
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΕΛΕΠΑ 

Πιο δυνατοί για τους νέους αγώνες! 

 

Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους που συμμετείχαν στην μάχη των 

αρχαιρεσιών του σωματείου μας! Σο σωματείο μας βγήκε πιο δυνατό αφού κατέγραψε 

αύξηση ψηφισάντων καθώς και αύξηση αντιπροσώπων για τα δευτεροβάθμια όργανα 

του κινήματος (Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο Αθήνας)!  

Η μεγάλη συμμετοχή ιδιαίτερα νέων εργαζομένων ,  οι δεκάδες νέες εγγραφές 

συναδέλφων καθώς  και η συμμετοχή συναδέλφων από τους μεγάλους χώρους δουλειάς 

αλλα και από  τους πιο μικρούς, μας δίνουν δύναμη ,  μας γεμίζουν με μεγάλη αισιοδοξία 

και πείσμα για τις μάχες του επόμενου διαστήματος. Μας δεσμεύουν με την υπόσχεση ότι 

το σωματείο μας θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά σε κάθε μάχη για τα μικρά και 

μεγάλα προβλήματα του κλάδου, για την κατάργηση του τερατουργήματος του Ν. 

Χατζηδάκη και όλων των αντιλαϊκών μέτρων, για την υπογραφή κλαδικής Ε. 

 

τις εκλογές ψήφισαν 677 συνάδελφοι (από 630 το 2018). 

 

Για την Κεντρική Διοίκηση έλαβαν: 

ΕΑΚ Λογιστών-Ελεγκτών 579 ψήφους (από 543) και 13 έδρες (από 14). 

Ριζ.Παρέμβαση Μισθ.Λογιστών 69 ψήφους (από 62) και 2 έδρες (από 1). 

Σαξική Πορεία 13 ψήφους (από 7) και καμία έδρα (από 0). 

 

Για το Δ Σοπικού Παραρτήματος Πειραιά έλαβε: 

ΕΑΚ Λογιστών-Ελεγκτών 69 ψήφους (από 77) και 5 έδρες (από 5). 

 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών έλαβαν: 

ΕΑΚ Λογιστών-Ελεγκτών 571 ψήφους (από 528) και εκλέγει 24 αντιπροσώπους (από 22). 

Ριζ.Παρέμβαση Μισθ.Λογιστών 69 ψήφους (από 59) και εκλέγει 3 αντιπροσώπους (από 2). 

Σαξική Πορεία 13 ψήφους (από 4) και δεν εκλέγει κανέναν αντιπρόσωπο (από 0). 

 

Για το ΕΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΑ έλαβαν: 

ΕΑΚ Λογιστών-Ελεγκτών 502 ψήφους (από 452) και εκλέγει 7 αντιπροσώπους (από 6). 

Ριζ.Παρέμβαση Μισθ.Λογιστών 69 (από 59) και εκλέγει 1 αντιπρόσωπο (από 1). 

Σαξική Πορεία 13 ψήφους (από 4) και δεν εκλέγει κανέναν αντιπρόσωπο (από 0).  



Για το ΕΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ έλαβε: 

ΕΑΚ Λογιστών-Ελεγκτών 69 ψήφους (από 76) και εκλέγει 1 αντιπρόσωπο (από 1). 

 

υναδέλφισες, συνάδελφοι, 

 

ας καλούμε να συμπορευτούμε με το ταξικό κίνημα, την ομοσπονδία μας, ώστε να 

δώσουμε την απάντηση μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας σε κάθε μέτωπο 

με βάση τις σύγχρονες αναγκες μας, κόντρα στην χυδαία στάση του εργοδοτικού και 

κυβερνητικού συνδικαλισμού.  

Μπαίνουμε μπροστά ώστε ο Νόμος Χατζηδάκη να μην εφαρμοστεί σε κανέναν χώρο 

δουλειάς, ετοιμάζουμε απεργιακή κλιμάκωση!  

Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Σα παραδείγματα των εργαζομένων σε  

Cosco, e-food και άλλους χώρους δουλειάς μας δείχνουν τον δρόμο, μας δείχνουν ότι με 

την πάλη μας μπορούμε και θα τα καταφέρουμε! Γι’ αυτό δυναμώνουμε τις εστίες 

αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε χώρο δουλειάς.  
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