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Προς 
  
την Πρυτανεία ΑΠΘ 
 
τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
 
 
Μετά την τεράστια αναστάτωση που δημιουργήθηκε στο Τμήμα μας με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2281/5-7-
2017 που καθορίζει τα κριτήρια απόκτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
(ΠΠΔΕ), και ενόψει της επικείμενης ρύθμισης που εξήγγειλε το Υπουργείο για τη διευθέτηση του 
προβλήματος που αφορά σε ένα μικρό αριθμό φοιτητών (19), και επειδή ίσως υπάρξει το ίδιο πρόβλημα με 
την ορκωμοσία του Νοεμβρίου, σας παρακαλώ να φροντίσετε η τροπολογία του Υπουργείου να 
περιλαμβάνει τα εξής: 
 
Οριστική και δίκαιη λύση του προβλήματος θα επέλθει με την αναστολή της απαίτησης του ΠΠΔΕ για 
τους εισαχθέντες το 2013-14. Η απαίτηση αυτή λογικό είναι να εφαρμοστεί για τους εισαχθέντες το 2014-
15 και μετά. Αυτό θα είναι η ιδανική λύση γιατί τα Τμήματα θα έχουν το χρόνο να ενημερώσουν έγκαιρα 
τους φοιτητές τους για τις απαιτήσεις του Πιστοποιητικού. 
 
Το επιχείρημα ότι αντιδρά το ΕΚΠΑ, που έχουν ήδη πάρει το Πιστοποιητικό, είναι έωλο διότι οι απόφοιτοί 
τους θα διορίζονται κανονικά με τη ρύθμιση αυτή και δεν διακυβεύονται καθόλου τα επαγγελματικά τους 
δικαιώματα, ενώ είναι η μη ρύθμιση, κατά τον τρόπο που προτείνω, που δημιουργεί πτυχιούχους δύο 
ταχυτήτων ενώ έχουν τα ίδια προσόντα αλλά με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα γεγονός που 
προβλέπω να προκαλέσει δικαστικές αγωγές των θιγομένων ως μη συνταγματικό. 
 
Αν παρόλα αυτά, το Υπουργείο επιμείνει να μην προχωρήσει στην αναστολή, τότε το Τμήμα Αγγλικής είναι 
πρόθυμο να λύσει το πρόβλημα αυτό με ίδια μέσα μια που μιλάμε για 19 φοιτητές κ φοιτήτριες που 
χρωστούν ένα (1) μόνον μάθημα από τα οκτώ (8) που απαιτεί το ΦΕΚ. Ζητάμε δηλαδή, να δώσουμε 
εμείς λύση στο πρόβλημα των αποφοίτων μας και μόλις οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας εξεταστούν 
επιτυχώς στο μάθημα που τους λείπει τότε να πάρουν τη βεβαίωση της επάρκειας που απαιτεί ο Νόμος. 
 
Κάνω τις επισημάνσεις αυτές με σκοπό να προλάβουμε τη ρύθμιση που επίκειται και για αυτό 
παρακαλώ πολύ για την άμεση συνδρομή σας για την επίλυση του προβλήματος, η ευθύνη του οποίου 
δεν βαρύνει τους αποφοίτους μας ή τους ευρισκόμενους υπό ορκωμοσία κατά κανένα τρόπο. 
 
 
Με τιμή 
 
 
 
 
 
Μιχ. Μηλαπίδης 
Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικής 
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