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Την Τετάρτη 5 Αυγούστου εκδόθηκε υπουργική απόφαση µε την οποία αλλάζει το  τοπίο 
στην αναγνώριση και συνάφεια των µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ.  

∆ιαβάζοντας την υπουργική απόφαση 
(https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%95%CE%A7%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-
%CE%9E%CE%9B%CE%A5?inline=true) εύλογα ερωτήµατα προκύπτουν για το ποια ζητήµατα 
προσπαθεί να λύσει, ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και γιατί αυτή τη χρονική 
στιγµή.  

Ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσει το υπουργείο παιδείας αρχικά είναι: 

Α) Πως είναι δυνατόν απόφαση που εκδίδεται σήµερα να ρυθµίζει αναδροµικά, και επί το 
δυσµενέστερο, ζητήµατα όπως µεταπτυχιακά και διδακτορικά που έχουν ήδη ολοκληρωθεί; Πώς 
είναι δυνατόν µέχρι σήµερα πολλά µεταπτυχιακά και διδακτορικά να είχαν συνάφεια ενώ, χωρίς να 
έχουµε νοµοθετική αλλαγή για την Ε.Α.Ε., τώρα να µην έχουν; 

Β) Από πού προκύπτει ότι  η συνάφεια σχετίζεται µε τη χρονική διάρκεια σπουδών, κάτι που έχει 
να κάνει µε την ισοτιµία και την αναγνώριση των τίτλων αποκλειστικής αρµοδιότητας του ∆ΟΑΤΑΠ; 

Γ) Γιατί αναφέρεται στην  υπουργική απόφαση ότι τα 6/8 των µαθηµάτων του Προγράµµατος 
Σπουδών να είναι σχετικά µε τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του 
νόµου 3699/2008, άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την ΕΑΕ, και από πού 
προκύπτει; Έχει κάποια επιστηµονική βάση ή είναι αυθαίρετο; Γιατί αναφέρεται σε ποσοστό 
µαθηµάτων  και όχι σε πιστωτικές µονάδες;  Η διπλωµατική µετράει ή µήπως δεν έχει σηµασία;  

∆) Τι σηµαίνει η φράση τα µαθήµατα να είναι σχετικά µε τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών; ∆εν θα ελέγχεται δηλ το περιεχόµενο και η ύλη των µαθηµάτων; 
Όποιους τίτλους θέλει η επιτροπή θα αναγνωρίζει και όποιους δεν τους κάνει ο τίτλος 
µαθηµάτων θα τα απορρίπτει; Η αντικειµενικότητα σε όλο της το µεγαλείο!!!  

Ε) "Η προσωρινή συνάφεια επανεξετάζεται και οδηγεί σε συνάφεια όταν αποκτηθεί πλήρης κάλυψη 
των απαιτούµενων κριτηρίων"….  ∆ηλαδή όσοι έχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο θα πάνε 
στο πανεπιστηµιακό τµήµα τους και θα τους ζητήσουν να κάνουν άλλον 1 χρόνο ή /και 
πρακτική; Ή µήπως θα εξεταστούν σε άλλα µαθήµατα για να έχουν τα 6/8 που απαιτεί πλέον η 
υπουργική απόφαση; Και όλο αυτό θα είναι µε το αζηµίωτο ή θα το καλύψει το κράτος; Σε ποιο 
άλλο κράτος της Ευρώπης, και µη, γίνονται αυτά τα πράγµατα;  

ΣΤ) Το επιστέγασµα της υπουργικής απόφασης είναι ότι “ τα κριτήρια είναι δυνατόν να 
τροποποιούνται αλλά για να γίνει αυτό απαιτείται τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της 



Επιστηµονικής Επιτροπής, αν από την άσκηση των επιστηµονικών καθηκόντων της προκύψουν 
σχετικές ανάγκες”. ∆ηλαδή κάθε φορά που η επιτροπή το θελήσει, ”αιτιολογηµένα”, θα µπορεί να 
τροποποιεί τα κριτήρια και κάθε φορά που θα γίνεται αυτό οι συνάδελφοι θα τρέχουν στα 
πανεπιστηµιακά τµήµατα να εναρµονίζουν τον τίτλο τους; Πόσες φορές µπορεί ένα µεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό να τροποποιηθεί;  

Από τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς ότι η προχειρότητα, η αυθαιρεσία και η 
υποκειµενικότητα χαρακτηρίζουν την υπουργική απόφαση για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Μάλιστα η 
ανακοίνωση της απόφασης πριν την εγκύκλιο της ειδικής αγωγής µας προετοιµάζει για ένα 
µπαράζ απορρίψεων από τους πίνακες συναδέλφων µας µε τα απαιτούµενα προσόντα µέχρι χθες.  

Καλούµε το υπουργείο παιδείας να σταµατήσει τις αλχηµείες, να εναρµονιστεί µε την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, να σταµατήσει τους αιφνιδιασµούς απέναντι στους εκπαιδευτικούς, να 
δώσει λύσεις και να µην προκαλεί νέα προβλήµατα στην εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία.  

Απαιτούµε την ανάκληση της απόφασης γιατί: 

1. Η διάταξη του Ν. 4186/13 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να συστήσει επιτροπή αλλά και να 
ορίσει τα της λειτουργίας της επιτροπής. Ενώ υπάρχει απόφαση σύστασης της επιτροπής 
στις 30/7/2015, δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ για τη λειτουργία της!!!   

2. Είναι αδιανόητο να συγκροτείται η επιτροπή στις 30 Ιουλίου, να συγκαλείται – για ένα τόσο 
σοβαρό και ακανθώδες ζήτηµα - σε µια και µόνη συνεδρίαση στις 31 Ιουλίου, στις 4 
Αυγούστου να ανασυγκροτείται και στις 5 Αυγούστου να εκδίδεται απόφαση. Πρόκειται 
για ευτελισµό των διαδικασιών. 

Ζητάµε παράλληλα: 

Να ανοίξει διευρυµένος διάλογο µε όλους τους αρµόδιους φορείς για µια σοβαρή 
αποτίµηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων. Συγκεκριµένα ζητάµε τη συγκρότηση µιας 
επιτροπής που θα εισηγηθεί τα κριτήρια - µε ορίζοντα εργασιών το επόµενο δίµηνο ή τρίµηνο - 

στην οποία επιτροπή θα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών και 
ενώσεων. 

Καλούµε παράλληλα το ∆Σ της ∆ΟΕ να πάρει ξεκάθαρη θέση στο ζήτηµα, να µην 
κωφεύει απέναντι στα ζητήµατα που αφορούν τα σχολεία µας, τους εκπαιδευτικούς και την 
κοινωνία. Το εκπαιδευτικό κίνηµα οφείλει να βρίσκεται στις επάλξεις κάθε στιγµή που 
απαιτείται!!! 
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