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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 (αύξηση
ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 40 ώρες
εβδομαδιαίως) η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεχίζει να εκφράζει
την έντονη διαμαρτυρία της, καθώς η αύξηση αυτή του ωραρίου, ειδικότερα στο
παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών από τις 30 ώρες στις 40
εβδομαδιαίως έχει δημιουργήσει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα
παροχών προς το παιδί και την οικογένεια.
Μετά την νομοθετική ρύθμιση του Ν.3979/2011 το ωράριο των παιδαγωγών
αυξήθηκε κατά 2 ώρες ημερησίως με αποτέλεσμα να επέλθει εκτός της βίαιης
ανατροπής των παιδαγωγικών τους δικαιωμάτων, «κατάργηση» του παιδαγωγικού
χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και μετατροπή τους από χώρους αγωγής σε
χώρους φύλαξης.
Επιπλέον, η αύξηση του ωραρίου στο παιδαγωγικό προσωπικό, συνδυαστικά
και με άλλους παράγοντες που υφίστανται σήμερα στο χώρο των Παιδικών
Σταθμών (έλλειψη πόρων, ακατάλληλα κτίρια και υποδομές, υπεράριθμα παιδιά,
έλλειψη προσωπικού κ.λπ.) έχει άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή και
αποτελεσματική λειτουργία τους μέσα στην τάξη (απάθεια, νευρικότητα, συνεχές
αίσθημα κόπωσης, μειωμένες πρωτοβουλίες, κ.λπ.). Στοιχεία που οδηγούν τελικά
και στο χαμηλό συνολικό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ως εκ τούτου, το παιδαγωγικό προσωπικό της χώρας μας δυσχεραίνεται να
επιτελέσει το σημαντικό παιδαγωγικό του ρόλο σε μια κρίσιμη ηλικία για τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί σε κράτη που το ωράριο των
Βρεφονηπιαγωγών κυμαίνεται στις ≥ 8 ώρες ημερησίως. Αντίθετα, σε κράτη με
μικρότερο αριθμό ωρών, ως αντισταθμιστικό μέτρο των προαναφερόμενων αρνητικών
παραγόντων, με εργασιακή αντιμετώπιση αντίστοιχη των εκπαιδευτικών της Α΄
Βάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα.

Επειδή από την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης και οι πλέον δύσπιστοι
έχουν διαπιστώσει τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή
του οκτάωρου που έχουν να κάνουν και με θέματα ασφάλειας των παιδιών, η
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. καλεί τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο
και την ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά από ουσιαστικό διάλογο να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ
στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης για την επαναφορά του ωραρίου στο
προηγούμενο καθεστώς (Π.Δ. 588/1988).
Η επαναφορά του ωραρίου στο προηγούμενο καθεστώς θα συντελέσει στην
αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής στην χώρα μας, θα διασφαλίσει τον
παιδαγωγικό χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και τελικά θα είναι προς όφελος
των παιδιών που φιλοξενούν.
Άλλωστε, η επαναφορά του ωραρίου δεν εμπεριέχει κανένα οικονομικό κόστος
και ουσιαστικά διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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