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Θέμα: «Κλείνει ο κύκλος επαφών με τα Πολιτικά Κόμματα»

Aγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 15 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών που είχε προγραμματίσει ο ΠΑΣΙΠΣ και η
Ομοσπονδία (ΠΟΣΙΠΣ) με τους αρμόδιους των πολιτικών κομμάτων.
Συγκεκριμένα, η τελευταία μας συνάντηση με εκπρόσωπο πολιτικού κόμματος έγινε με
πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Λευτέρη
Δημόπουλου, ο οποίος ήρθε σε επαφή με την αρμόδια επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και
δέσμευσε ημερομηνία και χρόνο.
Στη συνάντηση –διάρκειας 3,5 ωρών- συμμετείχαν:




Η Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ. και Γενική Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ., κα Μίνα Καστανιά –
Γιαζιτζόγλου
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. και Αντιπρόεδρος στον ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ., κ. Γεώργιος Σταθόπουλος
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ., κ.
Λευτέρης Δημόπουλος.
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Η ατζέντα των θεμάτων είχε, ήδη, σταλεί και περιελάμβανε τρέχουσες εκκρεμότητες από το
παρελθόν, καθώς και τα αιτήματα του Κλάδου, των οποίων ο χρονικός ορίζοντας φτάνει στο 2050!
Ο διάλογος έγινε σε άριστο κλίμα, δόθηκαν πολλά στατιστικά στοιχεία για τον Κλάδο, τα οποία
απουσίαζαν από το αρχείο της Νέας Δημοκρατίας.
Για το λόγο αυτό, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και από
κοινού συμφωνήσαμε να επανέλθουμε με πρωτοβουλία δική τους, αφού μελετήσουν το υλικό που
μας ζήτησαν και να είναι σε θέση να μας λύσουν κάθε απορία πριν εξαγγείλουν μελλοντικά
οτιδήποτε αφορά στην προσχολική Αγωγή και Φροντίδα.
Η επικοινωνία μας αυτή έκλεισε τον κύκλο επαφών που είχε σχεδιάσει ο ΠΑΣΙΠΣ σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία με τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή.
Όταν και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.
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