
 

Επιτροπή αγώνα των εργαζόμενων των ΟΤΑ Ν.Ηρακλείου 

Φαηξεηίδνπκε ηνπο δεθάδεο ζπλαδέιθνπο πνπ ζηήξημαλ ηηο δπλάκεηο ηεο ΔΑΣ ΟΤΑ ζηηο πξφζθαηεο 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην Ννκνχ 

Ηξαθιείνπ. Οη δπλάκεηο ηεο ΔΑΣ ΟΤΑ (ππνζηεξηδφκελεο απφ ην ΠΑΜΕ) δελ θαιιηέξγεζαλ 

απηαπάηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο.   

Αληηζέησο, ελεκέξσζαλ γηα ην ξφιν ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ην νπνίν θηλείηαη ζην πιαίζην ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζνπλ θάζε θνξά ην θξάηνο θαη νη θπβεξλήζεηο, θηλείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ αληηδξαζηηθνχ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα. 

Ελεκέξσζαλ φηη ρσξίο ηζρπξφ θίλεκα πνπ ζα ζπγθξνχεηαη απνθαζηζηηθά  κε θάζε αληηδξαζηηθή – 

αληηιατθή πνιηηηθή νη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο νχηε κέζα 

ζην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην. 

Κάπνηνη ζπλάδειθνη, αλαγλσξίδνληαο ηελ εηιηθξηλή ζηάζε ησλ ππνςεθίσλ κε ην ζπλδπαζκφ ηεο 

ΔΑΣ-ΟΤΑ, ηελ αγσληζηηθή ηνπο δηάζεζε θαη ηελ πάιε ηνπο γηα ζπζπείξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζηήξημαλ ην ςεθνδέιηηφ ηεο.  

Καινχκε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αλεμαξηήησο αλ ζηήξημαλ ή φρη ηηο δπλάκεηο καο, λα εληζρχζνπλ 

ηα ζσκαηεία ηνπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, λα πιαηζηψζνπλ ηε δξάζε ηεο 

επηηξνπήο αγψλα γπξλψληαο ηελ πιάηε ζηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ θαη λα βγνπλ κπξνζηά κε 

ηνλ αγψλα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο γηα νξγαλσκέλε πάιε απέλαληη ζηελ επίζεζε πνπ δερφκαζηε. 

Να θάλνπλ ην επφκελν βήκα θαη λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο φζνπο βάδνπλ εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο γηα αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Απφ απηή ηε κάρε δελ πεξηζζεχεη θαλείο ζπλάδειθνο 

παξά κφλν φζνη βάδνπλ εκπφδηα κε ηε ζηάζε ηνπο, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο 

κε ηελ αλαβιεηηθφηεηα ησλ αγψλσλ! 

Έρνπκε πιένλ αξθεηή πείξα, αο ηελ αμηνπνηήζνπκε, αο πάξνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα καο. 

 

  

 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΛΟΓΧΝ (ΜΟΝΗΜΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ) 

 

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ: 1.155 

ΦΖΦΗΑΝ: 783 

ΛΔΤΚΑ – ΑΚΤΡΑ: 17 
 

ΔΛΑΒΑΝ: 
 

“ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΔΝΧΣΗΚΟ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ”: 427 ΦΖΦΟΤ (56%) 

 

“ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ”: 281 ΦΖΦΟΤ (37%) 

“ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ” (ΓΑ): 58 ΦΖΦΟΤ (7%) 

 

 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΗΓΑΥ) 

 

Εγγεγραμμένοι: 354 

Ψήφισαν: 95 

Άκσρα / Λεσκά: 6 

 

Δκλέγεται: Μοτιανάκης Γιώργος (μεμονφμένος σπουήφιος) 

 


