
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ, 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ!!  

Χαιρετίζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Οκτώβρη στο 

χώρο που συνεδρίαζε το Εθνικό Συμβούλιο με θέμα την εξειδίκευση της πιλοτικής 

εφαρμογής του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας «Κυψέλη», στο οποίο 

περιλαμβάνεται και η επέκταση του ωραρίου.  

Δεκάδες σταθμοί έκλεισαν στην Αττική αλλά και σε δήμους της περιφέρειας, εκατοντάδες 

συνάδελφοι έκαναν στάση εργασίας και κατέβηκαν στο δρόμο απαιτώντας την ουσιαστική 

αναβάθμιση των παιδικών σταθμών και όχι την μετατροπή τους σε πάρκινγκ παιδιών όπως 

σχεδιάζει η κυβέρνηση. 

Άλλωστε για το περιεχόμενο του προγράμματος «Κυψέλη» έχουν διατυπωθεί σοβαρές 

αντιρρήσεις και ενστάσεις τόσο από το σύνολο των σωματείων και των ομοσπονδιών των 

εργαζομένων όσο και από όλους τους σχετικούς φορείς και τα πανεπιστήμια. Για αυτό το 

λόγο και το υπουργείο έχει επιλέξει η εξειδίκευση του προγράμματος να γίνει από ΜΚΟ και 

όχι από τα Πανεπιστήμια, που ειδικεύονται στο αντικείμενο και τα οποία ζητούν την πλήρη 

αλλαγή του προγράμματος.  

Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Εργασίας δείχνοντας την βούληση της κυβέρνησης να αντιστοιχηθούν οι ώρες 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με το εργασιακό ωράριο των γονιών δε 

δεσμεύτηκε για κανένα από τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Δεν πήρε πίσω τίποτα!! 

Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να μας εφησυχάσουν για να κερδίσουν χρόνο  προκειμένου 

να λειάνουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Είναι γελασμένοι όμως. Θα μας ξαναδούν 

μπροστά τους σε περίπτωση που φέρουν το όποιο μέτρο θα επιφέρει υποβάθμιση των 

παιδικών σταθμών.  

Οι εργαζόμενοι, παίρνοντας δύναμη από τη μαζική κινητοποίηση, θα πρέπει να είναι σε 

αγωνιστική ετοιμότητα, να συνεχίσουν τον αγώνα για το σύνολο των αιτημάτων τους και να 

δώσουν την δική τους απάντηση αν η κυβέρνηση συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα. 

Η συμμετοχή όλων μας στην Πανελλαδική – Πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 ΝΟΕΜΒΡΗ, μαζί 

με όλους τους κλάδους, είναι το επόμενο βήμα για την κλιμάκωση των διεκδικήσεών μας.  

Αυτοί κάνουν σαφές με κάθε τρόπο ότι στον «σύγχρονο» κόσμο τους δεν χωράνε οι 

ανάγκες παιδιών και εργαζομένων. Εμείς τους απαντάμε ότι δε θα σταματήσουμε να 

διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν!! 

Αθήνα, 14-10-2022  


