
 

   
Κάτι δεν πάει καλά στο Βασίλειο της ... ΕΔΟΘ  

η αποκάλυψη οικονομικού σκανδάλου στο Δευτεροβάθμιο 

Συνδικαλιστικό όργανο των Δημοσίων Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης! 
 

  Το είδαμε και αυτό! Λίγους μήνες μετά το συνέδριο της ΕΔΟΘ έσκασε βόμβα 

μεγατόνων! Μετά από  χρόνια αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει χρέος περίπου 120.000 Ευρώ 

της ΕΔΟΘ στον ΟΑΣΘ. Το χρέος προκλήθηκε από τη διαχείριση των καρτών του 

ΟΑΣΘ κι αποκαλύφθηκε όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση μετά την ψήφιση του νόμου για 

την απο-ιδιωτικοποίησή του. Απ' ό,τι αποδείχθηκε τελικά το φαγοπότι δεν αφορούσε 

μόνο την προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΣΘ και τους μετόχους του αλλά και άλλους οι 

οποίοι εμπλέκονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

  Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η ΕΔΟΘ μέσω του προέδρου της διαχειριζόταν 

όλα τα προηγούμενα χρόνια τις εκπτωτικές κάρτες του ΟΑΣΘ για τα λεωφορεία, 

εκπτωτικές κάρτες οι οποίες έφθαναν στους δημοσίους υπαλλήλους μέσω των 

προέδρων των σωματείων τα οποία είναι μέλη στην ΕΔΟΘ. Όταν λοιπόν για πρώτη 

φορά καταλάβαμε ότι υπάρχει χρέος και μάλιστα αυτού του ύψους, ως παράταξη το 

θέσαμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΟΘ με την απαίτηση για περαιτέρω 

διερεύνησή του.  Μετά από πολλές παλινωδίες και προσπάθειες συγκάλυψης του, τελικά 

αποκαλύφθηκε τρύπα πολλών χρημάτων που θα έπρεπε να αποδίδονται στον ΟΑΣΘ 

αφού αυτά πληρώνονταν σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση από τα μέλη 

των σωματείων. Μετά από πολλαπλούς ελέγχους και συναντήσεις με τη διοίκηση του 

ΟΑΣΘ, τις οποίες ως παράταξη απαιτήσαμε και για τις οποίες προκαλέσαμε και 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τελικά καπνός 

χωρίς φωτιά!  

 Καταγγέλλουμε τις βρώμικες συναλλαγές απ' όπου και αν προέρχονται και 

απαιτούμε να βγουν όλα στην επιφάνεια τώρα. Ζητάμε να αναλάβουν την ευθύνη τους 

αλλά και το χρέος των 120.000 Ευρώ το πρόσωπο ή τα πρόσωπα και η παράταξη ή οι 

παρατάξεις που ήταν στη διοίκηση της ΕΔΟΘ τα χρόνια αυτά της αδιαφάνειας και της 

συναλλαγής και που διαχειρίζονταν όλο το προηγούμενο διάστημα τα χρήματα των 

συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων.  

 Καλούμε όλες τις παρατάξεις να βγουν με δημόσιο λόγο και να πάρουν θέση 

απέναντι στο πρωτοφανές σκάνδαλο! 

  

Δηλώνουμε ότι είμαστε απέναντι σε όποιον διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα και 

καταχράται χρήματα εργαζομένων.  



 

 Μακριά από εμάς αλλά και το συνδικαλιστικό Κίνημα η αδιαφάνεια και το 

κουκούλωμα υπεξαίρεσης χρήματος σωματείων ή συναδέλφων! Η θέση τους είναι στο 

χρονοντούλαπο του Συνδικαλιστικού Κινήματος και στη Δικαιοσύνη. Η κόπρος του 

Αυγεία πρέπει επιτέλους να αποκαλυφθεί και να καθαριστεί τώρα!  
 

Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση 

 


