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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. – 6.00 Μ.Μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής 

σε όλους τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Συλλαλητήριο που 

αποφάσισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ., το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, και ώρα 6:00 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου στη 

Θεσσαλονίκη. Κυρίαρχο αίτημα θα είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων και η 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων μας.  

Οι κινητοποιήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), με τη συμμετοχή 

και των υπολοίπων εργαζομένων  στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, θα πρέπει να 

αποτελέσουν την αρχή ενός ενωτικού και δυναμικού αγώνα διεκδίκησης και 

ανάκτησης της αξιοπρέπειας μας. Πρέπει να μπει ένα τέλος στη νεοφιλελεύθερη πολιτική 

που συνεχίζει να μειώνει τους μισθούς, καταργεί θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και 

φαλκιδεύει κατακτήσεις πολλών χρόνων. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην 

οικονομική εξαθλίωση και εξόντωση των εργαζομένων. 

Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και τον πρόσφατο πόλεμο στην 

Ουκρανία, αφενός μπήκαν στην κλίνη του Προκρούστη δικαιώματα που είχαν... 

γλιτώσει από την έως τότε άσκηση της μνημονιακής πολιτικής και αφετέρου, το 

πρωτοφανές κύμα ακρίβειας με τον δυσθεώρητο πλέον πληθωρισμό εξανεμίζουν τον 

εναπομείναν πενιχρό μισθό και οδηγεί τους εργαζόμενους σε πλήρη φτωχοποίηση.  

Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να λάβει μέτρα 

ανακούφισης της Κοινωνίας, τουναντίον, εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για 

να προωθήσει την περαιτέρω μείωση των μισθών και να συνεχίσει την αντεργατική 

και νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Δεν φτάνουν τα δώδεκα (12) χρόνια μνημόνια, 

κυβέρνηση και κεφάλαιο επιθυμούν να διαλύσουν συθέμελα τον Κοινωνικό ιστό της χώρας 

και να επιβάλουν συνθήκες απόλυτης φτώχειας.    

Η προσχηματική έξοδος από τα μνημόνια χρησιμοποιείται από τη νυν κυβέρνηση 

όχι προς όφελος των εργαζομένων, αυξάνοντας επιτέλους όπως θα έπρεπε τους μισθούς 

και τις συντάξεις, αλλά προς όφελος των ιδιωτών και των επιχειρηματικών, 

παραδίδοντας τους «φιλέτα» του Δημοσίου. Κάνει δε ότι μπορεί για να φιμώσει τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι σήκωσαν στις πλάτες τους όλες τις κρίσεις, μεταξύ αυτών και η 

πανδημία του κορονοϊού, και κατάφεραν να κρατήσουν όρθια τη χώρα. 



Ενόσω όμως οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων σημαντικών 

τομέων του Δημοσίου, όπως οι Γιατροί και οι Νοσηλευτές, έδιναν τη δική τους 

κρίσιμη και δύσκολη «μάχη», η κυβέρνηση απεργάζονταν Νόμους, όπως αυτός του 

«Χατζηδάκη» για να πετσοκόψει τα εργασιακά δικαιώματα και να απαγορεύσει τις 

απεργίες. Υπουργοί της κυβέρνησης προσφεύγουν στα δικαστήρια για να κηρυχθούν 

παράνομες οι απεργίες. Κάτι πρωτοφανές για μία δημοκρατική χώρα. 

Και δεν είναι ο Νόμος «Χατζηδάκη» που πρέπει άμεσα να καταργηθεί. Είναι 

πολλά ακόμη νομοθετήματα που κατεδαφίζουν τους πυλώνες του Κοινωνικού κράτους, 

την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση και στρώνουν το «κόκκινο χαλί» 

στους ιδιώτες για να αλώσουν υπηρεσίες Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτές 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των «Αναπτυξιακών Οργανισμών». 

Το Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας στη Δ.Ε.Θ. λοιπόν πρέπει να στείλει ένα ηχηρό 

μήνυμα στην κυβέρνηση ότι, η πολιτική της λιτότητας, των μνημονίων και του 

νεοφιλελευθερισμού πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι 

με τους μισθούς πείνας να συνεχίζουν να πληρώνουν τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα 

καύσιμα, στο φυσικό αέριο και σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορούν να 

πληρώνουν την ανικανότητα των κυβερνώντων, την αποτυχημένη τους πολιτική και την 

προστασία του κεφαλαίου.   

Σήμερα με πληθωρισμό πάνω από 12% είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ 

ΠΙΑ!!! Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Είναι η ώρα να πληρώσουν οι 

έχοντες και κατέχοντες. 

Σε αυτή τη συγκυρία διεκδικούμε:  

• Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις μας άμεσα. 

• Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. 

• Ξεπάγωμα μισθολογικά της διετίας 2016-2017. 

• Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. 

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 

• Αύξηση και επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. 

• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/2021) για τα εργασιακά, καθώς και 

κατάργηση όλων των Νόμων που ιδιωτικοποιούν την Κοινωνική Ασφάλιση. 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 
 

Ήρθε η ώρα να βάλουμε «STOP» στην πολιτική και στην ακρίβεια που εξαθλιώνει 

τις ζωές μας. Όλοι μαζί στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας της Δ.Ε.Θ. που θα 

πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, και ώρα 6:00 το απόγευμα, 

στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Νίκος Τράκας      Γιάννης Τσούνης 


