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Φιλόλογος εκπαιδευτικός της Β/θμιας εκπαίδευσης κατήγγειλε στον Συνήγορο του
Πολίτη την πέραν κάθε ευλόγου ορίου καθυστέρηση της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών
Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού (ΕΙΣΕΔΠ) να εξετάσουν αίτημά της για
αναγνώριση τίτλου σπουδών μετεκπαίδευσης, που της απονεμήθηκε από την Ανώτατη
Παιδαγωγική Σχολή Ludwigsburg της Γερμανίας, ως ισότιμου προς πτυχίο
μετεκπαίδευσης δασκάλων του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Η νομοθεσία (Κ.Υ.Α Γ3/106/1986) ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι η αναγνώριση των τίτλων
αυτών ανατίθεται στην Επιτροπή ΣΕΔΠ, έργο της οποίας είναι να εξετάζει και να
γνωματεύει αν η αλλοδαπή Σχολή που χορήγησε τον τίτλο είναι ομοταγής, ισότιμη και
αντίστοιχη προς συγκεκριμένα ημεδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται και το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και εάν
ο αλλοδαπός τίτλος σπουδών είναι ισότιμος και αντίστοιχος των απονεμομένων από τα
ιδρύματα αυτά. Οι θετικές ή αρνητικές γνωμοδοτικές αποφάσεις της Επιτροπής
Ισοτιμιών υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Τέλος, η νομοθεσία ορίζει ότι η Επιτροπή ΣΕΔΠ οφείλει να συνεδριάζει
μια φορά τον μήνα και, σε έκτακτες περιπτώσεις, περισσότερες φορές.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι, κατά τον χρόνο που η ενδιαφερόμενη
ζήτησε τη διαμεσολάβηση της ανεξάρτητης Αρχής, το αίτημά της παρέμενε σε
εκκρεμότητα ήδη για έξι μήνες. Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι δυστυχώς, παρά τα
οριζόμενα στη νομοθεσία, η Επιτροπή ΣΕΔΠ συνεδρίασε το έτος 2009 μόνο μία φορά,
χωρίς ωστόσο, έστω κατά τη συνεδρίαση αυτή, να εξετάσει κάποιους από τους εκκρεμείς
φακέλους. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή, στη μοναδική συνεδρίαση που
πραγματοποίησε, περιορίστηκε στην ανταλλαγή απόψεων ως προς τα κριτήρια τα οποία
πρέπει να εφαρμοστούν για την αξιολογική κατάταξη των ενδιαφερομένων. Η άποψη
που διατυπώθηκε ήταν ότι στη Γερμανία η επιμόρφωση γινόταν μόνο τα
Σαββατοκύριακα και ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν προσκομίσει τα στοιχεία εκείνα
από τα οποία να προκύπτουν οι ώρες διδασκαλίας και τα μαθήματα που
παρακολούθησαν. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθούν τα
στοιχεία αυτά από τη Σχολή Ludwigsburg καθώς και από άλλες αντίστοιχες Σχολές των
οποίων οι τίτλοι σπουδών εκκρεμούσαν προς κρίση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την Επιτροπή ΣΕΔΠ να εξετάσει το αίτημα της
ενδιαφερόμενης, σημειώνοντας ότι τα αιτηθέντα στοιχεία (πρόγραμμα σπουδών και ώρες
διδασκαλίας) είχαν τεθεί υπ’ όψιν της Επιτροπής με συμπληρωματική αίτηση της
ενδιαφερόμενης, σε χρόνο προγενέστερο αυτού που αποφασίστηκε να ζητηθούν από τα
αλλοδαπά ιδρύματα. Περαιτέρω, επεσήμανε ότι, μετά την ανταπόκριση των αλλοδαπών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η Επιτροπή είχε πλέον στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία που
αφορούσαν τους υπό κρίση αλλοδαπούς τίτλους σπουδών.

Η ανταπόκριση της Επιτροπής, δυστυχώς, δεν υπήρξε θετική. Τέσσερις μήνες μετά την
κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε
ότι η Επιτροπή δεν είχε συνεδριάσει ούτε μία φορά, με αποτέλεσμα τόσο το αίτημα της
ενδιαφερόμενης όσο και των λοιπών ενδιαφερομένων να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Εν όψει της δυσμενούς αυτής εξέλιξης, που ευλόγως έχει δημιουργήσει στους
διοικούμενους αίσθημα πικρίας για την απαξίωσή τους από τη Διοίκηση, ο Συνήγορος
του Πολίτη έθεσε το ζήτημα υπ’ όψιν της Υπουργού Παιδείας, προκειμένου να
μεριμνήσει για την τακτοποίησή του.

