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                                                                     Προς: 
                                                                     Συλλόγους-Μέλη  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Κυβέρνηση απέναντι στο διογκούµενο κύµα αγανάκτησης 
και έντασης των εργατικών αγώνων προχώρησε στο µοναδικό «όπλο» 
που της έχει αποµείνει. Την χρήση της αστυνοµικής βίας, τις 
δικαστικές παρεµβάσεις και τους απεργοσπαστικούς µηχανισµούς 
που έχει στήσει µε τους ιδιώτες «φίλους» της. 

 
Η είσοδος των Μ.Α.Τ. στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής είναι κενό γράµµα 

αφού αυτή τη στιγµή όλοι οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
βρίσκονται σε θέση µάχης εντείνοντας  και κλιµακώνοντας τις µορφές 
πάλης µε την καθολική τους συµµετοχή στην απεργία της 
Οµοσπονδίας.  

 
Είναι κενό γράµµα επίσης γιατί κανένα απορριµµατοφόρο 

∆ήµου δεν πρόκειται να πάει στο Χ.Υ.Τ.Α. για να αδειάσει και γιατί 
οι ιδιώτες δεν µπορούν να µαζέψουν απορρίµµατα τόσων ηµερών, 
αλλά και γιατί σε κάθε γειτονιά και σε κάθε δρόµο της Αθήνας 
συναντούν την αντίσταση και αποδοκιµασία, όχι µόνο των απεργών 
εργαζοµένων, αλλά του συνόλου της εργατικής τάξης, της νεολαίας και 
του λαού της Αθήνας. 

 
Καλούµε τους ιδιώτες και το συνδικάτο των ιδιοκτητών 

φορτηγών να σταµατήσουν από µόνοι τους, πριν τους σταµατήσουν τα 
«κύµατα» των αγανακτισµένων πολιτών. 

 
Ο αγώνας ο δικός µας έχει γίνει αγώνας όλων των 

εργαζοµένων, γιατί γνωρίζουν ότι η ήττα η δικιά µας θα είναι και δικιά 
τους και του εργατικού κινήµατος. 

 
Η υπεράσπιση αυτού του αγώνα είναι ζήτηµα τιµής για την 

εργατική τάξη της χώρας µας η οποία δοκιµάζεται από την ανεργία, την 
πείνα και την εξαθλίωση.  
 
 



 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή  της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλα τα 
σωµατεία µέλη της µετά αυτές τις εξελίξεις να πάρουν πρόσθετα 
απεργιακά µέτρα, να συγκροτήσουν απεργιακές φρουρές παντού για να 
οδηγήσουν σε πλήρη παράλυση τον απεργοσπαστικό µηχανισµό των 
ιδιωτών και ταυτόχρονα θα θέσουν εκτός λειτουργίας όλες της 
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.  

 

Από τη ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, που ξεκινάνε οι 48ωρες 
απεργίες δεν δουλεύει ΤΙΠΟΤΑ. 
 
Πιο  συγκεκριµένα: 
 

1. Ενισχύουµε τα απεργιακά µπλόκα στα αµαξοστάσια των 
∆ήµων και µετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης ότι τα 
επείγοντα δροµολόγια εξυπηρετούνται από τους ιδιώτες 
ακυρώνουµε κάθε δροµολόγιο εξυπηρέτησης που 
πραγµατοποιούσαµε µέχρι σήµερα δηλ. Νοσοκοµεία, Λαϊκές 
Αγορές και Σχολεία. ∆ΕΝ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. 

 

2. Παρεµποδίζουµε µε µαζικές συγκεντρώσεις, διαµαρτυρίες τον 
απεργοσπαστικό µηχανισµό των ιδιωτών που στήνει η 
Κυβέρνηση. 

 

3. Κλείνουµε από αύριο όλες τις υπηρεσίες που µέχρι σήµερα 
λειτουργούσαν και καταλαµβάνουµε όλα τα ∆ηµοτικά κτίρια. 

 
4. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίστηκε ο 
καθαρισµός από σκουπίδια όλης της διαδροµής που θα κινηθεί η 
πορεία των εργαζοµένων που θα συµµετέχουν στην 48ΩΡΗ 
Πανεργατική Απεργία της Α.∆.Ε.∆.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. 

 
Ταυτόχρονα την ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, στις 9.00 το 

πρωί συγκεντρωνόµαστε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς να 
αποδυναµώνουµε τα µπλόκα στα αµαξοστάσια  την ώρα που θα 
συζητείται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά της Απεργίας της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ  
 

ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ 
 

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

 
      Ο Πρόεδρος                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας 

 
  Θέµης Μπαλασόπουλος                               Ιωάννης Τσούνης 


