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ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»
ΠΡΟΣ : Αθανάσιο (Νάσο) Αθανασίου,
βουλευτή Αν.Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ

Αξιότιμε κύριε Αθανασίου,
Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), κατηγορίας Δ, οι οποίες έχουν
απενταχθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Οι ιδιοκτήτες των Μονάδων Απασχόλησης Νηπίων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ΦΕΚ 1157/2017, άρθρο 1, παρ. 2δ (Μονάδες απασχόλησης
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αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας, καίτοι πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις και λειτουργούν νομίμως αδειοδοτούμενες, καθώς έχουν
απενταχθεί από το ΕΣΠΑ.
Άλλωστε έως τις 10 Αυγούστου προέβησαν σε αίτηση, αναρτήθηκαν στους
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απεντάχθησαν από τους πίνακες.
Ωστόσο, στο χρονικό εκείνο διάστημα προέβησαν σε εγγραφές παιδιών ,
θέτοντας έκθετους εαυτούς έναντι των γονέων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και για την βιωσιμότητα αυτών των
μονάδων απασχόλησης, αλλά και για την φιλοξενία των παιδιών που ήδη
είναι εγγεγραμμένα σε αυτές, αναμένοντας την εξαργύρωση των vouchers,
έχουμε αιτηθεί προς το υπουργείο Εργασίας να δώσει την δυνατότητα
φιλοξενίας των παιδιών με voucher και σε αυτές τις μονάδες, με την
σχετική αναλογία εξαργύρωσης από τον χρόνο φιλοξενίας των παιδιών,
έστω και με τη συμμετοχή τους στο δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης δημοσίων υπαλλήλων.
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