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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς όλης της χώρας στην προειδοποιητική Στάση Εργασίας αλλά και στην 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ως ένα 

πρώτο μέτρο αντίδρασης  στον σχεδιασμό διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας 

των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά και στην προσπάθεια εφαρμογής του 

πιλοτικού προγράμματος «Κυψέλη», μαρτυρούν την αναστάτωση και την έντονη 

δυσαρέσκεια που επικρατεί για την συνεχιζόμενη απαξίωση του θεσμού των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

Ως Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράσαμε στα Μέλη του 

Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης τις 

διαχρονικές θέσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του ρόλου των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. Διατυπώσαμε επίσης το πάγιο αίτημα για Ενιαίο Εκπαιδευτικό 

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα που θα καταρτιστεί με την επιστημονική γνώση και 

τεκμηρίωση των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων και όχι ιδιωτών και Μ.Κ.Ο., 

που αποσκοπούν στην απορρόφηση κονδυλίων και το κέρδος. 

Το θέμα της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών αποσύρθηκε από θέμα συζήτησης του Εθνικού Συμβουλίου 

Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, ενώ δόθηκε στο μέλλον δέσμευση 

συμμετοχής των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε συζήτηση 

αναφορικά με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από τον Πρόεδρο του Εθνικού 

Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. 

Εφιστούμε την προσοχή και καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση τους 

εργαζόμενους στους Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας. Η απόσυρση του 

θέματος σήμερα είναι η αρχή του αγώνα και όχι το τέλος του. 
 

Οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς διεκδικούν και 

μάχονται για: 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (Παιδαγωγικού και Βοηθητικού). 

• Μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται με συνεχείς Συμβάσεις 

Εργασίας (Ε.Σ.Π.Α.). 



• Ενιαίο Εκπαιδευτικό-Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής με 

ευθύνη  των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων. 

• Δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών.  

• Άμεσα κατάργηση των τροφείων.  

 

Σκοπός, να μπει τέλος στην οργανωτική και λειτουργική απαξίωση των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αποδεδειγμένα αποτελούν το «αποκούμπι» 

ιδιαίτερα των φτωχών και ευάλωτων οικογενειών, παρέχοντας όμως ταυτόχρονα 

ποιοτικές παιδαγωγικές υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά που θα πρέπει να 

αποτελούν το πρώτο εάν όχι το μόνο μέλημα όλων μας!!! 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 


