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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ-ΑΘΗΝΑ-11.00 Π.Μ. 

 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) αποφάσισε την συμμετοχή της στην 

Πανδημοσιοϋπαλληλική Πανελλαδική κινητοποίηση που προκήρυξε για την 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι, στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, πρέπει να 

ενώσουν τη φωνή τους και να απαιτήσουν να πληρώσουν οι υπαίτιοι του 

εγκλήματος των Τεμπών. Οι ένοχοι έχουν ονοματεπώνυμο. Τόσο στην κυβέρνηση, 

όσο και στην Διοίκηση των σιδηροδρόμων. Επιβάλλεται να αποκαλυφθούν, να 

λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για την αφαίρεση των πενήντα 

(57) ανθρωπίνων ζωών. Εδώ και τώρα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. 

 Δεν πρόκειται να αφήσουμε το έγκλημα των Τεμπών να συγκαλυφθεί. 

Όσοι πιστεύουν πώς με αστείους επικοινωνιακούς χειρισμούς, δήθεν θλιμμένους 

Υπουργούς, συγνώμες, αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και επιτροπές 

διερεύνησης θα καλύψουν τις βαρύτατες ευθύνες τους για την τραγωδία, πλανώνται 

πλάνην οικτράν. Τα χέρια τους έχουν βαφτεί με αίμα αθώων ανθρώπων και η 

Ελληνική Κοινωνία αξιώνει βαρύτατη τιμωρία για τους εγκληματίες. 

 Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί να λειτουργεί ένα κράτος στη λογική του 

«πάμε και όπου βγει». Είδαμε που οδηγεί αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει 

να συνεχιστεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης 

των Δημοσίων Υπηρεσιών με μόνο σκοπό το εύκολο κέρδος για τα συμφέροντα 

σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Είναι η ώρα να μπει ένα τέλος στο 

ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες διεκδικούν μία 

ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ένα καλύτερο μέλλον γι΄ αυτούς και τα παιδιά 

τους. 

 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετάσχουν ενωτικά και 

δυναμικά στην κινητοποίηση της ΠΕΜΠΤΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και στην 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, 

στις 11:00 το πρωί της ίδια ημέρας. Σύνθημα μας, «δεν ήταν δυστύχημα… ήταν 

δολοφονία!!! καμία συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, οι υπαίτιοι πρέπει να 

πληρώσουν».    
 

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


