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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
Με την μαζική συμμετοχή Εργαζομένων των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών όλης της χώρας πραγματοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2018  η Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έξω από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ενάντια στις προωθούμενες διατάξεις του Υπουργού Παιδείας κ. 
Κώστα Γαβρόγλου που απαξιώνουν το έργο και τους εργαζόμενους μιας από τις πιο 
καταξιωμένες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς. 

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση κοινής 
επιτροπής από τα προεδρεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., της Κ.Ε.Δ.Ε. και του 
ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη για το μείζον 
θέμα που έχει προκύψει με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, μετά την 
απόφαση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
να προωθήσουν νομοθετική διάταξη με την οποία θα εντάσσονται τα παιδιά ηλικίας 
από τεσσάρων (4) ετών και πάνω στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το παιδαγωγικό έργο των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς με 
την προσθήκη «φροντίδα» στον  τίτλο της σχολής. 

Τα Μέλη της αντιπροσωπείας από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την Κ.Ε.Δ.Ε. και 
τον ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. εξήγησαν στον κ. Πάνο Σκουρλέτη  πώς η προωθούμενη 
νομοθετική διάταξη οδηγεί τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς στην 
απαξίωση και στο κλείσιμο,  εργαζόμενους στην ανεργία και χιλιάδες γονείς σε 
αδιέξοδο και απελπισία. Η απάντηση που έλαβαν ήταν... αφοπλιστική και 
παραπέμπει σε ευθύ εμπαιγμό. 

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης ζήτησε να 
γίνει διάλογος με σκοπό να αναζητηθούν τα πραγματικά στοιχεία και να 
υπάρξουν λύσεις, κάτι πάντως που μεθοδευμένα δεν έπραξε μέχρι σήμερα ο κ. 
Κώστας Γαβρόγλου και αιφνιδιαστικά και αυταρχικά προώθησε στη Βουλή για 
ψήφιση την νομοθετική διάταξη που υποβαθμίζει τόσο την προφορά των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στην Ελληνική οικογένεια όσο και το έργο των 
παιδαγωγών σε αυτούς. 

Στο άκουσμα αυτής της θέσης οι εκπρόσωποι από  την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την 



Κ.Ε.Δ.Ε. και τον ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. ζήτησαν από τον κ. Πάνο Σκουρλέτη να 
αποσυρθεί άμεσα η νομοθετική διάταξη και να ξεκινήσει ο διάλογος που 
επιθυμεί. Για μία ακόμη φορά επίσημα θέση η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που είναι και εποπτεύουσα αρχή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, δεν πήρε!!! 

Εργαζόμενοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και οι συνδικαλιστικοί 
εκπρόσωποί τους έκαναν στη συνέχεια Πορεία Διαμαρτυρίας προς τη Βουλή 
ζητώντας να συναντηθούν με τον επικεφαλής της Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, τον πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη και 
τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου. Όχι μόνο αρνήθηκαν να 
συναντήσουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών, αλλά δόθηκε εντολή  στην Φρουρά της Βουλής να απωθηθούν και να 
εκδιωχθούν. 

Η σημερινή μη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών είναι η 
προειδοποίηση προς την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρεί στάση «Πόντιου 
Πιλάτου» πώς αν δεν δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα θα κλιμακωθούν οι 
κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν σε 
επαγρύπνηση και είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν τον Δημόσιο, Παιδαγωγικό 
και Κοινωνικό  χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, κόντρα στην  
λογική που θέλει τη μετατροπή τους σε παιδοφυλακτήρια διασφαλίζοντας το 
δικαίωμα του παιδαγωγικού και λοιπού προσωπικού στην εργασία, όπως και των 
γονέων να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε έναν θεσμό που λειτουργεί με επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια. 

Παραμένουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ 
απόσυρση των επίμαχων διατάξεων που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τους 
Δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς. 

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

 
 
       
  
 


