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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχίζεται συντονισμένα και με αμείωτη ένταση από την συγκυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. η επίθεση στον θεσμό των Παιδικών Σταθμών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με κεντρική κατεύθυνση να μετατραπούν από χώρους
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε χώρους «πάρκινγκ» παιδιών.
Ταυτόχρονα επιχειρείται η αυθαίρετη περιστολή και κατάργηση των νομοθετικά
κατοχυρωμένων εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παιδαγωγών
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των αποφοίτων των Τμημάτων Προσχολικής
Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι.
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου ενεργώντας κυρίως ως
διεκπεραιωτής «συνδικαλιστικών-συντεχνιακών» αιτημάτων και αγνοώντας
επιστημονικά δεδομένα και την διεθνή εμπειρία, «δεσμεύτηκε» πως στο υπό
ψήφιση Νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα
υποβαθμίσει τόσο τα πτυχία όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Δεσμεύτηκε για την μετονομασία του Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής και την προσθήκη του όρου «φροντίδα» γυρνώντας τον θεσμό
της Προσχολικής Αγωγής της χώρας μας στην εποχή της Βιομηχανικής
Επανάστασης!!!
Αγνοώντας επιδεικτικά τόσο την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Μέλη της οποίας είναι οι
Παιδαγωγοί των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας, όσο και τους
καθηγητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.
Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα πως δεν θα δεχθούμε την απαξίωση και
την υποβάθμιση του ποιοτικού παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου που
συντελείται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και αναγνωρίζεται από τους
γονείς και την Κοινωνία. Έχουμε παλέψει και αγωνιστεί χρόνια τώρα για την
αναβάθμιση του ρόλου τους προκειμένου σήμερα να μην δεχθούμε να υποβαθμιστεί
το έργο στις πλάτες των παιδιών των γονέων και των εργαζομένων. Δεν θα δεχθούμε
την μετατροπή του παιδαγωγικού προσωπικού σε Υγειονομικό Προσωπικό που θα
παρέχει στα παιδιά... φροντίδα!!!
Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σχεδιασμός της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.ΑΝ.ΕΛ. είναι τελικά η μετατροπή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε
χώρους φύλαξης, η σταδιακή κατάργηση των δικαιωμάτων πάνω από όλα των
παιδιών και μετά των εργαζομένων που απορρέουν από τον Πρότυπο Κανονισμό

Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (ωράριο Παιδαγωγών, ωράριο λειτουργίας,
παύσεις λειτουργίας κ.λπ.) και σταδιακά η εκχώρησή τους σε Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες.
Το διαχρονικό αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για ενιαία Προσχολική Αγωγή και
ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ. Είμαστε
αντίθετοι κατηγορηματικά στη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ένταξης
παιδιών τεσσάρων (4) ετών στα Νηπιαγωγεία. Υπερασπίζουμε το δικαίωμα των
γονιών να επιλέγουν την δομή που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους, δέσμευση
άλλωστε και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.
Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου και καλούμε
άμεσα το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και προσωπικά τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη να λάβει
ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα. Η σιωπή του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών τόσο
για την Δομή των Παιδικών Σταθμών όσο και για τους εργαζόμενους Παιδαγωγούς
σε αυτούς μόνο ως υποστηρικτική των θέσεων του κ. Γαβρόγλου μπορεί να
εκληφθεί!!!
Ζητάμε άμεσα συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ τις επόμενες ημέρες θα
δοθεί και Συνέντευξη Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ) για το θέμα.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην δεχθούμε την απαξίωση και την
υποβάθμιση τόσο του ρόλου των Παιδαγωγών όσο και των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών και καλούμε τους εργαζόμενους σε αγωνιστική επαγρύπνηση σε σχέση
με τις εξελίξεις.
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Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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