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Θέμα: «Μετονομασία του Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας σε Κλάδο ΤΕ Προσχολικής
Αγωγής»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Δεχθείτε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών.
Στα πλαίσια του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση,
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι
Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»
παρακαλούμε να συμπεριλάβετε άρθρο για την μετονομασία του κλάδου ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ σε κλάδο ΤΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Η μετονομασία του κλάδου είναι αναγκαία, αφού με Π.Δ. τα Τμήματα
Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ Αθήνας (Π.Δ. 226/2006, Φ.Ε.Κ 227/19-10-2006), Ηπείρου
(Π.Δ. 84/2013, Φ.Ε.Κ. 124/03-06-2013), και Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 82/2013, Φ.Ε.Κ. 123/0306-2013), μετονομάστηκαν σε τμήματα Προσχολικής Αγωγής.
Ο όρος «βρεφονηπιοκόμος» έχει καταργηθεί καθώς τα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας
των ΤΕΙ έχουν μετονομαστεί σε Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.
Η αλλαγή αυτή στην ονομασία του Τίτλου Σπουδών πραγματοποιήθηκε προκειμένου
να εναρμονιστεί ο τίτλος σπουδών του Κλάδου μας με το Πρόγραμμα Σπουδών και το
σύγχρονο ρόλο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.
Η επιβεβλημένη αυτή αλλαγή όμως έγινε, χωρίς παράλληλα να πραγματοποιηθεί η
αντίστοιχη αλλαγή–διόρθωση στους πίνακες Κλαδολογίου-Προσοντολογίου, με
αποτέλεσμα να παρατηρείτε αναντιστοιχία με του Τίτλου Σπουδών των αποφοίτων με
την ονομασία του Κλάδου στο Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο.

Σελίδα 1 από 2

Μετά τα ανωτέρω, είναι επιβεβλημένο η ονομασία του Κλάδου στο ΠροσοντολόγιοΚλαδολόγιο, να εναρμονίζεται πλήρως με τον τίτλο Σπουδών των αποφοίτων των
ανωτέρω Τμημάτων.
Προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων
Βρεφονηπιοκομίας παλαιότερων ετών προτείνουμε η τροποποίηση του Π.Δ.
37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/.Α΄/1987), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 50/2001 ( Φ.Ε.Κ. 39/α ́/53-2001) να έχει ως εξής:
Κλάδος ΤΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Καλαϊτζή Ευαγγελία

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημούδης Αθανάσιος
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