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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την συμπαράσταση, αλληλεγγύη και 
στήριξη της στον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας και στους 
εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που 
αγωνίζονται να προσφέρουν μια ενιαία Προσχολική Αγωγή, σύμφωνα με τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις 
ικανότητες και δεξιότητες τους πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο με αυστηρούς κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας. 

Δυστυχώς όμως, στην παροχή του πολύτιμου αυτού έργου του, το 
Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και το αυτί των υπευθύνων δεν 
ιδρώνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Το σημαντικότερο είναι οι ελλείψεις 
προσωπικού, που αντί να αντιμετωπίζονται, ολοένα και αυξάνονται. Τελευταία 
μάλιστα, το λιγοστό προσωπικό αναγκάζεται να μετακινείται σε αποστάσεις δεκάδων 
χιλιομέτρων (έως και 70 χιλιομέτρων) σε καθημερινή βάση προκειμένου να 
καλύψουν κενά με το πρόσχημα των «υπηρεσιακών αναγκών». Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα, αφενός την ανατροπή του οικονομικού και οικογενειακού 
προγραμματισμού του προσωπικού, αφετέρου την υποβάθμιση του παρεχόμενου 
έργου τους με τα παιδιά να «στοιβάζονται» σε πολλές περιπτώσεις σε μία αίθουσα, 
εν μέσω της πανδημίας.  

Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 
του Νομού Κέρκυρας και των εργαζομένων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών που είναι η κάλυψη άμεσα των εκτάκτων αναγκών σε Παιδαγωγικό και 
Βοηθητικό προσωπικό και η μονιμοποίηση των συναδέλφων που εργάζονται χρόνια 
μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και καταγγέλλει την υποβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 

Καλούμε τις Δημοτικές Αρχές Κέρκυρας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία 
να ενσκήψουν στα προβλήματα του προσωπικού των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και να φροντίσουν για την άμεση επίλυσή τους. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα φέρουν ακέραια την ευθύνη των δυσλειτουργιών των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 



Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας και το προσωπικό 
στους Σταθμούς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στους γονείς τους, 
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
έχουν αποφύγει κάθε κινητοποίηση. Ο κόμπος όμως έχει φτάσει στο χτένι. Με 
Ανακοίνωση τους προειδοποιούν, πώς αν και τώρα δεν βρεθεί λύση στις ελλείψεις 
προσωπικού θα προβούν σε κινητοποιήσεις, ξεκινώντας με Στάσεις Εργασίας τις 
τέσσερις (4) τελευταίες ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, την ΠΕΜΠΤΗ 
18 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα καλύψει 
συνδικαλιστικά αυτές τις κινητοποιήσεις.   

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


