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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δίδακτρα – φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Με την 1097/15-6-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη συστάθηκε άμισθη επιτροπή «προκειμένου να 

επεξεργαστεί το πλαίσιο (προϋποθέσεις και περιεχόμενο) παιδαγωγικής επιμόρφωσης 

μονίμων εκπαιδευτικών ΤΕ01 και ΔΕ01». Η επιμόρφωση αφορά τους εκπαιδευτικούς 

των παραπάνω κλάδων στο πλαίσιο του προαπαιτούμενου παιδαγωγικού τίτλου για 

τον διορισμό των παραπάνω κλάδων στην εκπαίδευση, όπως αυτό ορίζεται απ’ τα 

νομοθετικά πλαίσια του 1985 και του 2008. Η επιμόρφωση θα  υλοποιηθεί «ως 

ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και θα οδηγεί στην απόκτηση 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας».  

Ακολούθως η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε ανακοίνωση-πρόσκληση, καλεί τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς των κλάδων ΤΕ/ΔΕ, που δεν έχουν το προαπαιτούμενο παιδαγωγικό 

τίτλο και έχουν συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη λίστα του ιδρύματος, να 

καταθέσουν εκτός των υπόλοιπων δικαιολογητικών και το ποσό των 300 ΕΥΡΩ για 

τη συμμετοχή τους στο Α’ εξάμηνο του  ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κρίνει αναγκαίο να τονίσει ότι το Υπουργείο Παιδείας  έχει 

την αποκλειστική υποχρέωση να παρέχει αυτή τη δυνατότητα της προαπαιτούμενης 

παιδαγωγικής επάρκειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που το ίδιο διόρισε. Να 

θυμίσουμε ότι με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ το 2006 και 2008 το Υπουργείο 

Παιδείας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σ’ αυτούς  και να διοριστούν στη 

Δημόσια Εκπαίδευση, υποψήφιοι των τεχνικών ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ, που δεν 

είχαν τον προαπαιτούμενο παιδαγωγικό τίτλο.   

Απαιτούμε απ’ το Υπουργείο Παιδείας: 

 Να πάρει όλα τα μέτρα για την άμεση απόσυρση της οικονομικής 

επιβάρυνσης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο 

παραπάνω πρόγραμμα και να σχεδιάσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε 

να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη φοίτηση τους. 

 Με τις ίδιες προϋποθέσεις να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα για όλους τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων και ειδικοτήτων  της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχουν ως προαπαιτούμενο τον παιδαγωγικό 

τίτλο.  
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