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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 12.00 Μ.Μ. 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (ΣΟΛΩΜΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ) 

 
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) προκηρύσσει Στάση Εργασίας για το σύνολο 

των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, την ΠΕΜΠΤΗ 13 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, από τις 11:30 το πρωί  μέχρι την λήξη του ωραρίου, 

αντιδρώντας στην επιλογή της κυβέρνησης να υποβαθμίσει περαιτέρω τους 

Παιδικούς Σταθμούς και από παιδαγωγικές δομές να τους μετατρέψει σε «πάρκινγκ» 

παιδιών ή «παιδοφυλακτίρια».  

 Οι ιθύνοντες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας 

αγνοούν ή αδιαφορούν για τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και μεθοδεύουν την επέκταση λειτουργίας τους. 

Κανείς τους δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που θα έχει στις παιδικές ψυχές η 

διεύρυνση του ωραρίου, το να μπαίνει ένα παιδί στην αίθουσα με το πρώτο φως της 

ημέρας και να φεύγει... νύχτα.   

 Στην κατεύθυνση της επέκτασης της λειτουργίας των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 

το μεσημέρι, όπως μόλις χθες ενημερώθηκε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (γιατί άραγε;), το 

Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Όπως αναφέρεται 

στην ημερήσια διάταξη, το θέμα αφορά στη... «Διεύρυνση-Επέκταση ωραρίου 

λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών».    

 Η θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι πάγια και σταθερή διαχρονικά. Οι 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση, έτσι και μόνο 

έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται και δεν θα δεχθούμε την περαιτέρω υποβάθμιση 

του ρόλου τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών στα φιλοξενούμενα παιδιά, και κατ' 

επέκταση στις οικογένειές τους. 



 Καλούμε το σύνολο των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς να συμμετάσχει στη Στάση Εργασίας που έχει προκηρυχθεί για την 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, από τις 11:30 το πρωί μέχρι την λήξη του 

ωραρίου, όπως επίσης και να δώσουν δυναμικό και αγωνιστικό παρόν στη 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 12:00 το 

μεσημέρι, έξω από το χώρο συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Σολωμού 60-Αθήνα). 

 Η κινητοποίηση αυτή έχει καθαρά προειδοποιητικό χαρακτήρα. Θα 

ακολουθήσουν και άλλες, ακόμη πιο δυναμικές, για να αποφευχθεί η 

σχεδιαζόμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μικρά παιδιά, 

που είναι το μέλλον της χώρας μας. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Φτάνει πια με 

τις επιπόλαιες, ανεύθυνες και καταστροφικές πολιτικές και στον ευαίσθητο χώρο της 

Παιδείας.   

 Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας αν θέλουν να 

αναβαθμίσουν την λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών πρέπει εδώ και 

τώρα να προχωρήσουν σε : 

 

• 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. 

• Δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών.  

• Άμεσα κατάργηση των τροφείων.  

 

 Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Κανένα πρόβλημα δεν λύνουν. Αντιθέτως, 

τα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας θα δημιουργήσουν 

μεγαλύτερα! 

 

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

 


