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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΜΕ… ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την απόλυτη στήριξη, όπως και την 

αλληλεγγύη της, στους πολίτες των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας που 

πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση, λόγω της μακράς διάρκειας του 

χειμώνα και το υψηλό έως δυσβάσταχτο κόστος θέρμανσης.  

Μεταξύ αυτών των περιοχών ο Νομός Φλώρινας, που ήδη τα τζάκια έχουν 

ανάψει και οι πολίτες «τσουρουφλίζονται» από την ακρίβεια στο πετρέλαιο 

θέρμανσης, στην ηλεκτρική ενέργεια, ακόμη και στα καυσόξυλα. Η ανάγκη 

λήψης μέτρων από την κυβέρνηση για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, αλλά 

ειδικότερα για τους πολίτες των περιοχών της Ελλάδας που ο χειμώνας είναι βαρύς 

και μακρύς σε διάρκεια, είναι άμεση και επιτακτική. 

Οι κάτοικοι του Νομού Φλώρινας ζητούν την άμεση μείωση των φόρων για 

όλα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., επιδότηση σε 

όλες τις μορφές καυσίμων και κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για το 

επίδομα θέρμανσης που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να καλύψει παρά ένα μόνο 

ελάχιστο μέρος των αυξημένων αναγκών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του 

Συλλαλητηρίου Διαμαρτυρίας που αποφάσισαν όλοι οι φορείς του Νομού 

Φλώρινας για την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022,  στις 5.00 το απόγευμα, 

στην Πλατεία της πόλης της Φλώρινας Γ. Μόδη, προκηρύσσει 4ωρη Στάση 

Εργασίας στους Ο.Τ.Α. του Νομού, από τις 17:00 έως τις 21:00, προκειμένου οι 

εργαζόμενοι στους Δήμους να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν στο Συλλαλητήριο.  

Στάση Εργασίας τις ίδιες ώρες έχει προκηρύξει για όλες τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Φλώρινας και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με 

σκοπό το μήνυμα «πρέπει να ζήσουμε» και «να ζεσταθούμε» που θα φύγει από την 

πλατεία Γ. Μόδη να είναι ηχηρό και να φτάσει μέχρι την Αθήνα και τα γραφεία των 

Υπουργών της Κυβέρνησης που μέχρι στιγμής δείχνουν να κόπτονται μόνο την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτών. 

 

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


