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     Ο Συνήγορος του Πολίτη υπήρξε αποδέκτης αναφορών πολιτών, υποψήφιων 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφραζαν τη διαµαρτυρία τους για πρόσκοµµα που 
συναντούν στην προσπάθειά τους για το διορισµό τους σε µόνιµες θέσεις ή την 
πρόσληψή τους ως αναπληρωτές /ωροµίσθιοι. Πρόκειται για ένα από τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα διορισµού βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα το 
πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. 
   Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο εξέτασης των αναφορών και έπειτα από 
αλληλογραφία, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ 
θεώρησε απαραίτητη περαιτέρω έρευνα σχετικά µε το ανακύψαν θέµα. 
   Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, στις 25.2.2008, στην 
έδρα της Αρχής. Στη συνάντηση παρίσταντο η Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, 
καθηγήτρια Κ. Σπανού, ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθηγητής  Κ. Μακρόπουλος, τα 
στελέχη  του ΥΠΕΠΘ κ.κ. Κ. Πουλιά, Χ. Παπαϊωάννου, Αθ. Νικολόπουλος, Αλ. 
Κόπτης και οµάδα υπαλλήλων της Αρχής. 
    
Τα θέµατα που συζητήθηκαν έχουν ως εξής; 

1. Εισαγωγή κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών µε προϋπηρεσία 

εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα Αναπληρωτών. 

2. Κατάρτιση προγραµµάτων σπουδών στην ΑΣΠΑΙΤΕ για εκπαιδευτικούς κλάδων 

∆Ε και ΤΕ. 

3. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας κατά το διορισµό τριτέκνων 

εκπαιδευτικών. 

4. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στην πρόσθετη διδακτική στήριξη (Π∆Σ) 

5. Η παιδαγωγική επάρκεια στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για διορισµό 

εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

6. Αναγνώριση τίτλων σπουδών από Πανεπιστήµια της ηµεδαπής και της αλλοδαπής 

ως τίτλων που παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια. 

7. Ο ρόλος του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ειδική Αγωγή 

8. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στους άλλους φορείς ελεγχόµενους από 

το ΥΠΕΠΘ. Η περίπτωση της Σ∆ΣΤΕ και του Ι∆ΕΚΕ / Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. 

   Ως προς τα υπό 1) και 2) προεκτεθέντα θέµατα, ο Συνήγορος του Πολίτη µε µεγάλη 
ικανοποίηση διαπίστωσε ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΠΘ.     



   Συγκεκριµένα, από το ∆ελτίο Τύπου της 16.4.2008 προκύπτει ότι το Υπουργείο 
Παιδείας : 
 
Α. Ζητά από την ΑΣΠΑΙΤΕ τη σηµαντική αύξηση των θέσεων αναπληρωτών ΠΕ που 
εισάγονται σε αυτήν και τίθεται ως κριτήριο εισαγωγής οι µήνες προϋπηρεσίας. Οι 
θέσεις ανά ειδικότητα θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας 
 
Β. Σε συνεννόηση µε την ΑΣΠΑΙΤΕ προτείνει τη δηµιουργία προγράµµατος 
παιδαγωγικής κατάρτισης για τις ειδικότητες ΤΕ και ∆Ε και τίθεται ως κριτήριο 
εισαγωγής τους στην ΑΣΠΑΙΤΕ οι µήνες προϋπηρεσίας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα θα 
καθορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
  Τα παραπάνω υλοποιούνται ήδη από το σχολικό έτος 2008-2009. Η ΑΣΠΑΙΤΕ, 
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος νοµοσχεδίου, 
εξέδωσε στις 25.7.2008 ανακοίνωση µε την οποία καλεί εκπαιδευτικούς ΠΕ και για 
πρώτη φορά εκπαιδευτικούς ΤΕ και ∆Ε εγγεγραµµένους στον Ενιαίο Πίνακα 
Αναπληρωτών να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για εισαγωγή, βάσει 
προϋπηρεσίας, στο παιδαγωγικό πρόγραµµα. Με τη ρύθµιση αυτή εξαλείφεται το 
πρόσκοµµα που συναντούσαν εκπαιδευτικοί µε µεγάλη προϋπηρεσία κατηγορίας ΠΕ, 
πολύ δε περισσότερο οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών ΤΕ και ∆Ε για τους οποίους 
δεν προβλεπόταν πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο πρόσκοµµα 
συνίστατο στην έλλειψη παιδαγωγικού τίτλου σπουδών προκειµένου να γίνει δυνατός 
ο διορισµός τους.   
 
Για τα υπόλοιπα θέµατα, ο Συνήγορος του Πολίτη εκπονεί Πόρισµα προς τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 


