
 
Ολοκληρώθηκε ηο ζσνέδριο ηης ΕΔΟΘ 

Με ηελ εθινγή λένπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ νινθιεξώζεθε ην πεξαζκέλν άββαην ην 9ν 
πλέδξην ηεο Ενωζης Δημοζιοϋπαλληλικών Οργανώζεων Θεζζαλονίκης (ΕΔΟΘ).  

Οη αληηπξόζσπνη ηεο ΔΑΣ (ζηεξίδεηαη από ην ΠΑΜΔ), κε ηελ παξνπζία θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο 
ηνπο, έβαιαλ εκπόδην ζηνλ εθθπιηζκό, αλέδεημαλ ηνλ θύξην ππεύζπλν γηα ηελ νινκέησπε 
αληεξγαηηθή επίζεζε, θαηαδίθαζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο, 
αλέδεημαλ ηελ πξννπηηθή γηα ηελ νπνία αμίδεη λα παιέςνπλ νη εξγαδόκελνη, βάδνληαο ζην 
επίθεληξν ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη αληηπξόζσπνη ηεο ΓΑ έδσζαλ επίζεο κάρε θαη πέηπραλ 
λα αλαγλσξηζηνύλ νη αληηπξόζσπνη πνπ πξνέξρνληαλ από ζπιιόγνπο πνπ εγγξάθνπλ θαη 
ζπκβαζηνύρνπο σο κέιε. 

Οη δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, παιηνύ θαη λένπ, θξάηεζαλ ηνλ θύξην όγθν ησλ 
αληηπξνζώπσλ ηνπο καθξηά από ηε ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 
θξνληίδνληαο κόλν ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ θάιπε. Τπεξαζπηδόκελνο ηνπο ζηόρνπο 
θπβέξλεζεο - ΔΔ - θεθαιαίνπ, ν θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο πξνζπάζεζε λα εμαπαηήζεη όηη 
κε ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελώ 
θνηλό ζηνηρείν ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ κε άιιεο δπλάκεηο ήηαλ νη επηζέζεηο πξνο ην ηαμηθό 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ην ΠΑΜΔ, κε ζπέθνπια, ζπθνθαληίεο θ.ιπ. 

ηηο εθινγέο ςήθηζαλ 567 άηνκα (από 517 ην 2014). 

Ζ ΔΑΣ έιαβε 100 ςήθνπο (17,1%) θαη 9 έδξεο (είρε ιάβεη 95 ςήθνπο, 18,37% θαη 10 έδξεο). 

Ζ ΓΑΚΔ έιαβε 134 ςήθνπο (23,72%) θαη 12 έδξεο (είρε 104 ςήθνπο, 20,11% θαη 10 έδξεο). 
Ζ «ΠΡΩΣΟΠΟΡΗΑ» (ΠΑΚΔ) έιαβε 109 ςήθνπο (19,29%) θαη 10 έδξεο (είρε 135 ςήθνπο, 
26,11% θαη 13 έδξεο). Ζ ΔΑΔ (ΤΡΗΕΑ) έιαβε 86 ςήθνπο (15,22%) θαη 8 έδξεο (είρε 117 
ςήθνπο, 22,63% θαη 12 έδξεο). Ζ ΑΡΔΝ (ΛΑΔ) έιαβε 22 ςήθνπο (3,89%) θαη 2 έδξεο (ζηηο 
πξνεγνύκελεο εθινγέο ήηαλ εληαίν ςεθνδέιηην κε ηνλ ΤΡΗΕΑ). Οη «ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ» 
(ΑΝΣΑΡΤΑ) έιαβαλ 67 ςήθνπο (11,86%) θαη 6 έδξεο (είραλ 51 ςήθνπο, 9,86% θαη 5 έδξεο). 
Ζ «Γ/Τ ΑΝΑΣΡΟΠΖ» έιαβε 28 ςήθνπο (4,96%) θαη 2 έδξεο (είρε 9 ςήθνπο, 1,74% θαη θακία 
έδξα). Ζ ΑΝΔΝΨ έιαβε 12 ςήθνπο (2,12%) θαη 1 έδξα. 

 


