Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 520

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ-ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11.ΟΟ Π.Μ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι, οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα συμμετάσχουν δυναμικά και ενωτικά στη νέα κινητοποίηση που
αποφάσισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και συγκεκριμένα
στη Στάση Εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, όπως και στη
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία
Κλαυθμώνος με πορεία στη συνέχεια προς τη Βουλή.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους
υπαλλήλους στον Δημόσιο Τομέα, ενώνουν τη φωνή τους και συνεχίζουν μετά την
Πανελλαδική Απεργία της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου 2019 τον αγώνα τους κατά της
επιχειρούμενης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάργησης του
δικαιώματος στην απεργία και των μεθοδεύσεων για ισοπέδωση των όσων εργασιακώνασφαλιστικών δικαιωμάτων απέμειναν από την επέλαση των μνημονίων.
Διεκδικούν, μεταξύ άλλων, να μην περάσουν τα νέα αντεργατικά μέτρα που
προωθούνται με το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο», την κατάργηση της τροπολογίας
Αχτσιόγλου για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία και όλων των
αντιαπεργιακών Νόμων, να μην προωθηθούν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της
Κοινωνικής Ασφάλισης και κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για
το ασφαλιστικό, όπως και όλων των Αντιασφαλιστικών-Αντισυνταξιοδοτικών Νόμων.
Ζητούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, υπολογισμό της διετίας
2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη και νέο μισθολόγιο για το 2020 που θα
αποκαθιστά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο
μισθό, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά και
κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας.
Επίσης, ζητούν επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο
του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα,
και να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Οργανισμών, Κοινωνικών
υπηρεσιών και η εμπορευματοποίηση των Κοινωνικών αγαθών προς όφελος των
ιδιωτών και του κεφαλαίου.

Καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν
στην Στάση Εργασίας της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, όπως και στη
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στέλνοντας ένα ηχηρό
μήνυμα στην κυβέρνηση πώς τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα
και θα αγωνιστούμε για την προάσπιση τους και την επαναφορά όσων μπήκαν στο
στόχαστρο των μνημονίων.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

