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Αγαπητοί συνάδελφοι εκ μέρους της Διοίκησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

χαιρετίζουμε το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών 
(ΠΑ.ΣΥ.Β/Ν). 

Για το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα η συνεχής επιμόρφωση και η 
διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων είναι στρατηγικός μας στόχος για 
σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη. 

Δυστυχώς ο κλάδος προέρχεται από ένα βαρύ πλήγμα. Η κυβέρνηση σ΄ 
αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι λόγω της οικονομικής κρίσης 
ήρθε, και με αυταρχικό τρόπο, νομοθέτησε τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή. Ακόμα και το τριετές μεταβατικό στάδιο το οποίο προβλέφθηκε στο Νόμο, 
καταστρατηγήθηκε και ήδη από το νέο σχολικό έτος η εφαρμογή του Νόμου έγινε 
υποχρεωτική. 

Όλα όσα κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
πήραν σάρκα και οστά και έγιναν ο εφιάλτης του κλάδου καταστρατηγώντας 
επαγγελματικά δικαιώματα και βάζοντας σε ορατό και άμεσο κίνδυνο 
εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Η επιμονή από μέρους της κυβέρνησης αλλά και όλων 
όσων με πάθος υποστήριξαν την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση κρυφά ή φανερά 
(πολιτικά κόμματα, παρατάξεις και συνδικαλιστικές και μη ομάδες εργαζομένων) 
απέδειξε περίτρανα ότι αγνόησαν προκλητικά τον πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι παιδικοί σταθμοί στην εξέλιξη της προσωπικότητας και του 
γνωστικού επιπέδου των παιδιών τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον της κοινωνίας 
μας. 

Η θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για Ενιαία Προσχολική Αγωγή (0 έως 6 ετών) 
αλλά και κατά της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν εδώ και πολλά 
χρόνια ξεκάθαρη και όποιος ρωτάει γι΄ αυτά σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί τη δράση 
της Ομοσπονδίας.  



Διαφωνούμε όμως κάθετα και στην απόπειρα από πλευράς κάποιων, που με 
τη στάση τους πρόδωσαν τον κλάδο και εκ των έσω, να χρησιμοποιηθεί ως χάπι, 
που χρυσώνει την κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου ή 
ισότιμη κρίση σε θέση Προϊστάμενων κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε. Αυτό σαν λύση από 
μόνο του δεν εξισορροπεί την κατάσταση.  

Άλλωστε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει ήδη πάρει θέση και σε αυτό αφού με τις 
ενέργειές της κατάφερε να ανακληθεί σχετική εγκύκλιος και να  βγει νέα που 
επιτρέπει το διαζευκτικό «ή» στις κρίσεις των Προϊστάμενων στις κατηγορίες  
Π.Ε. και Τ.Ε. «εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση και συνάφεια με το αντικείμενο». Και 
στην περίπτωση των Παιδικών Σταθμών ξεκάθαρα υπάρχει. Είμαστε όμως 
ικανοποιημένοι συνάδελφοι μόνο με αυτό; 

Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σαφέστατα  συμφωνεί με την αναβάθμιση του πτυχίου 
σας όμως δεν αποδέχεται να μετατραπείτε από Παιδαγωγοί Προσχολικής 
Εκπαίδευσης σε Προϊστάμενοι «Φροντιστές» Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπως 
επιβάλλει η κυβέρνηση και όσοι το υποστηρίζουν αυτό. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και τις 
παρεμβάσεις μας για την κατάργηση αυτού του Νόμου μένοντας πιστοί στην θέση 
μας για ενιαία Προσχολική Αγωγή. Άλλωστε τα αποτελέσματα της δίχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η προχειρότητα με την οποία την αντιμετώπισαν εις 
βάρος των παιδιών μας και όλης της κοινωνίας, αποτελούν την μεγαλύτερη 
τεκμηρίωση για το τεράστιο λάθος της κυβέρνησης  και την βεβιασμένη ψήφιση 
αυτού του Νόμου. Και αυτό είναι το θέμα στο οποίο επικεντρωνόμαστε αυτό το 
διάστημα. 

Η προστασία όλων των θέσεων εργασίας στους Παιδικούς Σταθμούς και η 
άρση της κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων σας είναι για εμάς 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. 

Ο αγώνας θα είναι επίπονος και δύσκολος και θα συνεχιστεί με μεθοδικότητα 
και οργάνωση αλλά βασική προϋπόθεση είναι η ενότητα και η συσπείρωση των 
εργαζομένων γύρω από την Ομοσπονδία μας. 

Θα κλείσουμε με τα λόγια του Ουμπέρτο Έκο ευελπιστώντας να γίνουν 
οδηγός μας και σε αυτό τον δύσκολο αγώνα: 

«Στη ζωή τίποτα δεν μας χαρίζεται. Πρέπει να πονέσεις και να πολεμήσεις 
για να φτάσεις στην Ιθάκη σου!»  

Καλή επιτυχία στις εργασίες του 15ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  
 

 


