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ΛΕΜΕ ΟΧΙ  
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Το Δημογραφικό πρόβλημα δυστυχώς, είναι ένα πολυσύνθετο και 

δυσεπίλυτο πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις και επιπτώσεις στην κοινωνική 

και οικονομική ζωή της χώρας. Πρόβλημα που έχει αποδειχθεί πως δεν λύνεται με 

μονοδιάστατες και ευκαιριακές «δεσμεύσεις» βραχυπρόθεσμων πολιτικών 

στρατηγικών που ανακοινώνονται δυστυχώς προεκλογικά για ακόμη μια φορά!!! 

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσαν 

οι εταιρείες «NEXT IS NOW» (υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, 

εκδηλώσεων, κ.λπ.) και η «DONE CONSULTING» (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία) ανακοίνωσε την άμεση επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών 

Σταθμών και των Δημοτικών Σχολείων έως τις 6.00 το απόγευμα, προκειμένου «… 

να αντιστοιχηθούν οι ώρες λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με το εργασιακό 

ωράριο των γονιών!!!». 

Επίσης, παρουσίασε ως ενισχυτικά μέτρα για την επίλυση του 

δημογραφικού προβλήματος το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, 

τον χαμηλό Φ.Π.Α. για τα βρεφικά είδη, καθώς και την δημιουργία χώρων 

φύλαξης βρεφών σε χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση του Ταμείου 

Ανάκαμψης. 

 Μέτρα που φυσικά δεν στοχεύουν στην επίλυση των μεγάλων κοινωνικών 

και οικονομικών προβλημάτων που οδηγούν τα σύγχρονα ζευγάρια είτε στο να 

μην τεκνοποιούν, είτε στο να κάνουν ολιγομελείς οικογένειες. Τα μέτρα που 

εξαγγέλθηκαν περνούν μέσα από το πρίσμα της αύξησης του επιχειρηματικού 

κέρδους, της διεύρυνσης των ωραρίων εργασίας, την μείωση του ελεύθερου 

οικογενειακού χρόνου και την ενσωμάτωση οικογενειακών δραστηριοτήτων στο 

ευρύτερο πλαίσιο της επιχείρησης, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

υπεραξία της εργασίας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. 

Δυστυχώς τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν αγγίζουν στο παραμικρό τα 

τεράστια προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας που οδηγούν στην 

υπογεννητικότητα. 



Η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, οι πενιχροί μισθοί, η απαξίωση  του 

δημοσίου συστήματος παιδείας, που αντί να αποτελεί κυρίαρχη πολιτική 

επιλογή υποβιβάζεται σε «παιδοφυλακτήριο» προκειμένου να εργάζονται οι 

γονείς ολημερίς, η απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας που μετατρέπει 

αυτονόητα συνταγματικά δικαιώματα για όλους και παροχές για λίγους, είναι 

μερικά μόνο από τα προβλήματα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο 

δεν επιθυμεί να τα λύσει, αλλά μεθοδευμένα τα διογκώνει μέσω της απαξίωσης των 

δημοσίων αγαθών. Αυτός άλλωστε είναι και ο κεντρικός άξονας της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής της. 

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την επέκταση λειτουργίας των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών έως τις 6.00 το απόγευμα εντάσσεται στο 

πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για απαξίωση του εκπαιδευτικού -

παιδαγωγικού ρόλου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και τη μετατροπή τους 

σε «χώρους φύλαξης παιδιών». Εργαζόμενοι γονείς και παιδιά βιώνουμε 

καθημερινά μια διαφορετική πραγματικότητα την οποία ο πρωθυπουργός είτε δεν 

γνωρίζει είτε δεν θέλει να γνωρίσει…!! 

 

• Τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές κτηριακές και υλικοτεχνικές συνέπεια της 

συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης των Δήμων. 

• Μεγάλη έλλειψη προσωπικού που έχει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των 

προβλεπόμενων από τον Νόμο αναλογιών που διασφαλίζουν τόσο την 

ασφάλεια των παιδιών όσο και την δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικού και 

παιδαγωγικού προγράμματος. Κόντρα στις πολιτικές που φιλοδοξούν να 

μετατρέψουν σε ιδρύματα τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και σε 

«εξαρτημένα μέλη τους» τα παιδιά.  

 

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε: 

1. Ενιαίο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής που θα 

αναγνωρίζει τον εκπαιδευτικό ρόλο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Οι 

Παιδικοί Σταθμοί δεν αποτελούν Δομές Προνοιακού τύπου «εναπόθεσης 

παιδιών». Οι ανάγκες των παιδιών πάνω από όλα. 

2. Άμεση αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής 

υποδομής του κάθε Παιδικού Σταθμού! 

3. Δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών. Κατάργηση των τροφείων. 

4. Άμεση πρόσληψη προσωπικού (όλων των ειδικοτήτων). Μονιμοποίηση των 

εργαζομένων που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις μέσω Ε.Σ.Π.Α. 

 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και τις 

εξαγγελίες του πρωθυπουργού για άμεση θεσμοθέτηση της διεύρυνσης του 

ωραρίου που υπό τις παρούσες συνθήκες και την έλλειψη προσωπικού δεν είναι 

δυνατόν να εφαρμοστεί δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι Παιδικοί 



Σταθμοί σε παιδοφυλακτίρια ιδρυματοποιημένων παιδιών. Προειδοποιούμε πως 

μονομερείς αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα οδηγήσουν σε μαζικές  

κινητοποιήσεις που θα κάνουν αμφίβολο το άνοιγμα των Παιδικών Σταθμών τον 

προσεχή Σεπτέμβριο. Δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις ούτε στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε στην ασφάλεια των φιλοξενούμενων παιδιών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε: 

1. Την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων στην περίπτωση νομοθέτησης 

των εξαγγελιών του πρωθυπουργού. 

2. Εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α για την 

εξειδίκευση των απεργιακών κινητοποιήσεων τόσο κατά την ψήφιση όσο και 

κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς. 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 


