
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΚΙΓΚ ΠΑΙΔΙΩΝ!!  

Υλοποιώντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τον 
περασμένο Ιούνη η κυβέρνηση προχωρά τους 
σχεδιασμούς της για την διεύρυνση και επέκταση του 
ωραρίου των παιδικών σταθμών. 

Με μοναδικό στόχο «να αντιστοιχηθούν οι ώρες λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών 
με το εργασιακό ωράριο των γονιών», όπως έχει δηλώσει ευθαρσώς ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, των νέων ζευγαριών και των 
εργαζομένων,  αλλά κυρίως η ανάγκη κάθε παιδιού να μεγαλώσει σε στέρεες συνθήκες 
ψυχοσωματικής ασφάλειας, μπαίνουν στο περιθώριο. 

Η καπιταλιστική «ανάπτυξη», «ανταγωνιστικότητα», «σταθερότητα» που ευαγγελίζεται η 
κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα θέλουν τους γονείς εργαζόμενους να δουλεύουν σε 
εξαντλητικά ωράρια, ακατάπαυστα και απερίσπαστα από τις «σκοτούρες» της ανατροφής 
των παιδιών μας , ακριβώς σε αυτή τη πραγματικότητα έρχεται να προσαρμοστεί και η 
λειτουργία των παιδικών σταθμών μέσα από τη διεύρυνση του ωραρίου, η κυβέρνηση δεν 
υπολογίζει τις παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας.  

Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει απαξιώσει τους βρεφικούς - παιδικούς σταθμούς, 
να λειτουργούν υπό το βάρος της μόνιμης υποχρηματοδότησης η οποία γίνεται ακόμα πιο 
σκληρή από την ακρίβεια στα τρόφιμα, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, να μην καλύπτουν 
όλες τις αιτήσεις εγγραφής αφήνοντας χιλιάδες βρέφη και παιδιά εκτός,  σε πολλές 
περιπτώσεις να στοιβάζονται βρέφη και παιδιά χωρίς τις αναγκαίες στοιχειώδεις κτηριακές 
και υλικοτεχνικές υποδομές, η αναλογία παιδιών – παιδαγωγών που προβλέπεται από τον 
πρότυπο κανονισμό να μην τηρείται, να αποτελεί «είδος πολυτελείας» η αυτονόητη ύπαρξη 
ειδικού παιδαγωγικού προσωπικού, με τραγικές ελλείψεις παιδαγωγικού και βοηθητικού 
προσωπικού ενώ οι μισοί και πλέον εργαζόμενοι να είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
και «κοινωφελούς εργασίας» χωρίς δικαιώματα και σε καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας. 

Σε όλα τα παραπάνω με πρόσχημα τους δημογραφικούς δείκτες η κυβέρνηση και η 
πλειοψηφία των δημάρχων, που συμφωνούν με το μέτρο, έρχονται να προσθέσουν και το 
«διευρυμένο» ωράριο, στην πραγματικότητα  όμως είναι και αυτό ενταγμένο στην 
αντιλαϊκή επίθεση, σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στην  κλιμάκωση της 
εμπορευματοποίηση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας ευρύτερα τις 
ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της, ως «κόστος», στις παραπέρα 
ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στον εργάσιμο χρόνο, στο ξεχειλωμένο ωράριο . 

Όταν απλόχερα χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης 120 μεγάλες επιχειρήσεις 
για τη δημιουργία «χώρων φύλαξης» βρεφών στις εγκαταστάσεις τους, ενώ πιλοτικά από 
το Μάρτιο έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «νταντάδες της γειτονιάς» σε μια σειρά 
δήμων, μπαίνει και το ερώτημα, γιατί τα εκατομμύρια δεν δίνονται για να στηριχτούν και 
να διευρυνθούν με συγχρόνους όρους οι δημόσιες δομές για το παιδί; Ποια σύγχρονη 
ανάγκη υπηρετεί όταν η παιδαγωγική να δίνει σταθερά την θέση της 
στα  παιδοφυλακτίρια  της επιχειρηματικής δράσης; 



Η πείρα που υπάρχει ήδη στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς από την 
διεύρυνση ωραρίου των δημοτικών σχολείων, επιβεβαιώνει πως όχι μόνο δεν φέρνει 
αναβάθμιση της εκπαιδευτής λειτουργίας αλλά ακριβώς το αντίθετο. 

Στο «σύγχρονο κόσμο» των αστικών κυβερνήσεων της πλειοψηφίας των δημάρχων και της 
ΕΕ θέση έχουν μόνο οι ανάγκες κερδοφορίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ενώ οι 
σύγχρονες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας δεν χωράνε. Αυτές τις ζωτικές ανάγκες 
εμείς ΜΟΝΟ εργαζόμενοι, γονείς, μπορούμε και πρέπει να τις βγάλουμε στο προσκήνιο της 
ζωής και της κοινωνίας με την συλλογική οργάνωση και πάλη, να σώσουμε τα παιδιά μας. 

Διεκδικούμε: 

•Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, παιδαγωγών 
(βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών), ειδικού παιδαγωγικού, ειδικού επιστημονικού 
(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδίατροι) και βοηθητικού προσωπικού. 
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

•Άμεση αναβάθμιση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Κτίρια σύγχρονα, ασφαλή, 
με τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.   

•Κανένα παιδί εκτός βρεφικών και παιδικών σταθμών, η συμμετοχή να είναι εντελώς 
δωρεάν. 

•Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα για την 
προσχολική αγωγή, με ευθύνη του κράτους, και όχι όπως ισχύει σήμερα, στη δικαιοδοσία 
της εκάστοτε δημοτικής αρχής, διαφοροποιημένο και αποσπασματικό. Να υπάρχει συνέχεια 
στόχων και σκοπών για να συνδέεται το παιδαγωγικό έργο των παιδικών σταθμών με αυτό 
των νηπιαγωγείων. 

Η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη 2022 να γίνει υπόθεση κάθε 
εργαζόμενου και να σηματοδοτήσει την κλιμάκωση του αγώνα απέναντι στην 
αντεργατική και αντιλαϊκή βαρβαρότητα κυβέρνησης, δημάρχων ΕΕ και κεφαλαίου. 

Καλούμε τους εργαζόμενους στους Παιδικούς Σταθμούς να συμμετέχουν στη Στάση 
Εργασίας την Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022 από τις 11:30 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου 
και τους εργαζόμενους του λεκανοπεδίου Αττικής να συμμετέχουν στην παράσταση 
διαμαρτυρίας στις 12:00 το μεσημέρι έξω από το χώρο συνεδρίασης του Εθνικού 
Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ( Σολωμού 60, Αθήνα). 

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτές τις διεκδικήσεις που απαντούν στις 

πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των γονιών. 

Αθήνα, 12-10-2022  


