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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλεί ΟΛΟΥΣ εργαζόμενους στους Δήμους να 
συμμετάσχουν μαζικά, ενωτικά και δυναμικά στην 24ωρη Απεργιακή 
Κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει για την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε., όπως επίσης και στις Συγκεντρώσεις και τα Συλλαλητήρια 
που θα γίνουν ανά την Ελλάδα, αντιδρώντας στην μνημονιακή πολιτική της 
συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. η οποία συνεχίζεται και φέρνει νέα επώδυνα μέτρα 
ισοπεδώνοντας την Ελληνική κοινωνία. 
 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται στην Αττική να 
ενώσουν την φωνή του μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον Δημόσιο και 
Ιδιωτικό Τομέα στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 14 
Δεκεμβρίου 2017, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής και ανατροπής των πολιτικών 
που επί οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια στερούν από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα όχι μόνο τα 
δικαιώματα που με κόπο και αίμα απέκτησαν, αλλά το δικαίωμα στη ζωή, το όνειρο για 
ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους.  
 Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. με τον αποπροσανατολισμό του 
Κοινωνικού μερίσματος επιχειρεί να υφαρπάξει πολύ περισσότερα απ' αυτά που 
δίνει. Πανηγυρίζει για την τρίτη αξιολόγηση που έκλεισε εγκαίρως, αλλά δεν λέει 
πώς ακολουθεί και τέταρτη αξιολόγηση με πολλά προαπαιτούμενα και ξεχνάει πώς 
έχει ήδη ψηφίσει την μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που 
συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως, και την περικοπή των κύριων και 
επικουρικών συντάξεων κατά 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.   
 Αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2018, ο οποίος 
θα είναι για ένα ακόμη έτος μνημονιακός, φέρνοντας μεταξύ άλλων νέες περικοπές 
στις Δημόσιες δαπάνες, κατάργηση του Ε.Κ.Α.Σ., αύξηση του Φ.Π.Α., αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων. Ετοιμάζεται επίσης, 
κατ' εντολή των δανειστών, να κάνει δώρο στους εργοδότες την τροποποίηση του 
συνδικαλιστικού Νόμου και την περιστολή του δημοκρατικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος της απεργίας.  



Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι πρωτοπόροι στον 
αγώνα ενάντια στα μνημόνια που μόνο στόχο έχουν την ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση του Δημόσιου και 
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των 
αποδοχών τους, το ξεπούλημα του Δημόσιου και Δημοτικού πλούτου της χώρας. 
Λέει όχι στα μνημόνια που με ευλάβεια συνεχίζει να εφαρμόζει και η σημερινή 
συγκυβέρνηση.  

 
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Συμμετέχουμε μαζικά, δυναμικά και ενωτικά  
στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις και Συλλαλητήρια 

των Εργατικών Συνδικάτων σε όλη την χώρα 
και στην Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση 

Πλατεία Κλαυθμώνος - Αθήνα - 11.00 π.μ. 
 

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


