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Αθήνα, 3/4/2020
Προς:
Τα Μέλη των Δ.Σ των Συλλόγων –Μελών της ΠΟΣΙΠΣ
Να κοινοποιηθεί
Σε όλα τα Μέλη των Συλλόγων-Μελών της ΠΟΣΙΠΣ
και των Τοπικών Τμημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. 24
Θέμα: «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ!»
Αγαπητά Μέλη,
Σειρά δημοσιευμάτων αναφέρονται σήμερα 3 Απριλίου, σε «πόλεμο γονέων και ιδιωτικών παιδικών
σταθμών για τα δίδακτρα».
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αυτές οι αναφορές γίνονται μετά από καταγγελίες γονέων ότι δέχονται
πιέσεις για να πληρώσουν τα δίδακτρα του Απριλίου, ενώ οι παιδικοί σταθμοί είναι, με απόφαση της
Πολιτείας, κλειστοί.
Τις θέσεις της ΠΟΣΙΠΣ διευκρίνησε με ξεκάθαρο τρόπο στο MEGA και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ,
ο πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΣ, Γιώργος Σταθόπουλος
https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27369&subid=2&pubid=38567320 :
Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 1520 δομές προσχολικής αγωγής και 550 συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία,
με 18.000 εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία δε μπορεί να απολογείται για κάποιους μεμονωμένους
επαγγελματίες και δηλώνει με σαφήνεια ότι οι καταγγελίες δεν την αφορούν. Όχι μόνο γιατί οι ιδιωτικοί
σταθμοί δεν έχουν μηνιαία δίδακτρα, αλλά μια ετήσια αποζημίωση, που κατανέμεται σε δόσεις.
Ακόμη, μελετάται μήπως -ένα μέρος- από τις προπληρωμένες υπηρεσίες από τους γονείς συμψηφιστεί
προσεχώς, ενώ είναι βέβαιον ότι οι οφειλές που θα δημιουργηθούν, θα αξιολογηθούν μέσα στο πλαίσιο
απόλυτης κατανόησης των οικογενειακών αναγκών της επόμενης μέρας, κυρίως γιατί η λειτουργία των
δομών έχει ανασταλεί με απόφαση της Πολιτείας για την ανάσχεση του κορωνοϊού και παράλληλα με την
κάλυψη από την Πολιτεία, κρίσιμων αναγκών των δομών μας, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού και οι
ασφαλιστικές εισφορές.
Επίσης, δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση για τους παιδικούς σταθμούς, ότι θα μπορούσαν να λαμβάνουν
δίδακτρα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους από απόσταση.
Αυτό αφορά σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά δε μπορεί να γίνει σε δομές που παρέχουν προσχολική
αγωγή. Ιδιαίτερα όταν διεθνώς δεν υπάρχει επιστημονικό πρότυπο για να προσφερθεί αγωγή σε τρίχρονο
παιδί από απόσταση ή όταν ακόμα και το υπουργείο Παιδείας δεν θεσπίζει πρόγραμμα σπουδών για τα
τετράχρονα προνήπια. Η σχέση παιδαγωγού και παιδιού είναι άμεση, μονόδρομη και δεν χωράει απόσταση.
Είμαστε εδώ, για να χαράξουμε σε συνεργασία με την Πολιτεία, την επόμενη μέρα στις δομές που δεν θα
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είναι εύκολη καθώς θα πρέπει να συνυπάρξουμε υπό άλλους όρους διασφάλισης της υγείας των παιδιών
μας.
Οπωσδήποτε όχι με τα πρότυπα π.χ. της Σιγκαπούρης, που άνοιξε τις δομές, απομονώνοντας ένα παιδί σε
κάθε γωνία και το καθένα με την πλαστελίνη του, γιατί αυτό απέχει από την ομαδικότητα και την
κοινωνικοποίηση που οφείλουμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά μας.
Θα το δεχόταν ποτέ αυτό η ελληνική οικογένεια ;
Συνεπώς ζητάμε:
Η Πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κλείσιμο, χωρίς να συζητήσει μαζί
μας, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Επειδή α) ανεστάλη η περίοδος εγγραφών για το επόμενο παιδαγωγικό έτος 2020-2021, περίοδος που
προσδιορίζει τη λειτουργία και τις θέσεις εργασίας των Δομών μας
β) συσσωρεύονται δαπάνες για το διάστημα της υποχρεωτικής αναστολής
γ) δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το Άρθρο 17 της απόφασης ΦΕΚ 75 Α’/30.03.2020, το οποίο αναφέρεται
στη Στήριξη της Δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
δ) είναι ακόμη άγνωστος ο χρόνος διακοπής της αναστολής,
είναι ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με τους αρμόδιους για να βρεθούν λύσεις, ώστε να στηριχθούν οι
επιχειρήσεις και να συνεχίσουν το έργο τους.
Έχουμε μόνον ένα πόλεμο…. Με τον κορωνοϊό, όλη η κοινωνία. Είμαστε ένα με τους γονείς, γιατί
υπηρετούμε όλοι μαζί, τα παιδιά μας, το μέλλον του κόσμου.
Με την ποιότητα 50 ετών λειτουργίας, που έχουμε κατακτήσει στην ιδιωτική προσχολική αγωγή,
θα ξεπεράσουμε και τις παθογένειες και την πολυνομία και θέτουμε στη διάθεση της Πολιτείας την
εμπειρία μας. Για μια ακόμα καλύτερη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για τα παιδιά μας
και για να νικήσουμε τον κορωνοϊό !

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Γ. Σταθόπουλος – Γ. Πιντζόπουλος – Γ. Ρήγας
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