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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ, ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ… ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ… ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ!!!

Το άνοιγμα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αποτελεί πράγματι μια
δοκιμασία τόσο για τους Παιδαγωγούς όσο και για τους γονείς και τα παιδιά,
λόγω της ιδιαιτερότητας του εργασιακού χώρου αλλά και της έλλειψης προσωπικού
(Παιδαγωγικού και καθαριότητας).
Ο «Οδηγός Καλών Πρακτικών και Κατευθύνσεων, για την Ασφαλή
Επαναλειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών» που εξέδωσε η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεργασία και υπό την αιγίδα Ειδικής Επιστημονικής
Ομάδας αποτελεί μια Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
προσαρμοσμένη στην σημερινή κρίσιμη περίοδο. Κατά το Νόμο, κάθε Δήμος
ετησίως οφείλει να συντάσσει σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) και
τον Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), Μελέτη Επαγγελματικού Κινδύνου για όλες τις
δραστηριότητες του Δήμου και ανά ειδικότητα εργαζομένων και χώρο εργασίας.
Κάτι το οποίο στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας ΔΕΝ τηρείται.
Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα συμβουλευτικό κείμενο που αποσκοπεί
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του Κορωνοϊού. Κίνδυνος που
πράγματι έχει υγειονομική διάσταση και δεν ελαχιστοποιείται εάν τον προσεγγίσεις
«ψυχολογικά ή παιδαγωγικά».
Το πρότυπο αυτό της Μελέτης «Επικαιροποίηση της Εκτίμησης του
Επαγγελματικού Κινδύνου» αποτελεί την βάση περαιτέρω προσαρμογής και
εξειδίκευσης. Δεν βοηθούν τους εργαζόμενους φωνές που εκφράζουν απόψεις
κατά το δοκούν και επί παντός επιστητού. Πότε «Επιστημονικοί Σύμβουλοι»,
πότε «συνδικαλιστές», προσφάτως και με ειδίκευση στα μέτρα πρόληψης
μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19).
«Ειδικοί», όταν έκλεισαν οι Παιδικοί Σταθμοί εκφράζοντας επιπόλαιες
θέσεις χωρίς να συνυπολογίζουν εργασιακούς ακόμη και μισθολογικούς
κινδύνους. «Αναρμόδιοι» όμως όταν οι εργαζόμενοι ως μεταφερόμενο
προσωπικό «έχασαν» την παύση εργασίας του Πάσχα. «Ειδικοί» στο εάν θα
ξανανοίξουν οι Παιδικοί Σταθμοί αλλά θα «ποιούν την νήσσαν» εάν το ίδιο θα
συνέβαινε και με το κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών τον Αύγουστο!!!
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει αναδείξει και υπερασπιστεί με «νύχια και με δόντια»
τον Δημόσιο, Κοινωνικό και Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών.

Υποδείξεις ειδικά από εκείνους που προτάσσουν κατά καιρούς, μέσα από
Βουλευτικά γραφεία, το κομματικό ή παραταξιακό συμφέρον, δεν δεχόμαστε!!!
Τέλος, «επικρίσεις συνδικαλιστών» που στην ανυπαρξία τους προσπαθούν
να γαντζωθούν ακόμη και από τα... μαλλιά τους, «φωνάζοντας» χωρίς να λένε
τίποτα, δεν νομίζουμε πως χρίζουν απάντησης.
Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αίσθημα ευθύνης υπερασπιζόμαστε τον Δημόσιο,
Κοινωνικό και Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και
τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτούς.
Και η επιπολαιότητα κάποιων προσφέρει καλές υπηρεσίες (ελπίζουμε άθελά
τους) σε όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την σημερινή συγκυρία για να
θίξουν δικαιώματα παιδιών και εργαζομένων. Εάν δεν θέλουν σε αυτή την
κατεύθυνση να συνεργαστούν, τουλάχιστον ας σιωπήσουν!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

