ΣΟ «ΙΟΙΙΘΜΟ» ΟΘ ΠΑΘΔΘΙΟΘ ΣΑΘΛΟΘ
Η κςβέπνηζη ηων ΤΡΘΖΑ - ΑΜΕΚ ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή δηάιπζε ησλ δεκφζησλ
θνηλσληθψλ δνκψλ πξνο φθεινο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Πξνρσξά ζηε
κείσζε αιιά θαη ζηελ αιιαγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ ην ΕΣΠΑ πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζεη θαη νπζηαζηηθά λα εληζρχζεη ηνπο ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε βάξνο ησλ
δεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.
Μεηψλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαηά 5% κεηά ηελ πεξζηλή επίζεο θαηά 5% πεξηθνπή, πνπ είρε
νδεγήζεη 45.000 παηδηά εθηφο παηδηθψλ ζηαζκψλ, ρξεκαηνδνηεί απεπζείαο ηνπο γνλείο θαη φρη
ηηο δνκέο, κε απνηέιεζκα πνιινί γνλείο λα ζηξαθνχλ ζηνπο ηδησηηθνχο ζηαζκνχο, ην
πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νπζηαζηηθά «ζηνλ αέξα» αθνχ ε
επαλαπξφζιεςή ηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αηηήζεηο ησλ παηδηψλ.
Με δεδνκέλε ηελ εδψ θαη ρξφληα απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, νη δεκνηηθνί
παηδηθνί ζηαζκνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπκβαζηνχρνπο ηνπ ΕΣΠΑ. Η δε δνκή ησλ 300 θαη πιένλ ΚΔΑΠ θαη
ΚΔΑΠ ΑκεΑ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Είλαη πνιχ
πηζαλφλ, ινηπφλ, αξθεηνί δεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί λα κελ αλνίμνπλ.
***
Η επεπσόμενη «αξιολόγηζη» δομών και ο «κόθηηρ» πνπ έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο, ζα βξνπλ ηνπο δεκνηηθνχο
ζηαζκνχο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππνιεηηνπξγνχλ, κε ειιηπέο πξνζσπηθφ, κε φ,ηη απηφ
ζεκαίλεη γηα ηελ ηχρε ηεο δνκήο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ.
Απέλαληη ζ' απηήλ ηελ αληεξγαηηθή - αληηιατθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα αληηδξάζνπκε. Καλέλαο
δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα κείλεη αδηάθνξνο κπξνζηά ζηε λέα ππνβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ
παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ επηρεηξείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ
αξρψλ. Η Πξνζρνιηθή Αγσγή δελ είλαη πξνλφκην, είλαη δηθαίσκα γηα φια ηα παηδηά.
Παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαινθαηξηνχ, κπνξνχλ άκεζα ηα Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Σσκαηείσλ
Εξγαδνκέλσλ ζηνπο δήκνπο λα θνπβεληηάζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο δξάζεο
απφ ηελ 1ε θηφιαο ηνπ Σεπηέκβξε κε ην άλνηγκα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.
***
Μα δημιοςπγηθεί ένα εςπύ μέηωπο ςπεπάζπιζηρ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Μπξνζηά πξέπεη λα είλαη ηα Σσκαηεία Εξγαδνκέλσλ ησλ δήκσλ,
εγγξάθνληαο ζηα ζσκαηεία (φπνπ δελ έρεη γίλεη ήδε) φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο παηδαγσγνχο
ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ΚΔΑΠ.
Να ππάξρεη ζπληνληζκφο κε ηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη λα
νξγαλψζνπλ, κε επζχλε ησλ Σσκαηείσλ, κέζα απφ ηηο ιίζηεο ησλ αηηήζεσλ, φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο γνλείο.
Να αλνίμεη ην ζέκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζηα λέα δεπγάξηα θαη ζηνπο λένπο γνλείο πνπ ζα
βξνπλ ην πξφβιεκα κπξνζηά ηνπο.
Να κπεη ην ζέκα ζηα Δεκνηηθά Σπκβνχιηα κε ζηφρν λα παξζνχλ απνθάζεηο ελάληηα ζηελ
πεξηθνπή ζέζεσλ θαη ζηελ αιινίσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζηαζκψλ.
Να ππάξρεη ζπληνληζκφο κε Επηηξνπέο Αλέξγσλ.
Να δεκηνπξγεζεί έηζη έλα κέησπν πνπ ζα δηεθδηθήζεη:
-- Καλέλα παηδί εθηφο παηδηθψλ ζηαζκψλ.
-- Απνθιεηζηηθά δεκφζηνπο αζθαιείο θαη ζχγρξνλνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κε θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε.
-- Καηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ.
-- Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα ΚΔΑΠ ρσξίο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο.
-- Πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ κε πιήξε κηζζνινγηθά θαη
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.

