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Λέμε όχι

Αγωνιζόμαστε

Στηρίζουμε

Συμμετέχουμε

Ψηφίζουμε

x Στις κατεστημένες αντιλήψεις του 
παραδοσιακού κομματικού 
συνδικαλισμού

x Στον παραγοντισμό και τη συναλλαγή

x Στο διοικητικό-διευθυντικό και με 
προσωπικές επιδιώξεις συνδικαλισμό

x Στο να θεωρείται ο θεσμός και κάθε 
υπηρεσιακή μεταβολή λάφυρο στα χέρια 
των εκάστοτε κρατούντων

¸ Για μαχητική - δημιουργική -
αποτελεσματική - αγωνιστική -
χωρίς εξαρτήσεις συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση

¸ Διαφάνεια - αξιοκρατία -
συνέπεια - αξιοπιστία

¸ Με συναδελφική αλληλεγγύη -
καθημερινή παρουσία -
αποτελεσματική δράση

¸«ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ»



Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

φέτος, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για το 
ΙΚΑ, λίγο πριν την ουσιαστική λειτουργία του 
ΕΦΚΑ, καλούμαστε και πάλι να εκλέξουμε τους 
αντιπροσώπους μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
Δύο χρόνια πριν, με την ψήφο σας, επιβεβαιώσατε 
για δεύτερη φορά την πρωτοφανή, για τα χρονικά 
του ΙΚΑ, απόφασή σας για συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση των εργαζομένων πέρα από 
κομματικές παρατάξεις και έξω από τους 
διαδρόμους της Διοίκησης και τα τείχη της 
πρωτεύουσας, εκλέγοντας το ένα από τα δύο 
αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τις 
τάξεις του «Πρώτα οι Συνάδελφοι» και τη 
Θεσσαλονίκη.

Στο μεσοδιάστημα, η ανατροπή μιας 
συντηρητικής λαίλαπας οπισθοδρομικών 
αντιλήψεων («αξιολόγηση», «διαθεσιμότητα»-
απολύσεις) για τη Δημόσια Διοίκηση γέννησε 
ελπίδες που δυστυχώς μόνο μερικώς 
επαληθεύτηκαν. Η νέα συγκυβέρνηση, υπο-
γράφοντας με τη σειρά της τα δικά της μνημόνια, 
επιφυλάσσει νέες περιπέτειες για τους 
εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Ο νέος 
(αντι)ασφαλιστικός νόμος , η διαφαινόμενη 
αναθεώρηση του συνδικαλιστικού νόμου σε 
βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά 
και ο αποκλεισμός της εκπροσώπησης των 
υπαλλήλων από τη λειτουργία του (ουδέν 
μονιμότερο του) προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, αποτελούν δείγματα 
γραφής που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Οι κομματικά αυτοπροσδιοριζόμενες (κρυφά ή 
φανερά) συνδικαλιστικές παρατάξεις, αρκούνται 
σε εναλλαγές συνεργασιών με μοναδικό στόχο 
νέους συσχετισμούς που θα διασφαλίζουν την 
καθεστώσα νομή της διοικητικής εξουσίας ή 
επιρροής. Εμάς η θεσμική ηρεμία και η 
διαδικαστική λειτουργία των υπηρεσιακών 
οργάνων δε μας αρκεί.

Θεωρούμε ότι ο κόσμος της εργασίας έχει ήδη 
συμβάλει οικονομικά περισσότερο απ’ όσο του 
αναλογεί στο νοικοκύρεμα του κράτους. Οι 
εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί τους 
εκπρόσωποι έχουν τηρήσει τις κόκκινες γραμμές
που είχαν ορίσει κατά των απολύσεων, κι έχουν 
συμβάλει νηφάλια και ρεαλιστικά σε εποι-
κοδομητικές συνεννοήσεις, όπου τους έχει 
ζητηθεί.

Οι ηγεσίες της δημόσιας διοίκησης δεν έχουν 
πιεστεί αρκετά να κάνουν το δικό τους τολμηρό 
βήμα. Ακόμα και μετά από 6 χρόνια κρίσης, 
διαπιστώνουμε καθυστερήσεις στα χρονο-
διαγράμματα, αναβολές, έλλειψη μακρόπνοου 
σχεδιασμού, προχειρότητα στην εκτέλεση. Την 
ίδια στιγμή οι πάγιες παθογένειες της 
αναξιοκρατίας, της διαφθοράς, της αδιαφάνειας 
και της αυθαιρεσίας αντί να αντιμετωπίζονται, 
διαιωνίζονται επιδεινούμενες.  

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι το ανώτατο 
σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει η άμεση 
παρέμβαση των εργαζομένων στη διοίκηση, δια 
των άμεσα εκλεγμένων εκπροσώπων τους. Πέρα 
από τον έλεγχο της διαχείρισης των θεμάτων του, 
αποτελεί πηγή άμεσης πληροφόρησης για το 
ποιόν και τα έργα της Διοίκησης. Αυτή η 
πληροφόρηση, μαζί με την προώθηση των δίκαιων 
αιτημάτων των εργαζομένων είναι ο πρώτος 
στόχος μας για τη συμμετοχή μας στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια.

