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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ΓΙΑ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ VOUCHERS ΚΑΙ PASS 
 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ 

Βαθμού να διατρανώσουν την αντίθεση τους στην ακραία νεοφιλελεύθερη 

πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Ν.Δ. και να βροντοφωνάξουν 

«ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ» με την ακρίβεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.  

 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται να 

συμμετάσχουν μαζικά, ενωτικά και δυναμικά στην 24ωρη Γενική 

Πανελλαδική Απεργία που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, όπως επίσης και στην κεντρική Απεργιακή 

Συγκέντρωση η οποία θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 11:00 το πρωί, στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος (Αθήνα) και στα Συλλαλητήρια που θα διεξαχθούν σε 

μεγάλες πόλεις της χώρας, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει εδώ και 

τώρα σε γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. 

 Όλοι μαζί, εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, πρέπει να 

στείλουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ένα ηχηρό και ξεκάθαρο 

μήνυμα στην κυβέρνηση, στους κερδοσκόπους και τα επιχειρηματικά 

συμφέροντα που λυμαίνονται τα πάντα, ότι, η πολιτική με τα κουπόνια 

ανήκουν σε άλλη εποχή και δεν είναι αποδεκτή. «Θέλουμε να ζούμε με 

αξιοπρέπεια και όχι με Vouchers και Pass», θα είναι το κεντρικό σύνθημα της 

24ωρης Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας σε μία προσπάθεια να τεθεί ένα τέλος 

στην ακρίβεια που εξανεμίζει κάθε εναπομείναν εισόδημα.  

 Για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο ο 

αγώνας για την αύξηση των μισθών και των συντάξεων και τον τερματισμό 

της ξέφρενης κούρσας ανόδου των τιμών σε όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης, 

τα καύσιμα, το ρεύμα και το φυσικό αέριο είναι μονόδρομος. Είναι αγώνας 

πραγματικής επιβίωσης. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλης ανοχής στην πολιτική 

που ευνοεί τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και γενικά τα επιχειρηματικά 

συμφέροντα σε βάρος των πολιτών.  



 Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικές και πραγματικές 

αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις τώρα. Η δήθεν κατάργηση της 

Εισφοράς Αλληλεγγύης και στο Δημόσιο από 1-1-2023 που επιχειρεί να περάσει 

ως αύξηση είναι ένα παραμύθι δίχως δράκο. Ένα ψέμα που λέγεται με 

κυβερνητικό απύθμενο θράσος, όταν ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 11%, 

φέρνοντας περαιτέρω ακρίβεια.   

Είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! Η Γενική Πανελλαδική 

Απεργία της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 πρέπει να αποτελέσει την απαρχή ενός 

αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι 

εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Είναι η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και 

κατέχοντες. Συμμετέχουμε όλοι στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία. 

Δίνουμε δυναμικό παρόν στο Απεργιακό Συλλαλητήριο, στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος (11.00 π.μ.) στην Αθήνα, και σε όλες τις Απεργιακές 

Συγκεντρώσεις που θα γίνουν ανά την Ελλάδα.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ:  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – ΑΘΗΝΑ - 11.00 Π.Μ. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


