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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά και τη χθεσινή (5/5) συνεδρίαση της επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, παραμένουν τα ίδια
ερωτήματα για την ημερομηνία και τους υγειονομικούς όρους επαναλειτουργίας των Παιδικών
Σταθμών.
Ειδικότερα:
Η επιτροπή των Λοιμωξιολόγων δεν άναψε πράσινο φως για την επαναλειτουργία μας στις 10
Μαΐου.

Αυτό προκύπτει:
Από Δελτίο Τύπου του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με το
οποίο : "Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται θέμα ανοίγματος των βρεφονηπ ιακών σταθμών
την Δευτέρα 10 Μαΐου. Η επαναλειτουργία των σταθμών αυτών θα εξεταστεί αργότερα
ανάλογα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Ειδικών. Σχετικές ανακοινώσεις θα
υπάρξουν έγκαιρα".

Ενώ σήμερα με δηλώσεις (6/5), του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα
«Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει. Οι ειδικοί
επισημαίνουν ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να υποβληθούν σε self -tests
και να φορούν μάσκες. Το άνοιγμά τους αναμένεται γύρω στις 20 -24 Μαΐου. Είμαστε σε
επικοινωνία με τους ειδικούς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.
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Εμείς αναρωτιόμαστε και ζητάμε απάντηση στο ερώτημα: Ποια ήταν η εισήγηση του αρμόδιου
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το άνοιγμα των βρεφονηπιακών
σταθμών την Δευτέρα 10 Μαΐου?
Επίσης, ζητάμε απάντηση στο ερώτημα: Ποια ήταν τελικά, η εισήγηση της Επιτροπής των
Ειδικών και με ποια κριτήρια πάρθηκε η απόφαση για το μη άνοιγμα των βρεφονηπιακών
σταθμών την Δευτέρα 10 Μαΐου?

Από συνέντευξη της Κυβερνητικής Εκπροσώπου, όπου η κα Πελώνη ανέφερε ότι «Αυτή η
στιγμή δεν μπορούν να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί καθώς πρέπει πρώτα να υπάρξει εικόνα από
το επιδημιολογικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που άνοιξαν τώρα".

Εμείς αναρωτιόμαστε και ζητάμε απάντηση στο ερώτημα: Ποιο αναμένεται να είναι το
επιδημιολογικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που άνοιξαν τώρα, δηλαδή ΟΛΩΝ των
δραστηριοτήτων?

Οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι το "ανακοινώσεις που θα υπάρξουν έγκαιρα", δεν απαντούν στην
αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών, ιδιαίτερα από την Εστίαση που άνοιξε και τον κρίσιμο
κλάδο του Τουρισμού, που ανοίγει σε μια εβδομάδα. Δεν απαντούν στα αγωνιώδη ερωτήματα
γονέων που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους και παρακολουθούν και προπασχαλινές
κυβερνητικές διαρροές, ότι θα ανοίξουμε στις 24 Μαΐου.

Κι αυτό το έχουμε διερμηνεύσει στο αρμόδιο υπουργείο, εδώ και ένα μήνα !

Όπως εδώ και ένα μήνα έχουμε τονίσει την ανάγκη να ανοίξει η πλατφόρμα των εμβολιασμών και
για τους εργαζόμενους στους Παιδικούς Σταθμούς.

Μετά την έντονη πίεσή μας, πριν το Πάσχα, μας ανακοινώθηκε ότι η πλατφόρμα ανοίγει άμεσα !
Πέρασε το Πάσχα και τώρα, πάλι μας λένε "άμεσα".

Και η πλατφόρμα δεν ανοίγει ! Όπως παρακολουθούμε υπουργικές δηλώσεις για τα self tests στα
μικρότερα παιδιά, τις μισές να λένε ότι "θα τα διαχειριστούν τα ίδια με ευκολία" και τις άλλες μισές
ότι "όχι μόνο δεν μπορούν να κάνουν self test, αλλά και φυσιολογικά απειθαρχούν και στα μέτρα
υγιεινής".
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Εμείς αναρωτιόμαστε και ζητάμε απάντηση στο ερώτημα: Γιατί ο γονέας να μην έχει το δικαίωμα
επιλογής να κάνει το self test στο παιδί του?

Δικαιούμεθα υπεύθυνες απαντήσεις, για τον απλούστατο λόγο, ότι εμείς θα προστατεύσουμε την
υγεία και των παιδιών και των εργαζομένων.

Όπως το πράξαμε, με υψηλή ευθύνη και όταν λειτουργούσαμε, εν μέσω Πανδημίας. Καταλήγουμε
με λύπη μας, ότι με αυτή τη διαχείριση, μόνη λύση για μας είναι να συμμετάσχουμε στην Επιτροπή
των Λοιμωξιολόγων. Όπως είχε ζητήσει και η ΓΣΕΒΕΕ, πρόσφατα.

Αλλιώς παρακαλούμε πολύ, εκ μέρους δεκάδων χιλιάδων οικογενειών.
Δεν μας ενδιαφέρει η "έγκαιρη ενημέρωση".
Επιτέλους, εμάς και την ελληνική οικογένεια, μας ενδιαφέρει η έγκυρη!
Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του ΔΣ του ΠΑΣΙΠΣ

3

