παραγοντισμού και καριερισμού. 
►Η παράταξη «Ενωτική Δυναμική Αγωνιστική Ανατροπή» (ΣΥΡΙΖΑ) είναι με τη βούλα ο φορέας του νέου κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στο χώρο μας. Με το ένα χέρι μοιράζει οφίτσια και πόστα στους εγκάθετους και με το άλλο εκπαιδεύει τους 
εργαζόμενους να ζουν με ψίχουλα και μειωμένες απαιτήσεις.
►Οι «Ριζοσπαστικές Αγωνιστικές Κινήσεις» (ΣΥΡΙΖΑ 2) εκπροσωπούν το κομμάτι εκείνο της “κυβερνώσας αριστεράς” που 
μέχρι το καλοκαίρι του 2015 στήριξε τη φαρσοκωμωδία της “σκληρής διαπραγμάτευσης” Τσίπρα-Βαρουφάκη ενώ στη 
συνέχεια σήκωσε τη σημαία της καπιταλιστικής Ελλάδας της δραχμής.
 

Οι υποψήφιοι αιρετοί με την Αγωνιστική Ενότητα:
►Πάλεψαν για τα δικαιώματα των συναδέλφων ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και ειδικότητα. Δεν έχουν καμία

δέσμευση απέναντι στη Διοίκηση, δε λειτουργούν στη  βάση προσωπικών εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών. 
►Δεν υπηρέτησαν από κανένα πόστο και με κανένα τρόπο τις αντιλαϊκές πολιτικές καμιάς κυβέρνησης, δεν τους συνδέει

κανένας ομφάλιος λώρος με αυτές.
►Παλεύουν για τη συσπείρωση των εργαζομένων στα σωματεία, στις Γενικές Συνελεύσεις, στον αγώνα, σε συμμαχία

με ταξικά σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Βασικό κριτήριο ψήφου και για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά τη γνώμη μας,
είναι ποιο κίνημα μπορεί να αντιπαλέψει και να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική. 

Ένα κίνημα που:
►Θα δίνει ανυποχώρητο αγώνα για την κάλυψη των απωλειών των εργαζομένων και την ικανοποίηση των

σύγχρονων αναγκών τους. 
►Θα παλεύει για αποκλειστικά δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κόντρα στη στρατηγική Ε.Ε.

και κεφαλαίου για την κοινωνική ασφάλιση, την αποψίλωση του δημόσιου “πυλώνα” και την ενίσχυση των
“πυλώνων” της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης.

►Θα είναι δύναμη ανατροπής κάθε αντιλαϊκής πολιτικής και όχι πρωταγωνιστής και στήριγμα στην εναλλαγή
αντιλαϊκών κυβερνήσεων.

Τους δοκίμασες. Τους είδες και στα λόγια και στην πράξη! Έχεις συγκεντρώσει πια αρκετή πείρα!

Αξιοποίησε τις αρχαιρεσίες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Ψήφισε με κριτήριο όλα όσα αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματά σου.

Με κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αλλά και με κυβέρνηση “πρώτη φορά αριστερά”
αποδεικνύεται ότι το κράτος έχει συνέχεια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής

και για αυτόν το λόγο αξιοποιούνται και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Έχεις αρκετή πείρα και  δύναμη! Αξιοποίησέ την! Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου!

Ψήφισε – στήριξε
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σεπτέμβρης 2017
 (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το                           )


