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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) πραγματοποιεί αύριο, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. Στην απεργιακή 
κινητοποίηση δύναται να μην συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των Δήμων της Δυτικής 
Αττικής, αφού προτεραιότητα είναι η προσφορά τους στην τοπική κοινωνία τις 
δύσκολες ώρες που περνάει λόγω της πρόσφατης καταστροφικής θεομηνίας. 
 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιήσουν στις 
9:00 το πρωί της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2017 Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω 
από το Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου 37-Μαρούσι). Ζητούν την άμεση 
ανάκληση των εξαγγελιών του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου και την 
ακύρωση του προγράμματος που μεθοδεύει για κατάργηση των Σχολών Τ.Ε. 
Προσχολικής Αγωγής και την διετή υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 
ετών στα Νηπιαγωγεία, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάργηση του 
Δημόσιου, Κοινωνικού και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και 
στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων Παιδαγωγών. 
 Ακολούθως, στις 12.00 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θα κάνουν νέα Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα) με βασικά αιτήματα, μεταξύ 
πολλών άλλων, την άμεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου, την άμεση έκδοση ολοκληρωμένης και σαφής διευκρινιστικής εγκυκλίου 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπεγράφη πρόσφατα από 
την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την καταβολή των 
αποδοχών στους συμβασιούχους των Δήμων που παραμένουν απλήρωτοι, καθώς και 
να μην υπάρξει καμία νέα μείωση των αποδοχών από 1-1-2018 λογω ξεπαγώματος 
της μισθολογικής εξέλιξης. 
 Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν χορτάσει από λόγια και 
υποσχέσεις. Γι΄ αυτό λένε φτάνει πια. Θέλουν πλέον η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
ΑΝ.ΕΛ. να κάνει πράξη τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της. Σε διαφορετική 
περίπτωση είναι αναγκασμένοι να συνεχίσουν το δρόμο των κινητοποιήσεων και 
της αγωνιστικής-ενωτικής παρέμβασης του κλάδου. Οι εργαζόμενοι ότι κέρδισαν 
το κέρδισαν με διαρκείς και ανυποχώρητους αγώνες ακόμη και τη δύσκολη 
μνημονιακή περίοδο.  

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


