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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Θέμα: «Δραματικές οι Ελλείψεις σε Προσωπικό στο Κέντρο Προστασίας του
Παιδιού Αττικής ¨Η ΜΗΤΕΡΑ¨»
Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» για 65 συναπτά έτη
φιλοξενεί βρέφη και νήπια ηλικίας από 3 μηνών έως και 5 ετών που καλούνται να
ζήσουν μακριά προσωρινά ή μόνιμα από την οικογένεια τους, προσφέρει
προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας, όπως επίσης φροντίζει γυναίκες που
περνούν την περίοδο της εγκυμοσύνης χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον. Προς
εξυπηρέτηση των σκοπών του, το Κέντρο «Η ΜΗΤΕΡΑ» διαθέτει κέντρο υποδοχής
βρεφών, οκτώ περίπτερα φιλοξενίας βρεφών-νηπίων, στέγη δημιουργικής
απασχόλησης νηπίων καθώς και ξενώνα.
Την τρέχουσα χρονική περίοδο, το Κέντρο φιλοξενεί 78 βρέφη και νήπια υπό
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες καθώς σύμφωνα με την από 5/3/2018 καταγγελία
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Παραρτήματος ΠΠΑ «Η Μητέρα» και
Παιδουπόλεων υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Συγκεκριμένα, για το
σύνολο των βρεφών και φιλοξενούμενων νηπίων στο Κέντρο και τις Ανάδοχες
υπάρχει μόνο μία παιδίατρος, μία βρεφονηπιοκόμος προσφέρει τις υπηρεσίες της
για 12-13 βρέφη ανά βάρδια, ενώ ο αριθμός των παιδοκόμων, φροντιστών και
κοινωνικών λειτουργών είναι εξαιρετικά μικρός. Σημειωτέον δε, ότι το προσωπικό
του Κέντρου υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 55 τοις εκατό λόγω αποχωρήσεων ή
συνταξιοδότησης χωρίς να έχει συντελεστεί η απαιτούμενη αναπλήρωση. Ως εκ
τούτου, οι επικουρικοί εργαζόμενοι καλύπτουν τεράστια κενά με ορατό ωστόσο τον
κίνδυνο παύσης των πολύτιμων υπηρεσιών τους καθώς οι συμβάσεις εργασία τους
ισχύουν μέχρι και το τέλος του 2018.

Συνέπεια της εν λόγω κατάστασης συνιστά ο κίνδυνος τόσο για την υγεία, την
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, ασφάλεια και κοινωνικοποίηση των βρεφών και
των νηπίων όσο και για την επιβάρυνση των εργαζομένων καθόσον βιώνουν
πολύωρη και απαιτητική εργασία με διπλοβάρδιες και ταυτόχρονη άτυπη
κατάργηση των ρεπό και των αργιών που δικαιούνται.
Επειδή η υγεία και η ασφάλεια των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στο
Κέντρο «Η Μητέρα» αποτελεί προαπαιτούμενο για την άρτια νοητική και
ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη,
Επειδή η πρόβλεψη του ισχύοντος Οργανισμού περί αναλογίας τριών βρεφών ανά
βρεφονηπιοκόμο δεν τηρείται, και αντί της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για
την κάλυψη των κενών απασχολούνται είτε εκπαιδευόμενες είτε εποχικό
προσωπικό,
Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:
-

Ποιος ο λόγος για τον οποίο δεν τηρείται ο Οργανισμός που είναι σε ισχύ και
προβλέπει την αναλογία τριών βρεφών ανά βρεφονηπιοκόμο;

-

Ποιες οι ελλείψεις σε παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοκόμους και
φροντιστές; Παρακαλώ όπως παρασχεθεί ο ακριβής αριθμός ελλείψεων ανά
ειδικότητα.

-

Προτίθεστε να προβείτε σε προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού
ώστε τα βρέφη και τα νήπια να φιλοξενούνται σε συνθήκες ασφάλειας; Εάν ναι,
ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την έκδοση προκήρυξης που να εστιάζει
στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού;

-

Υπάρχει πρόθεση για ανανέωση των συμβάσεων των 9 επικουρικών
εργαζόμενων οι οποίοι παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανεργία καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν στο
τέλος του 2018;
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