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                  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ  

 

Σε αναμονή των επισήμων αποτελεσμάτων, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, 

προς όλους τους συναδέλφους, που τίμησαν με τη ψήφο τους, τα Ψηφοδέλτια της παράταξής 

μας, στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΦΚΑ.. Η Δ.Α.Κ.Ε., σύμφωνα με τα 

ανεπίσημα αποτελέσματα, διατήρησε τη δύναμή της, παρότι είχε να αντιπαρατεθεί, με ένα 

ολόκληρο «σύστημα» εξουσίας, που υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες, εκμαυλίζοντας 

συνειδήσεις. Οπότε, μόνο ως επιτυχία, μπορεί να εκληφθεί το γεγονός, ότι διατηρήσαμε το 

εκλογικό μας αποτύπωμα, συνεχίζοντας με την ίδια δυναμική, να εκπροσωπούμε και να 

εκφράζουμε ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Παρότι το εκλογικό 

αποτέλεσμα, μπορεί να δείχνει προσωρινά, ότι δικαιώνει τις τυχοδιωκτικές «συμμαχίες» και 

«συγχωνεύσεις», ανάμεσα σε συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις, γεγονός είναι, ότι 

ήδη ξεκίνησαν τα πισώπλατα «μαχαιρώματα» αναμεταξύ τους, αποδεικνύοντας ότι τέτοιου 

είδους συνεργασίες, έχουν κοντά ποδάρια ! 

 Έτσι, τα ανεπίσημα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

                                Αποτελέσματα για το Υπ. Συμβούλιο των μονίμων 

Ψήφισαν: 4.866 

Έγκυρα:   4.587 

Έλαβαν:  

1. «Συναδελφική Συσπείρωση Συνεργασία» 35,86% κι έδρα 1 (36,17% το 2017)  

2. «Συνεργασία-Προοπτική Συμμαχία για το Αύριο» 27,88% κι έδρα 1 (το 

συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, είναι προϊόν συνεργασίας ανάμεσα σε δύο παρατάξεις, 

αλλά και συνεργαζόμενων που προέρχονται από την Α.Ε.Π.Ε, που το 2017 είχαν 

λάβει  αθροιστικά 28,37%) 

3. Δ.Α.Κ.Ε. ΕΦΚΑ 18,10% (18,74% το 2017) 

4. Π.Α.Μ.Ε. 8,26% (7,39% το 2017) 

5. «Αδέσμευτη Ενωτική Πρωτοβουλία Εργαζομένων» 6,02% (7,58% το 2017) 

6. «Ριζοσπαστικές Αγωνιστικές Κινήσεις» 1,9% (2,67% το 2017) 

Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν η Ανακοίνωση, καθώς δεν είχε τελειώσει η καταμέτρηση 

των σταυρών των υποψηφίων, εκλεγόταν με διαφορά ο Βαγγέλης Θεοδωρίδης, από την 
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«Συναδελφική Συσπείρωση Συνεργασία» και από τη «Συνεργασία-Προοπτική Συμμαχία 

για το Αύριο» προηγείτο ελαφρά η Μαρία Γεροντή, με 2ο τον Παναγιώτη Φραγγίδη και 

σε μεγαλύτερη απόσταση στην 3η θέση ο Σωτήρης Κάμτσης.  

 

 

 

                  Αποτελέσματα για το Υπ. Συμβούλιο των ΙΔΑΧ 

Ψήφισαν: 1061 

Έγκυρα:   960 

Έλαβαν: 

1. «Συναδελφική Συσπείρωση Συνεργασία» 46,35% έδρα 1 (50,95% το 2017) 

2. «Συνεργασία-Προοπτική Συμμαχία για το Αύριο» 25,52% έδρα 1 (το 

συγκεκριμένο Ψηφοδέλτιο, είναι προϊόν συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις 

παρατάξεις και το 2017 αθροιστικά είχαν λάβει 26,51%) 

3. «Ριζοσπαστικές Αγωνιστικές Κινήσεις» 12,81% (10,04% το 2017) 

4. Δ.Α.Κ.Ε. ΕΦΚΑ 6,87% (είναι η πρώτη φορά που κατέρχεται ψηφοδέλτιο της 

Δ.Α.Κ.Ε. στις εκλογές του Υπ. Συμβουλίου των ΙΔΑΧ, οπότε το 2017 δεν είχε 

καταμετρηθεί εκλογικά) 

5.  Π.Α.Μ.Ε 4,47% (4,26% το 2017) 

6. «Συνεργασία για την Ανατροπή» 3,95% (21,78% το 2017) 

 

       Εκλέγονται: ο Βασίλης Αργυρός από τη «Συναδελφική Συσπείρωση Συνεργασία» και ο 

Κωνσταντίνος Υφαντής από την «Συνεργασία-Προοπτική Συμμαχία για το Αύριο».  

 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους  εκλεγέντες στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ευελπιστώντας ότι 

θα ανταποκριθούν επάξια στις προσδοκίες του συνόλου των συναδέλφων μας. Ως παράταξη, 

σκοπεύουμε να συμπαρασταθούμε στο έργο τους, καθώς είμαστε πέρα και πάνω από 

μικροπαραταξιακές λογικές.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε προς όλες και όλους τους υποψηφίους της παράταξής 

μας, τις πλέον εγκάρδιες ευχές, αλλά και τον πλήρη σεβασμό μας, διότι τίμησαν και με το 

παραπάνω, με τη στάση τους και την ευπρέπειά τους, τόσο την παράταξή μας και τα στελέχη 

μας, αλλά πρωτίστως το σύνολο των συναδέλφων μας…γι’ αυτό και τους 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ. 

                

 

 

                                                                Από τη Γραμματεία  της παράταξης  


