
 
ΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Χαιρετίηουμε τουσ ςυναδζλφουσ που ενίςχυςαν με τθν ψιφο τουσ τα ψθφοδζλτια 
που ςτθρίηει το ΠΑΜΕ ςτα Τπθρεςιακά υμβοφλια αναδεικνφοντασ  μασ ςε  πρϊτθ δφναμθ 
ςτο Νομό Ιωαννίνων.  
υγκεκριμζνα:  
 

Μόνιμοι  ΙΔΑΧ Σύνολο 

Ψιφιςαν 545 117 662 
Λευκά 16 1 17 
Άκυρα 19 13 32 
ΔΑΣ ΟΤΑ  129 56 185 
Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ  149 -- 149 
υνεργαςία 105 -- 105 
Ενότθτα 89 -- 89 
Δυναμικι Πρωτοβουλία  38 47 85 

Σο αποτζλεςμα αντικατοπτρίηει τθν εμπιςτοςφνθ ςτο ΠΑΜΕ,  ςτον προςανατολιςμό 

του κινιματοσ, ςτθν αποκάλυψθ του αντιπάλου και ςτθ διζξοδο που δείχνουν οι ταξικζσ 

δυνάμεισ ςε κάκε χϊρο, όπωσ και ςτουσ εργαηόμενουσ ςτθν Σοπικι Διοίκθςθ. Αντανακλά 

τθν ςυςπείρωςθ των ςυναδζλφων ςτον αγϊνα του ΠΑΜΕ και ςτθ μαχθτικότθτα με τθν 

οποία υπεραςπίηεται τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων. Σθν αποδοχι των κζςεων που 

διατυπϊνουν οι ταξικζσ δυνάμεισ και τθσ ςυνεποφσ ςτάςθσ που κρατάνε απζναντι ςτθ 

δράςθ των δθμάρχων, τθσ  κυβζρνθςθ, τθσ  Ε.Ε. και του ΔΝΣ όπωσ και τθσ ςυμβιβαςμζνθσ 

πλειοψθφίασ του υλλόγου Εργαηομζνων ΟΣΑ Ιωαννίνων που προςπακεί με τρόπο βολικό 

για τθ διοίκθςθ –κι όχι για τουσ εργαηομζνουσ- να λειτουργεί ςα βαλβίδασ εκτόνωςθσ ςτθν 

αγανάκτθςθ των ςυναδζλφων.  

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να βγάλουν ςυμπεράςματα από τθ ςιωπθρι δράςθ 

του κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ τθσ ΔΑΚΕ. Με τθν απουςία τθσ από τουσ χϊρουσ 

δουλειάσ και τθ ςυνειδθτι «αφωνία» τθσ απζναντι ςτα προβλιματα των δθμοτικϊν 

υπαλλιλων, ουςιαςτικά, βάηει πλάτθ ςτθν εφαρμογι των αντιλαϊκϊν Μνθμονίων που από 

κοινοφ ψιφιςαν, ΝΔ και τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου.  

Παράλλθλα, καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να βγάλουν ςυμπεράςματα και για το 

πραγματικό περιεχόμενο τθσ «ςυνεργαςίασ» που επικαλοφνται ςτο ψθφοδζλτιό τουσ δικεν 

αριςτεροί ςυνδικαλιςτζσ, οι οποίοι, εντελϊσ απροκάλυπτα, άλλοτε ςυνεργάηονται με τουσ 

κυβερνθτικοφσ ςυνδικαλιςτζσ του ΤΡΙΖΑ ςτθν παραπλάνθςθ και τον «αφοπλιςμό» των 

εργαηομζνων και άλλοτε με τουσ δθμάρχουσ.  

Σζλοσ, καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ςυνεχίςουν να γυρνοφν τθν πλάτθ ςε εκείνεσ 

τισ δυνάμεισ, που προςπακοφν να κρφψουν τθ ςτρατθγικι ςφμπλευςι τουσ με τουσ 

αντιλαϊκοφσ ςχεδιαςμοφσ τθσ κυβζρνθςθσ και των δθμάρχων, προςπακϊντασ με κάκε 

τρόπο, ςυνειδθτά να διαςπάςουν τισ ταξικζσ δυνάμεισ.  

Από τθ ΔΑ ΟΣΑ εκλζγονται θ Πόπθ Γιϊτθ με αναπλθρωτι το Νίκο Νάςθ για το 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο των μονίμων και ο Δθμιτρθσ Ζϊνιοσ με αναπλθρϊτρια τθ Γιϊτα 
Μπουτςορι για το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο των αορίςτου χρόνου  

Δεςμευόμαςτε να αξιοποιιςουμε τθ δφναμθ που μασ δϊςατε για να γίνει δφναμθ 
οργάνωςθσ και μαχθτικότθτασ των εργαηομζνων, για να αποκαλφπτουμε τουσ ςχεδιαςμοφσ 
και τισ εξελίξεισ. Θα ςυνεχίςουμε ςτθν ίδια ρότα να παλεφουμε για τα κακθμερινά 
προβλιματα αλλά και για τθν αναπλιρωςθ των απωλειϊν που είχαμε μζςα ςτα χρόνια τθσ 
κρίςθσ. Θα ςυνεχίςουμε αιςιόδοξοι και πιο δυνατοί ςε όλεσ τισ μάχεσ που ζχει να δϊςει το 
κίνθμα.  

Γιάννενα, Δεκζμβρθσ 2016 


