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 Υηιηάδες παηδηά εθηός παηδηθώλ ζηαζκώλ. 
 

Υηιηάδεο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά βξίζθνληαη, όπσο θάζε ρξόλν, αληηκέησπεο κε ην πξόβιεκα ηεο 

αλαδήηεζεο κηαο ζέζεο ζηνπο δεκνηηθνύο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο. πγθεθξηκέλα, θέηνο περηζζόηερα 

από 50.000 παηδηά κέλοσλ εθηός ηοσ προγράκκαηος ηες ΕΕΣΑΑ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΠΑ γηα 

δσξεάλ θηινμελία ζε Παηδηθνύο ηαζκνύο, Κέληξα Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο θαη ΚΔΑΠ γηα εηδηθέο 

αλάγθεο. Ωζηόζν, ο πραγκαηηθός αρηζκός ηφλ παηδηώλ ποσ κέλοσλ εθηός είλαη ποιύ κεγαιύηερος, θαζώο 

πνιιέο νηθνγέλεηεο δελ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, δελ θαηέζεζαλ αίηεζε, νπόηε ηα παηδηά 

ηνπο ζα κείλνπλ εθηόο. Πξόθεηηαη γηα νηθνγέλεηεο πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ, ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηα ηξνθεία ησλ δεκνηηθώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ή δελ ζα βξνπλ ζέζε ζε απηνύο, ρσξίο λα 

κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηα δίδαθηξα ησλ ηδησηηθώλ θαη ζα βξεζνύλ ζε ζνβαξό αδηέμνδν. Καη όια απηά ηελ 

ώξα πνπ ήδε οη δοκές εηδηθά γηα βρέθε είλαη αποιύηφς αλεπαρθείς ζηνπο δεκνηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο. 
 

Σελ ίδηα ζηηγκή κία ζεηρά από δεκοηηθοί παηδηθοί ζηαζκοί θιείλοσλ, κε ραξαθηεξηζηηθόηεξα 

παξαδείγκαηα ηνπο δήκνπο Αζήλαο θαη Πεηξαηά, ελώ ζε πνιινύο δήκνπο οη ζέζεης ζηοσς παηδηθούς 

ζηαζκούς είλαη ιηγόηερες από πέρζη ιόγσ ηνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο 99/2017, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη 

νη πξνϋπνζέζεηο αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με δεδνκέλν κάιηζηα όηη ην ΠΔ πξνβιέπεη ηε ζηαδηαθή 

πξνζαξκνγή κέζα ζε δηάζηεκα πέληε εηώλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη, νη δνκέο 

πνπ ζα θιείζνπλ ζε βάζνο ρξόλνπ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο. 
 

Μπνξεί ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ λα παλεγπξίδεη ηελ έμνδν από ηα κλεκόληα, όκσο ε πξαγκαηηθόηεηα 

ηελ δηαςεύδεη. Οη 700 θαη πιένλ κλεκνληαθνί λόκνη είλαη εδώ. Σα ραξάηζηα είλαη εδώ. Οη πεξηθνπέο ζηελ 

Τγεία, ζηελ Πξόλνηα θαη ζηελ Παηδεία είλαη εδώ. 
 

Μεγάιες είλαη οη εσζύλες ποσ έτεη θαη ε πιεηουεθία ηες ΠΟΕ - ΟΣΑ πνπ επηρείξεζε, ζε αγαζηή 

ζσλεργαζία κε ηοσς δεκάρτοσς ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΚΕΔΕ, λα πξνζαλαηνιίζεη ηνλ αγώλα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο δεκνηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο ελάληηα ζηε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή, κε ην 

επηρείξεκα όηη δελ ζα έρνπλ παηδηά νη παηδηθνί ζηαζκνί. Η πραγκαηηθόηεηα γηα κία αθόκα θορά ηοσς 

δηαυεύδεη. Σα τηιηάδες παηδηά κέλοσλ εθηός παηδηθώλ ζηαζκώλ γηαηί δελ σπάρτοσλ οη αλαγθαίες 

σποδοκές θαη επαρθή τρεκαηοδόηεζε, ότη γηαηί ζε κόιης 184 δήκοσς ηες τώρας εθαρκόδεηαη 

θοσηζοσρεκέλα θαη τφρίς ηελ αλαγθαία σιηθοηετληθή σποδοκή θαη ηο προζφπηθό ε δίτρολε 

προζτοιηθή αγφγή. 
 

Σο σλδηθάηο ΟΣΑ Αηηηθής θαιεί ηοσς εργαδόκελοσς ζηοσς δήκοσς καδί κε ηοσς γολείς λα οργαλώζοσλ 

ηολ αγώλα ηοσς γηα: 

• Δνκέο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο απνθιεηζηηθά δεκόζηεο θαη δσξεάλ γηα όια ηα παηδηά, ρσξίο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο, ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θξάηνπο, κε επαξθή ρξεκαηνδόηεζε, θαηάιιειε θηηξηαθή 

θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηειέρσζε κε κόληκν επηζηεκνληθό παηδαγσγηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό. 

• Καλέλα παηδί εθηόο παηδηθώλ ζηαζκώλ. 

• Μνληκνπνίεζε ηώξα όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζπκβαζηνύρσλ ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο.                                                                          
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