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ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΣΟΛΩΜΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ),
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ
«ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ».
Ξεκαθαρίζουμε προς την κυβέρνηση και τους δημάρχους ότι:
Κάθε απόπειρα να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους εις βάρος των ίδιων των βρεφών και παιδιών
μας, αλλά και εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων του παιδαγωγικού και βοηθητικού
προσωπικού, με ακόμα χειρότερες αναλογίες παιδιών - παιδαγωγών σε κάθε παιδικό τμήμα, ή
ακόμα και διεύρυνση των ωρών εργασίας, θα βρει όλον τον κλάδο απέναντι της.
Άραγε ποια σύγχρονη ανάγκη υπηρετεί η κυβέρνηση με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
όταν η παιδαγωγική δίνει σταθερά την θέση της στα παιδοφυλακτίρια;
Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ταυτόχρονα και
γονείς, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις ανάγκες των βρεφών και των νηπίων, την σημασία της
προσχολικής αγωγής για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ας αφήσει λοιπόν η
κυβέρνηση κατά μέρος το υποκριτικό της ενδιαφέρον την ώρα που:
• Τα βρέφη και τα νήπια στοιβάζονται σε ακατάλληλες και συχνά επικίνδυνες αίθουσες, χωρίς
σε πολλές περιπτώσεις στοιχειώδεις υποδομές. Δεν υπάρχει ούτε χώρος, ούτε κρεβάτια για να
κοιμηθούν, αίθουσες και προαύλια για να παίξουν.
• Ακόμα και η αναλογία παιδιών – παιδαγωγών που προβλέπεται από τον πρότυπο κανονισμό
δεν τηρείται σε κανένα παιδικό σταθμό λόγο έλλειψης προσωπικού για να βγουν οι βάρδιες.
• Ο μισοί εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς δουλεύουν με συμβάσεις, με μόνιμη
ανασφάλεια για το αν θα έχουν δουλειά στη συνέχεια.
• Από τη χρόνια υποχρηματοδότηση υποβαθμίζεται ακόμα και το φαγητό και η θέρμανση των
παιδιών μας. Πολύ περισσότερο τώρα που κυβέρνηση και δημοτικές αρχές στοχεύουν να
εξοικονομήσουν ενέργεια από τη μείωση θέρμανσης και ρεύματος και στις δομές της
προσχολικής αγωγής.
• Χιλιάδες βρέφη και παιδιά δεν βρίσκουν θέση και φέτος στους παιδικούς σταθμούς.

• Το ειδικό παιδαγωγικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδίατροι)
απουσιάζει εντελώς ή είναι τελείως ανεπαρκές σε όλους τους παιδικούς σταθμούς.
• 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.
Η κυβέρνηση δεν έχει καμία αγωνία για την παιδαγωγική διάσταση της λειτουργίας των
παιδικών σταθμών, για την προσχολική αγωγή. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι «κάπου να
παρκάτονται τα παιδιά» την ώρα που οι γονείς θα πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας,
με ωράρια λάστιχο για να τους έχουν διαθέσιμους περισσότερες ώρες οι εργοδότες για τα κέρδη
τους. Άλλωστε αυτό παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέροντας ότι στόχος είναι η
αύξηση του «οικονομικά ενεργού πληθυσμού».
Στο «σύγχρονο κόσμο» του πρωθυπουργού, των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. φιγουράρουν μόνο οι
ανάγκες κερδοφορίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ενώ οι σύγχρονες ανάγκες του
παιδιού και της οικογένειας δεν χωράνε.
Δε θα το επιτρέψουμε!
Σήμερα που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπουν να μπει στο επίκεντρο η
σημασία αυτής της περιόδου για την ανθρώπινη προσωπικότητα, σήμερα που θα έπρεπε να
σκεφτόμαστε πως θα βελτιώσουμε τους όρους της εργασίας και τη ποιότητα της παρεχόμενης
φροντίδας και εκπαίδευσης, δεν πρέπει να αποδεχτούμε να πάμε στα παιδοφυλακτίρια. Στο δόγμα
«είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας, κι ο γιος μου το ανταλλακτικό» εμείς απαντάμε με τον
αγώνα για τα δικά μας δικαιώματα, για μόνιμη και σταθερή εργασία, αυξήσεις στους μισθούς,
μείωση του εργάσιμου χρόνου, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, μείωση των ορίων
συνταξιοδότησης, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία.
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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

