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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ στα ΜΕΛΗ του Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Ώρα 9:00 π.μ.

στο Α΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ 9
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 35 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Μετά από έξι (6) χρόνια οι κυβερνήσεις των μνημονίων και οι πρόθυμοι
υποστηρικτές τους συντηρούν δικαστικές υποθέσεις σε βάρος Μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
αποδεικνύοντας ότι η ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα ακόμα μέσο καταστολής και αποτροπής νέων
κινητοποιήσεων στο μέλλον.
Στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μετά από οκτώ (8) αναβολές, τα Μέλη του
35μελους Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του 2011, δικάζονται με την
κατηγορία της... ρύπανσης του περιβάλλοντος, που φέρεται να προκλήθηκε
εξαιτίας των μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων στους Ο.Τ.Α. που έγιναν τον
Νοέμβριο του 2011 ενάντια στις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων, και στις
απολύσεις συναδέλφων μέσω της διαθεσιμότητας, σε εφαρμογή των μνημονίων, που
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ.!
Κατηγορούνται δηλαδή, επειδή οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
συμμετείχαν μαζικά στις κινητοποιήσεις, παλεύοντας να διασφαλίσουν το μέλλον
των ιδίων και των οικογενειών τους, που πλήττονταν βάναυσα από τις επιλογές της
κυβέρνησης και των τοκογλύφων δανειστών.
Στα χρόνια των μνημονίων, το «σύστημα», που στηρίζει την εφαρμογή μίας
πολιτικής, που στόχο έχει την εξαθλίωση των πολιτών, την βάναυση καταπάτηση
των εργασιακών δικαιωμάτων, την ισοπέδωση των μισθών και των συντάξεων,
συνεχίζει στην ίδια γραμμή με ακόμη μεγαλύτερο θράσος, αλαζονεία, έπαρση και
αδιαφορία για τις ανθρώπινες ζωές.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γίνεται καθημερινά μάρτυρας αυταρχικών και
αντεργατικών συμπεριφορών, όχι μόνο από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.,
αλλά και από Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Διευθυντές Υπηρεσιών. Σε ορισμένες
μάλιστα περιπτώσεις η κατάσταση ξεφεύγει με την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και
προπηλακισμών σε βάρος εκπροσώπων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Αυτό όμως που ξεχνούν όσοι επιχειρούν να πλήξουν τους εργαζόμενους με
οποιοδήποτε τρόπο είναι, ότι κανένας εργαζόμενος την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
είναι μόνος του. Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι, ισχυροί και έτοιμοι να απαντήσουμε
στις προκλήσεις και την τρομοκρατία, που εξαπολύεται εις βάρος μας.
Απατώνται όσοι νομίζουν, πως η επιχειρούμενη ποινικοποίηση των
απεργιακών κινητοποιήσεων θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και σε όλο το Δημόσιο Τομέα, σε παραίτηση από τους αγώνες τους
ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές, που εξαθλιώνουν τη Ελληνική κοινωνία,
εξυπηρετούν τα μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα και
στοχεύουν στο ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας στους δανειστές.
Το μήνυμα που στέλνουν είναι πως δεν υπέκυψαν ποτέ και δεν θα υποκύψουν
στους εκβιασμούς, στις απειλές και στην τρομοκρατία, από οπουδήποτε και εάν
προέρχονται. Θα συνεχίσουν με αμείωτους ρυθμούς, τους μαζικούς αγώνες τους, μέχρι
να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων, να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα
και να αποκτήσουν πάλι οι πολίτες (άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι) ένα επίπεδο
αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης:
 Καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη, τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Δ.Σ.
των Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημόσιου Τομέα να δώσουν το «παρών» στη
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10
ΝΟΕΜΒΡIOY 2017, ώρα 09:00 π.μ., στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
 Απαιτεί την αθώωση των Mελών του Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καθώς και την
παύση κάθε παρόμοιας δίωξης.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ:
ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ – ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

