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Μαρούσι, 08 Ιουλίου 2021 
 

Προς 
 
Την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, 
Τον  Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή κ. Άγγελο Συρίγο 
Τον  Πρόεδρο και τα Mέλη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) προσφέρει σε εκπαιδευτικούς 
και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), ανεξαρτήτως ειδικότητας, τη 
δυνατότητα κατάρτισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής τους 
επάρκειας. Ως εκ τούτου και υπό το πρίσμα της επιστημονικής εγκυρότητας και 
επιστημολογικής κάλυψης ενός Προγράμματος, που στον πυρήνα του εμπεριέχει την 
παιδαγωγική και διδακτική επιστήμη, λειτουργούσε, από την έναρξή του, υπό την 
επιστημονική επίβλεψη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ (όπως προέβλεπε και 
το άρθρο 1, Γενικό πλαίσιο, παρ.1. του ισχύοντος μέχρι την 29η Ιουνίου 2021 Κανονισμού 
Λειτουργίας Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης - ΦΕΚ 2551-Β/27-6-2019). 
  
Παράλληλα, 
1) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) του ΕΠΠΑΙΚ ήταν μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ και οριζόταν με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ κατόπιν διατύπωσης γνώμης από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος 
(Άρθρο 10, Οργάνωση και Διοικητική λειτουργία, παρ.2), 
2) ο Συντονιστής Μαθήματος οριζόταν μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, για κάθε μάθημα του ΕΠΠΑΙΚ, ώστε 
να  διασφαλίζεται η ομοιογενή εφαρμογή του περιγράμματος του μαθήματος και η 
ομοιογενή αξιολόγηση των σπουδαστών του μαθήματος σε όλες τις πόλεις που 
διεξάγεται το Πρόγραμμα (Άρθρο 5, Κανονισμός σπουδών – Εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρ.4, 
περίπτ. iv.), 
3) τα συγγράμματα προτείνονταν από τους διδάσκοντες προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος, (Άρθρο 5, Κανονισμός σπουδών – Εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, παρ.6), 
4) η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ πρότεινε τα προσόντα που 
απαιτούνται για την ανάθεση διδακτικού έργου στα θεωρητικά ή εργαστηριακά 
μαθήματα ή για την πλήρωση της θέσης Επόπτη των ΠΑΔ, για την έκδοση της 



πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτικό έργο (Άρθρο 11, Διδάσκοντες 
θεωρητικών-εργαστηριακών μαθημάτων - Επόπτες ΠΑΔ, παρ.2, περίπτ.i.), την 
αξιολόγηση των οποίων καθώς και την αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων 
πραγματοποιούσαν τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη ΔΕΠ του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
(Άρθρο 11, Διδάσκοντες θεωρητικών-εργαστηριακών μαθημάτων - Επόπτες ΠΑΔ, παρ.2, 
περίπτ.vii. και παρ. 3), 
5) προβλεπόταν και θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για τη Γραμματειακή υποστήριξη του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ΕΠΠΑΙΚ (Άρθρο 13, Πρόσθετο Επιστημονικό, 
Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό - Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, παρ.6). 
  

Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ προχώρησε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση σε αλλαγή του 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ, με την αρ. πράξης 20/2.6.2021 (ΦΕΚ 2764 – 
29/6/2021), σύμφωνα με την οποία αφαιρεί την  απαραίτητη για την επιστημονική 
υπόσταση του Προγράμματος, ακαδημαϊκή ευθύνη και επιστημονική επίβλεψη του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ και ειδικότερα: 
1) ορίζοντας Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) του ΕΠΠΑΙΚ και Συντονιστές μαθημάτων (όπως 
και σε άλλα νεοσυσταθέντα αρμόδια όργανα) ένα μέλος ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, χωρίς 
απαραίτητα να είναι μέλος ΔΕΠ  του Παιδαγωγικού Τμήματος, χωρίς να έχει την 
απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση και χωρίς τη διατύπωση γνώμης από τη 
Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος, 
2)  τα συγγράμματα προτείνονται προς έγκριση από τους διδάσκοντες στον Ακαδημαϊκό 
Υπεύθυνο, που δύναται να είναι μέλος ΔΕΠ εκτός του Παιδαγωγικού Τμήματος, 
3) η πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή (που δύναται να απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ 
εκτός του Παιδαγωγικού Τμήματος) θα εκφράζει γνώμη για τα προσόντα που 
απαιτούνται για την ανάθεση διδακτικού έργου στα θεωρητικά ή εργαστηριακά 
μαθήματα ή για την πλήρωση της θέσης Επόπτη των ΠΑΔ, καθώς και για την έκδοση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτικό έργο, 
4) την αξιολόγηση των προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου καθώς και την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων θα πραγματοποιούν επιτροπές που δεν θα 
απαρτίζονται απαραίτητα από Μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος ούτε θα 
συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης του εν λόγω Τμήματος. 

Με την απόφασή της αυτή η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποστερεί από το Πρόγραμμα την 
επιστημονική κάλυψη και εγκυρότητα που μέχρι τώρα παρείχε το Παιδαγωγικό Τμήμα 
της ΑΣΠΑΙΤΕ και  ως εκ τούτου  θέτει σε κίνδυνο  σε μεγάλο βαθμό 
την υπάρχουσα ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στους σπουδαστές. 
 

Εκ μέρους της  π. Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ 

(Πράξη 16η/7-7-2021 Θ.2) 
 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
 

 
Ιωσήφ  Φραγκούλης 

Καθηγητής 
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