
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Κάλεσμα Σωματείου Εργαζομένων στο Π.Π.Π «Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ» 

 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του 

Σωματείου Εργαζομένων στο Π.Π.Π «Η ΜΗΤΕΡΑ και Παιδοπόλεις». Το Σωματείο 

καταγγέλλει την κυβερνητική αναλγησία στα παιδιά χωρίς οικογένεια καθώς και στα 

κακοποιημένα παιδιά. 

Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού στις 

δομές προστασίας παιδιού καθώς και την πρόσβαση για όλους/-ες σ΄ ένα ενιαίο, 

καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας – Πρόνοιας με πλήρη 

κρατική χρηματοδότηση. 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων στο Π.Π.Π «Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ». 

 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

152

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/10/2022



 
         

                              Αθήνα, 13/10/2022  

                  

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σωματείο Εργαζομένων                                                    
Π.Π.Π «Η ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ» 

Δ. Δημοκρατίας 65, 13122  Ίλιον 

Τηλ:   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

Όλοι στον αγώνα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τις 
οικογένειες μας. 

Πέμπτη 13/10/2022 Στάση Εργασίας 11 πμ – 3 μμ στην 

Προστασία Παιδιού και Συγκέντρωση στο «ΜΗΤΕΡΑ», Δημοκρατίας 

65, Ίλιον 

Στα πλαίσια της κινητοποίησης, στις 12.00 ανοιχτή Συνέντευξη 
Τύπου στη πύλη του «ΜΗΤΕΡΑ» 

Για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την πολιτική 
της κυβέρνησης τα παιδιά χωρίς οικογένεια, το κακοποιημένο παιδί. 
Μαζί τους και εμείς οι εργαζόμενοι που λόγω τις υποχρηματοδότησης, 
των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό  – και πέρα από αυτά υπάρχει 
και η ακρίβεια – είμαστε στα όριά μας. Αδυνατούμε κυριολεκτικά να 
εγγυηθούμε για την ασφάλεια των παιδιών στα οποία έχουμε ταχθεί να 
υπηρετούμε.   

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην Προστασία Παιδιού  
να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ, να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ: 

 Να μην απολυθεί κανείς, να μονιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες 
εργαζόμενοι στο Κ.Κ.Π.Π.Α., να γίνουν μαζικές προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού με βάση τις ανάγκες για να εξασφαλιστούν 
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ποιοτικές συνθήκες στήριξης 
και φροντίδας των παιδιών.  

 Επαναφορά του 6ωρου, 5νθήμερου, και 30ώρου για τους 
εργαζόμενους σε αυτές τις δομές. 

 

ΠΡΟΣ: ΔΣ σωματείων και εργαζομένους 
στο Κ.Κ.Π.Π.Α., Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν., Πολιτικά 
Κόμματα, ΜΜΕ και τοπικούς Φορείς 

 



 

 Να δοθεί πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση στην Πρόνοια, 
ώστε να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.  

 Να μη χαθεί κανένα οφειλόμενο ρεπό. 

 Έγκαιρη καταβολή νυχτερινών, αργιών, υπερωριών στους 
εργαζόμενους. 

 Καμία επιχειρηματική δράση και εμπλοκή των ΜΚΟ. 

 Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
Υγείας – Πρόνοιας με πλήρη χρηματοδότηση. 

Κοινά τα προβλήματα, κοινοί οι στόχοι, κοινός ο αγώνας!!  
Στην οργάνωση η δύναμή μας, στον αγώνα η ελπίδα μας,  

όπλο η αλληλεγγύη μας! 

 
Το ΔΣ του Σωματείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




