Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Β/Ν του ΥΠΠΟΑ
Αθήνα 11/05/2022
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΥΠΠΟΑ με
σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Β/Ν Σταθμού του ΥΠΠΟΑ συγκάλεσε έκτακτη
Γενική Συνέλευση στις 08/04/2022, στην οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η συγκέντρωση
άτυπων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Βρεφονηπιακό Σταθμό την
επόμενη χρονιά. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Συλλόγου μας προκειμένου
να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας και όλα τα νέα παιδιά που το επιθυμούν, θα απολαύσουν τις
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου και του χρόνου.
Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι ο Σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπό το
καθεστώς εκκαθάρισης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, το οποίο έχει παραταθεί έως την 31η
Ιουλίου 2022 σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Ν. 4821/2021, και το μέλλον του οποίου δεν έχει μας
έχει γνωστοποιηθεί. Έτσι, ο Σύλλογός μας έχει ήδη κάνει μια σειρά επαφών με γονείς, υπηρεσίες
και συλλογικά όργανα του Υπουργείου, από τις οποίες έχει διαφανεί (άτυπα πάντα) ένα
αισιόδοξο κλίμα για τη συνέχιση της λειτουργίας όπως και έντονο ενδιαφέρον από νέους γονείς.
Προκειμένου να μεταφέρουμε το ενδιαφέρον αυτό στην ηγεσία και να πιέσουμε για τη
συνέχιση της λειτουργίας του Σταθμού, ο Σύλλογος προγραμματίζει συνάντηση με την Υπουργό
κα. Μενδώνη, και γι’ αυτό σας ζητούμε να συμπληρώσετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
εγγραφή των παιδιών σας τον Σεπτέμβρη του 2022, ως εξής:
Αποστέλλετε ένα email (από το Υπηρεσιακό σας λογαριασμό) προς τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων στο goneis.yppot@gmail.com αναφέροντας μονο: 1) Το
ονοματεπώνυμο σας, 2) Την Υπηρεσία/φορέα που εργάζεστε και 3) τον αριθμό παιδιών
προς εγγραφή, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Μαίου 2022 καθώς το αίτημα μας έχει
επείγοντα χαρακτήρα.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο Βρεφονηπιακός
Σταθμός του Υπουργείου μας είναι ένα πραγματικά υποδειγματικό «πρώτο σχολείο» για τα παιδιά
μας, με υποδομές (ξεχωριστής ομορφιάς κτίριο με αυλές, σχολικό λεωφορείο) και με
εργαζόμενους που συμπεριφέρονται στα παιδιά μας σαν να ήταν παιδιά τους. Αρκεί κάποιος να
μιλήσει με γονείς που έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους στο Σταθμό όλα αυτά τα χρόνια για να
επιβεβαιώσει τα παραπάνω, ο οποίος λειτουργεί από το 1996. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε
ότι έχει μεγάλη σημασία η συνέχιση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου
μας. Είναι μια κατάκτηση των εργαζομένων και αποτελεί παροχή που θεωρείται απαραίτητη και
δεδομένη, όπως και σε πολλά άλλα Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.
Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Β/Ν του ΥΠΠΟΑ
Ο Πρόεδρος
Θάνος Γιαννόπουλος

Η Γ. Γραμματέας
Ιωάννα Πατέρα

