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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 – 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ-11.00 Π.Μ. 
 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει την συμμετοχή της στην 24ΩΡΗ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΤΡΙΤΗΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 κατά του 
νέου Αντιασφαλιστικού Νομοσχεδίου που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν στην Απεργιακή Συγκέντρωση που έχει 
προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα. 

Το Νομοσχέδιο που η κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η συνέχεια των μνημονιακών Αντιασφαλιστικών Νόμων που 
ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των 
συντάξεων από 20% έως και 60%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο 
δεν τήρησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για πλήρη κατάργηση του Νόμου 
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι και 350,00 € στις 
κύριες συντάξεις, αντιθέτως τον εφαρμόζει και εισάγει διατάξει ακόμη πιο επώδυνες. 

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα 
τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ), με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε καμία 
περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που 
είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο Κατρούγκαλου 
(Ν.4387/2026) και τους προηγούμενους μνημονιακούς Αντιασφαλιστικούς Νόμους. 
Ακόμη και στα ποσοστά αναπλήρωσης ωστόσο, όσοι έχουν πάνω από σαράντα (40) 
χρόνια υπηρεσίας θα πληγούν ακόμη περισσότερο απ' ότι με το Νόμο 
Κατρούγκαλου. 

Απέναντι στις πολιτικές και τα Νομοσχέδια που καταδικάζουν τους 
συνταξιούχους της χώρας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση οφείλουμε να 
αντιδράσουμε. Η Κοινωνική Ασφάλιση αφορά συνολικά τη ζωή των εργαζομένων, 
τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και δεν θα 
επιτρέψουμε σε κανέναν να την λεηλατήσει. 



Διεκδικούμε και απαιτούμε πλήρη κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου 
(Ν.4387/2016) και όλων των Αντιασφαλιστικών μνημονιακών Νόμων, επαναφορά 
της 13ης και 14ης σύνταξης, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, 
Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση χωρίς τερτίπια που 
ανοίγουν το δρόμο στην ιδιωτικοποίησή της. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα 
υψώνουμε φωνή αντίδρασης και μη ανοχής σε ένα ακόμη Νομοσχέδιο 
«λαιμητόμο» για τα Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. 

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ  

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020  

 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 

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