Πέρα από αυτό όμως, επιδιώκουμε να 
συμβάλουμε στην περαιτέρω βελτίωση των όρων 
λειτουργίας τους, σε σχέση με τη διαφάνεια, την 
ταχύτητα και τη ποιότητα της ανταπόκρισης, την 
αξιοκρατία. Οι έγκαιρες και αδιάβλητες κρίσεις 
προϊσταμένων ή ένα μοριοδοτικό σύστημα 
μεταθέσεων, για παράδειγμα, αποτελούν για μας 
βελτιώσεις που δεν κοστίζουν και δεν αντίκεινται 
σε καμία μνημονιακή δέσμευση.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, για όσο 
διαρκέσει η θητεία τους, εξαρτώμενη από την 
ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, τα
επόμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια (μονίμου 
προσωπικού και αορίστου χρόνου), καλούνται να 
διαχειριστούν μεγάλο πλήθος υπηρεσιακών 
μεταβολών, όπως την αναγνώριση χρόνου 
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, συνάφεια 
μεταπτυχιακών σπουδών, κρίσεις προϊσταμένων 
(που ήδη έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα) και 
κυρίως την μετάταξη του προσωπικού του ΙΚΑ 
στον ενιαίο ΕΦΚΑ.  Είναι πιο απαραίτητο από ποτέ 
η λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να 
επιδείξει το μέγιστο επαγγελματισμό ώστε να 
επιτευχθούν οι ταχύτητες και η ποιότητα των 
διαδικασιών που θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα 
των προερχόμενων από το ΙΚΑ εργαζομένων.  Σ’ 
αυτή τη διαδικασία σας ζητάμε να μας ορίσετε και 
πάλι παρόντες και τοποτηρητές. 



Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια από τη 
Θεσσαλονίκη, καταθέτοντας το πρώτο μας 
ψηφοδέλτιο στις εκλογές των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων. Έκτοτε συναντηθήκαμε και 
συμπορευτήκαμε με τους συναδέλφους μας στην 
Αττική και πολλές πόλεις της περιφέρειας, όλοι 
μας εργαζόμενοι στην «πρώτη γραμμή», με 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και πορείες μέχρι 
τότε, αλλά κοινή απογοήτευση από τις πρακτικές 
και συμπεριφορές των κομματικών εκπροσώπων 
μας.

Αποφασίσαμε ότι έχουμε χρέος να 
ξαναδώσουμε την ελπίδα στους συναδέλφους 
μας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο συνδικαλισμός μπορεί 
και πρέπει να ξαναβρεί το δρόμο του. Κόντρα στις 
αμετανόητες κομματικές παρατάξεις που 
συνεχίζουν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, εμείς 
τολμήσαμε να διαφοροποιηθούμε και να 
έρθουμε σε ρήξη με αναχρονισμένες πρακτικές, 
όποτε χρειάστηκε. Επειδή «εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο», επιδιώκουμε τη συνεχή μας

βελτίωση, μαθαίνοντας από τα λάθη μας, 
ενσωματώνοντας νέες πρακτικές, τις νέες 
τεχνολογίες και πάνω απ’ όλα τις προτάσεις των 
συναδέλφων μας.  

Τα υψηλά ποσοστά που μας έχετε δώσει στα 4 
αυτά χρόνια σε αλλεπάλληλες εκλογικές 
διαδικασίες μας δίνουν τη δύναμη να επιμένουμε 
σε αυτό που αρχίσαμε. Σήμερα σας καλούμε και 
πάλι να μας στηρίξετε με την ψήφο σας και τη 
συμμετοχή σας, όχι μόνο στην αντίδραση και τον 
αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, αλλά και σε μια πιο επιθετική 
πολιτική ενεργής και δημιουργικής παρέμβασης 
σε όλα, όσα μας αφορούν, σε όλα όσα έρχονται. 

Μετά από μια μακρά πορεία στο ΙΚΑ, 
δηλώνουμε από τώρα παρόντες στην νέα 
πραγματικότητα του ΕΦΚΑ, όπως και όποτε κι αν 
έρθει. Μαζί θα διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. 
Μαζί θα αποφασίσουμε τις αλλαγές. Δώστε μας 
από τώρα τη δύναμη να τις επιβάλλουμε!

ΚΑΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟ - ΔΥΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
«ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ»

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ!



ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΣΤΟΑ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

«ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ»

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΚΑ ΣΠΑΤΩΝ
ΓΚΙΝΔΗ ΖΩΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΚΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ ΙΚΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΜΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΚΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΙΚΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ1ΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΚΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΚΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΤΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΙΚΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΣΑΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΚΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΖΗΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΜΕΙΣ ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ - ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ

¸ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Η ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΨΗΦΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ


