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Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών στις 14.12.22, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων 
στα υπηρεσιακά και το πειθαρχικό συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλες τις συναδέλφισες κι όλους τους συναδέλφους, που ενίσχυσαν με την ψήφο τους το 
Ανεξάρτητο Ριζοσπαστικό Μέτωπο (ΑΡΜΕ). 
Το μήνυμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο:  σαφής επιδοκιμασία της ενεργής συμμετοχής, 
της δημοκρατίας και της θέλησης των εργαζομένων να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους 
αφορούν.   Επιβράβευση και περαιτέρω ενίσχυση του Ανεξάρτητου Ριζοσπαστικού 
Μέτωπου (ΑΡΜΕ), λόγω της αποτελεσματικότητας της εκπροσώπησης στο Υπηρεσιακό 
και Πειθαρχικό συμβούλιο τα τελευταία χρόνια. 
Αυτή η εμπιστοσύνη σας αυξησε τις δυνάμεις μας και μας έδωσε συνολικά (5) έδρες. 
Αναλυτικά, κερδίσαμε: 
 μία (1) έδρα στο Β’ Υπηρεσιακό των μονίμων (Διοικητικοί-Συντηρητές), εκλέγονται 

Αγγελική Σγούρα με αναπληρωτή τον Καρολίδη Δημήτριο 

 μία (1) έδρα στο Β’ Υπηρεσιακό των ΙΔΑΧ (Διοικητικοί-Συντηρητές), εκλέγονται 
Βερροιόπουλος Γιάννης  με αναπληρωτή τον Τότσιο Νίκο 

  μία (1) έδρα στο Γ’ Υπηρεσιακό των ΙΔΑΧ (Μηχανικοί),  εκλέγονται  Αραμπατζή 
Φεβρωνία με αναπληρώτρια την Βαφειάδη Κυριακή 

 μία (1) έδρα στο Δ’ Υπηρεσιακό των ΙΔΑΧ (Αρχαιοφύλακες), εκλέγονται Χαρχάλου 
Κέρκυρα με αναπληρωτή τον Ζαγοραίο Δημήτριο 

 μία (1) έδρα στο Υπηρεσιακό των ΙΔΑΧ της ΓΓΑ, εκλέγονται Δημητροπούλου Δήμητρα 
με αναπληρωτή τον γιάκα Δημήτριο 

Η συνεχώς ανανεούμενη και ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη, που δείχνουν οι συνάδελφοι 
στο ΑΡΜΕ, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο της 
αταλάντευτης υπεράσπισης των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας και της αποκατάστασης 
των αδικιών, που όλοι μας έχουμε υποστεί τα τελευταία  χρόνια. Βάζοντας μπροστά την 
συναδελφικότητα, την ενότητα και την συλλογικότητα δεσμευόμαστε ότι θα 
εκπροσωπήσουμε αποτελεσματικά, δίκαια, και αντικειμενικά όλους τους συναδέλφους και θα 
υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. 
Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας αλλά και συνολικά η παράταξη του ΑΡΜΕ δεν θα 
σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, για την 
αυτόνομη, διεκδικητική παρουσία μας έξω από τα δίκτυα του πελατειασμού, του ρουσφετιού 
και του μικροπαραγοντισμού, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της ανάθεσης και του παλαιού 
συνδικαλιστικού υποδείγματος. 
 

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΕ ΓΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 


