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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ως καθολικός διάδοχος
του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λειτουργεί τα τελευταία πέντε (5) χρόνια 24 Βρεφονηπιακούς
Παιδικούς Σταθμούς, κτιριακής δυναμικότητας 2060 θέσεων. Φιλοξενούνται δωρεάν, βρέφη
από οκτώ(8) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών καθώς και νήπια από δυόμιση (2,5) ετών μέχρι την
προσχολική ηλικία. Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του
Οργανισμού Εργατικής Εστίας (035%), ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι το επίπεδο την παροχής
των υπηρεσιών είναι από τα υψηλότερα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά

στη

προσχολική αγωγή βρεφών και νηπίων. Οι δομές των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών
βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας οι οποίες, ιδίως τα τελευταία χρόνια, πλήττονται από
την ανεργία και την φτώχεια.
Εδώ και ένα χρόνο οι συνεχείς
υποχρεωτική εκπαίδευση

έχουν

εξαγγελίες

του Υπουργού Παιδείας για την 14χρονη

πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά αφού θα

υποχρεωθούν, στην ευαίσθητη ηλικία των τεσσάρων ετών, να εγκαταλείψουν το γνώριμο
σχολικό περιβάλλον, επιδρώντας μόνο

αρνητικά, στην διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και

στην προσχολική τους αγωγή. Θα έχει όμως αρνητικά αποτελέσματα στις δομές και στους
εργαζόμενους των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν στον
Ο.Α.Ε.Δ., αφού για ένα σημαντικό κλάδο υπαλλήλων, των Νηπιαγωγών, θα ελαχιστοποιηθεί ο
αριθμός των νηπίων άνω των τεσσάρων ετών. Όμως και για τους εργαζόμενους της χώρας, με
χαμηλά

κυρίως εισοδήματα, θα χαθεί ακόμη και αυτή η ελάχιστη κοινωνική παροχή, η

δυνατότητα να έχουν τα παιδιά τους τόσο την ποιοτική και ασφαλή φροντίδα όσο και την
σωστή παιδαγωγική κατεύθυνση στα πρώτα σημαντικά χρόνια της ανάπτυξής των παιδιών
τους.
Πανελλαδικής, προειδοποιητικής, 24ωρης απεργίας
για την Tετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
για όλους τους εργαζόμενους στους Β.Ν.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ & συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στις 09:00 το πρωί της Τετάρτης έξω από το Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου
37, Μαρούσι) για την άμεση ανάκληση των εξαγγελιών του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα
Γαβρόγλου για την κατάργηση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ΑΤΕΙ και την διετή
υποχρεωτική ένταξη των Παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα Νηπιαγωγεία, που οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια στην καταστρατήγηση των Επαγγελματικών δικαιωμάτων των

εργαζομένων Παιδαγωγών και στην κατάργηση του Δημόσιου Παιδαγωγικού και
Κοινωνικού Χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών.
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