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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 – 11.00 Π.Μ. 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

 
 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που 
έχουν προκηρύξει για την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η 
Γ.Σ.Ε.Ε., όπως και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 11:00 το 
πρωί της ίδια ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος ενάντια στις ακραίες 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συνεχίζει να εφαρμόζει και η συγκυβέρνηση 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. κατ' εντολή των δανειστών.   

 Η δήθεν «καθαρή έξοδος» από τα μνημόνια που υπόσχεται η 
συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόσχημα για να 
συνεχιστεί η ίδια εξοντωτική πολιτική που ασκείται εδώ και οκτώ χρόνια σε βάρος 
των Ελλήνων πολιτών. 

 Απόδειξη αυτού, το «επικαιροποιημένο μνημόνιο» και τα προαπαιτούμενα, 
μέτρα που έχει συμφωνήσει με τους δανειστές η συγκυβέρνηση και ετοιμάζεται 
να ψηφίσει για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση και να ανοίξει ένας νέος κύκλος 
επιτροπείας και αυστηρής λιτότητας.  

 Ο Νόμος «Κατρούγκαλου» είναι η λαιμητόμος για το συνταξιοδοτικό, 
αφού με την πλήρη εφαρμογή του η κυβέρνηση στοχεύει να εξοικονομήσει 1% 
του Α.Ε.Π. ή 1,8 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα οι νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις, η 
κατάργηση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών, η μείωση των Επικουρικών Συντάξεων και η περαιτέρω μείωση του 
Εφάπαξ.  

 Η επερχόμενη αύξηση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω των νέων αντικειμενικών 
αξιών, η αύξηση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας, οι επερχόμενες μειώσεις 
στο αφορολόγητο μέχρι την οριστική κατάργησή του, η κατάργηση του ειδικού 
καθεστώτος φορολογίας στα νησιά, είναι απόρροια της ίδιας μνημονιακής πολιτικής 
που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.  

 H συγκυβέρνηση με την προσχηματική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την 
απεργοσπαστική «ντροπολογία Γεροβασίλη», αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι 



στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο. 
Στην ίδια κατεύθυνση και το πρόγραμμα «Κλεισθένης» που δεν επιλύει τα χρόνια 
προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων σε αυτή, αλλά 
υποκρύπτει σημαντικές αλλαγές και προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων των Δήμων. 

 Φτάνει πια με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που φορτώνουν 
μονίμως τα βάρη στον Ελληνικό λαό.  Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιδράσουν, να ανατρέψουν και να ακυρώσουν την 
αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων.  

 Ζητούν κατάργηση του Νόμου «Κατρούγκαλου» και της «ντροπολογίας» 
Γεροβασίλη, ζητούν μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, να μπει 
τώρα φρένο σε κάθε σχέδιο αλλαγής στον συνδικαλιστικό Νόμο, στους  
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και στην φορολογική επιδρομή.  

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

 
 


