
 

ΑΓΩΝΘΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ 
 

Υαηξεηίδνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζε όια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο πνπ 
εκπηζηεύηεθαλ ηηο δπλάκεηο ηεο ΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ, πνπ καο ζηήξημαλ κε ηε 
δξάζε θαη ηελ ςήθν ηνπο θαη καο αλέδεημαλ ζε πξώηε δύλακε ζηελ Οκνζπνλδία γηα 
πξώηε θνξά. 
Δίλαη έλα ζεηηθό απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα δώζεη ώζεζε ζηε καρεηηθή δηεθδίθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Γλσξίδνπκε όηη πνιιά πξάγκαηα αθόκα 
πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα δσληαλέςνπλ νη ζύιινγνη, λ’ απνθηήζνπλ μαλά εκπηζηνζύλε νη 
εξγαδόκελνη ζηε δύλακή ηνπο, λα μαλαζηαζεί ην θίλεκα ζηα πόδηα ηνπ.  
ε απηή ηελ θαηεύζπλζε, νη δπλάκεηο ηεο ΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ δίλνπκε ηελ 
ππόζρεζή καο ζηνπο ζπλαδέιθνπο όηη ζα δώζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο. Γηα κεγαιύηεξε 
ζπκκεηνρή όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ζπλαδέιθσλ, ζε όια ηα κέησπα πάιεο, πνπ έρνπκε 
κπξνζηά καο, πξνθεηκέλνπ λα απισζεί ε δξάζε καο, λα κεγαιώζεη ε δπλακηθή καο. Γηα 
ηελ ππεξάζπηζε θαη δηεύξπλζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ καο.  
Σώξα είλαη αλάγθε λα δπλακώζεη ε νξγάλσζε θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 
αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο, ζε θάζε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, λα πνιιαπιαζηαζηνύλ νη 
εζηίεο αληίζηαζεο. 
 
Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ην λέν Κεληξηθό πκβνύιην ηεο ΟΓΠΣΔ έρνπλ σο εμήο: 
 
Φήθηζαλ 136 (ζην πξνεγνύκελν πλέδξην 126). Άθπξα - Λεπθά: 0 (1). Έγθπξα: 136 (125). 
 

ΑΓΩΝΘΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ: 43 ςήθνη (36) θαη 5 έδξεο (4). 

Ανεξάπηηηη Ενωηική Παπέμβαζη (ΤΡΘΖΑ): 28 ςήθνη (23) θαη 3 έδξεο (3). 
Ανεξάπηηηη Κίνηζη Διοικηηικού Πποζωπικού Σπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ: 26 ςήθνη 
θαη 3 έδξεο (λέν ςεθνδέιηην κε δπλάκεηο από ηελ ΠΑΚΔ θαη ηε ΓΑΚΔ) 
Ανεξάπηηηη Ενωηική Κίνηζη Διοικηηικού Πποζωπικού Σπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ: 
25 ςήθνη (37) θαη 3 έδξεο (5). 
Δίκηςο Διοικηηικών (ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ): 14 ςήθνη (18) θαη 1 έδξα (2). 
 
ε ό,ηι αθοπά ηην εκπποζώπηζη ηος κλάδος ζηην ΑΔΕΔΤ, ηα απνηειέζκαηα 
αληίζηνηρα έρνπλ σο εμήο: 
 
Φήθηζαλ 136 (126). Άθπξα - Λεπθά 1 (1). Έγθπξα 135 (125). 
 
 

ΑΓΩΝΘΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ: 41 ςήθνη (35) θαη 2 αληηπξόζσπνη (2). 

Ανεξάπηηηη Ενωηική Παπέμβαζη (ΤΡΘΖΑ): 30 ςήθνη (25) θαη 2 αληηπξόζσπνη (2). 
Ανεξάπηηηη Κίνηζη Διοικηηικού Πποζωπικού Σπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ : 27 ςήθνη 
θαη 2 αληηπξόζσπνη (λέν ςεθνδέιηην κε δπλάκεηο από ηελ ΠΑΚΔ θαη ηε ΓΑΚΔ) 
Ανεξάπηηηη Ενωηική Κίνηζη Διοικηηικού Πποζωπικού Σπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ: 
22 ςήθνη (39) θαη 1 αληηπξόζσπνο (2). 
Δίκηςο Διοικηηικών (ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ): 15 ςήθνη (14) θαη 0 αληηπξόζσπνη (1). 
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