
«Διασφάλιση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και των εργασιακών δικαιωμάτων των 
Νηπιαγωγών σχετικά με τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων !!!» 

 

 

Ύστερα από ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας  του Συλλόγου 
Βρεφονηπιοκόμων οφείλουμε να θυμίσουμε ότι οι ρόλοι των Νηπιαγωγών και των 
Βρεφονηπιοκόμων είναι διακριτοί και διαφορετικοί, καθώς και οι ρόλοι των Νηπιαγωγείων και των 
Παιδικών Σταθμών.  

Οι ισχυρισμοί των εργαζομένων του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων να ενταχθούν στα 
Νηπιαγωγεία και στο Υπουργείο Παιδείας και να εξομοιωθεί το πτυχίο τους με τα πτυχία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δεν έχουν παιδαγωγική και επιστημονική βάση.  Επιπλέον, διαθέτουν 
τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς, και συνάμα υπάγονται σε άλλο Υπουργείο. 

Θυμίζουμε ότι στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται και φοιτούν παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, η 
φοίτηση των παιδιών 5-6 ετών είναι υποχρεωτική. Φυσικά  τα παιδιά έχουν  δικαίωμα εγγραφής 
στους Παιδικούς Σταθμούς από την ηλικία των 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Γιατί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήκουν τα Νηπιαγωγεία και εκεί 
φοιτούν από την ηλικία των 4 ετών. Οι συντεχνιακές διεκδικήσεις επικαλυπτόμενες πίσω από 
επιχειρήματα περί επιστημονικών και Ευρωπαϊκών δεδομένων τα οποία δεν ευσταθούν προσπαθούν 
να εμπλέξουν έναν ολόκληρο κλάδο σε περιπέτειες. 

 Το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων είναι σαφές και καλούμε το 
Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση Δίχρονης Υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία. 

Απαιτούμε δέσμευση από τον Υπουργό Παιδείας για την προστασία των Νηπιαγωγείων και 
των Νηπιαγωγών αναφορικά με το παραπάνω θέμα. 

Οι τοποθετήσεις και οι γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ξεκάθαρες ως προς το ζήτημα αυτό και καλούμε όλα τα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας να γνωμοδοτήσουν ανάλογα. 

Ζητούμε από τη ΔΟΕ να στηρίξει τους/τις Νηπιαγωγούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης με 
ανακοίνωσή της και στην επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας να ζητήσει τις ανάλογες 
δεσμεύσεις διαφύλαξης του χαρακτήρα του Δημόσιου Νηπιαγωγείου. 
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