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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή
ιδιοκτητών παιδικών σταθμών, μελών του ΠΑΣΙΠΣ από την Αττική και όλη την Ελλάδα, έλαβε χώρα χθες
Κυριακή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του ΠΑΣΙΠΣ, Μίνα Καστανιά – Γιαζιτζόγλου, η οποία, αφού καλωσόρισε
τους συναδέλφους, προχώρησε σε εκτεταμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο διαχρονικά, αλλά και τους τελευταίους μήνες, μετά από συναντήσεις που έγιναν με
στελέχη των υπουργείων που συνιστούν κέντρα αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.
Αναφορικά με το Υπουργείο Παιδείας, μετά από συνάντηση που έγινε με την υφυπουργό κ. Σοφία
Ζαχαράκη, τονίστηκε ότι προχωρά πλέον με γοργούς ρυθμούς το ζήτημα της έκδοσης αδειών από τον
ΕΟΠΠΕΠ, μετά και από τη στελέχωση του οργανισμού με πρόσθετη ομάδα μηχανικών και αρμόδιων για το
ζήτημα φορέων.
Σε σχέση με τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον Γενικό Γραμματέα
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο και τη σύμβουλό του, ειδική στα θέματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου κ. Πόπη Στεφανάκη, η κ. Καστανιά αναφέρθηκε στον σαφή προσανατολισμό του Υπουργείου προς
την κατεύθυνση της συνέχισης της δράσης ‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ και για
τα επόμενα τρία χρόνια. Στην παρούσα φάση, στο Υπουργείο γίνονται συζητήσεις και διεργασίες για την
πηγή άντλησης των χρημάτων του προγράμματος, κάτι το οποίο αναμένεται να μας ανακοινωθεί τους
επόμενους μήνες.
Σε θετικό κλίμα έγινε και η συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα
Μιχαηλίδου, η οποία, για το θέμα της πυροπροστασίας, αποφάσισε να δοθεί άλλη μια παράταση στους
Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, προκειμένου να διερευνηθούν νομικά από τους συνεργάτες της όλα τα
σημεία της προς έκδοση απόφασης, ενώ αναφορικά με το βοήθημα των 180 ευρώ, τόνισε ότι περισσότερες
λεπτομέρειες θα μας δοθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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Η κ. Καστανιά ανακοίνωσε, επίσης, και ένα επικείμενο, δωρεάν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την
Πιστοποιημένη Εισηγήτρια κ. Νικάκη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΕΕΑ είτε στα τέλη του
Ιανουαρίου, είτε στις αρχές του Φεβρουαρίου.
Το λόγο πήρε, ακολούθως ο Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΣ και Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΙΠΣ Γιώργος Σταθόπουλος, ο
οποίος ενημέρωσε τους παριστάμενους για το πολύτιμο εργαλείο του κλάδου, τον Οδηγό του ΕΦΕΤ, ο
οποίος μετά από αρκετά χρόνια και διαβουλεύσεις βρίσκεται στη διάθεση των ιδιοκτητών παιδικών
σταθμών.
Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στον αγώνα της ΠΟΣΙΠΣ και του ΠΑΣΙΠΣ για την υποχρεωτικότητα στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ έκλεισε την εισήγησή του, κάνοντας μνεία στις ποικίλες κοινωνικές δράσεις
της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το σύλλογο, με τις πιο πρόσφατες να είναι αυτή του Ιανουαρίου ‘’Τα
παιδιά νοιάζονται’’, αλλά και την αποστολή γραφικής ύλης και βιβλίων σε σχολεία της Βορείου Ηπείρου σε
συνεργασία με την εκεί ελληνική ενορία.
Περισσότερα για τις δύο δράσεις θα κοινοποιηθούν στα μέλη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις
επόμενες ημέρες.
Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση έκλεισε ο φοροτεχνικός του Συλλόγου Ιάκωβος Γκούμας (Computax), ο οποίος
ενημέρωσε διεξοδικά τα μέλη του ΠΑΣΙΠΣ για τις τρέχουσες φορολογικές μεταβολές, ενώ δέχθηκε και
ερωτήσεις για όλα τα οικονομικά ζητήματα που τα απασχολούν.
Εκ μέρους του Προεδρείου του ΠΑΣΙΠΣ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας
στην έκτακτη Γενική μας Συνέλευση, κάτι που μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε, αφού μόνο ενωμένοι
και με συμπαγή παρουσία μπορούμε να αγωνιστούμε για να λύσουμε τα ζητήματα του κλάδου μας.

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του ΠΑΣΙΠΣ
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