
 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΟΝΗ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
• Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 722 59 74 
• E- mail: foniperisteri@hotmail.gr  
• Facebook: Περσεφόνη Περιστέρη 
• Instagram: foniperisteri 

 

Γεννήθηκα στην Κέρκυρα και μεγάλωσα στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ζω μέχρι σήμερα.  

Έχω έναν γιο 31 ετών τον Δημήτρη Καμπουρίδη, στο Δικαστικό Σώμα και μία κόρη, 
την Ιωάννα Καμπουρίδου, 29 ετών φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, στο τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  

 

Με την επιτυχία μου στον γραπτό διαγωνισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Υγείας το 1983, διορίστηκα το 1984 στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών 
(Τ.Σ.Α.).  

Εργάστηκα στον χώρο της Κοινωνικής ασφάλισης τριάντα έτη.  

• Η έκδοση και ο έλεγχος των συνταξιοδοτικών αποφάσεων ήταν το αντικείμενό 
μου και ιδιαίτερα οι Συντάξεις Χηρείας από το 1984 έως και 2000.  
 

• Το 2000 αποσπάστηκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ιδιαιτέρα 
γραμματέας του Υφυπουργού Οικονομικών και το 2001 έως και το 2005 
διετέλεσα ιδιαιτέρα γραμματέας του Υπουργού Γεωργίας κ. Γεωργίου Δρυ.  
 

• Από το 2006 μέχρι το 2014 όπου συνταξιοδοτήθηκα, συνέχισα την 
επαγγελματική μου πορεία στον Ο.Α.Ε.Ε. μετά την ενοποίηση των τριών 
ταμείων Τ.Σ.Α.-Τ.Α.Ε. –Τ.Ε.Β.Ε.  
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Συμμετείχα από τα πρώτα χρόνια του διορισμού μου, με αγνά κίνητρα για την 
ενεργοποίηση των συναδέλφων μου στα κοινά, καθώς και για ένα σύγχρονο 
κοινωνικό σύστημα ασφάλισης των πολιτών.  
 
Διετέλεσα:  
 

• Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ).  

• Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Ταμείου Συντάξεων 
Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) για δεκαεπτά έτη. 

• Αντιπρόεδρος εργαζομένων υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Ε.   
• Εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Ε. 
• Μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Ταυτόχρονα, αφιερώνω τον ελεύθερο χρόνο μου στην ενασχόλησή μου με τα κοινά και 
πολιτιστικούς Συλλόγους.  

• Είμαι μέλος της Κερκυραϊκής Ομοσπονδίας ΟΚΕΣΑ.  
• Γραμματέας του πολιτιστικού Συλλόγου ετεροδημοτών Άνω Γαρούνα 

Κέρκυρας.  
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού υπαλλήλων ΕΦΚΑ. 

Μετά από 30 χρόνια αυτής της διαδρομής μου, συμμετέχω για πρώτη φορά ως 
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα με τον συνδυασμό του Γιάννη 
Σγουρού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», επειδή θεωρώ ότι η 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι απαραίτητη.  

Οι έννοιες άλλωστε της «Συμμετοχής» και της «Ανατροπής» προσωπικά 
αποτέλεσαν και αποτελούν το σταθερό και αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο μιας διαδρομής, 
την οποία ουδέποτε απέφυγα, λαμβάνοντας μέρος σε συλλογικές διεκδικήσεις αλλά 
και εκφράζοντας «κρίσιμες» αρνήσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.   

Έλαβα τη συγκεκριμένη απόφαση καθώς ο Γ. Σγουρός είναι ένας άνθρωπος που 
καλύπτει όλα τα κριτήρια που πρέπει να έχει μέχρι σήμερα ένας πολιτικός. 

Είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις, με εμπειρία, με ήθος, έντονη προσωπικότητα και 
διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία που θέλει και μπορεί να προσφέρει ως Περιφερειάρχης 
Αττικής.  

 

  

 

 

 

 

 

 


