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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Αίτημα τελειόφοιτων φοιτητών/τριών Ειδικής Αγωγής να 

παραταθεί η προθεσμία κατάθεσης των Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης 

Σπουδών έως το τέλος Ιουνίου. 

Οι τελειόφοιτοι  προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι 

υποψήφιοι/ες  ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός 

διαδικασίας  λόγω  γραφειοκρατικών προσκομμάτων. 

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους  1216 φοιτητές/τριες  ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σπουδαστές/στριες 

τμημάτων ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι βέβαιο ότι πολλοί εξ αυτών δεν θα 

μπορέσουν να συμμετάσχουν στην φετινή προκήρυξη Ειδικής Αγωγής του 

ΑΣΕΠ. Όχι όμως από δική τους ευθύνη. 

Συγκεκριμένα, Η αναβολη  ε ναρξης του ακαδημαι κου  ε τους 2021-2022 κατα  μια 

εβδομα δα λο γω κορωνοιου  , συντε λεσε στη μετα θεση ο λων των ακαδημαι κω ν 

υποχρεω σεων . Το γεγονο ς αυτο  ε χει καθυστερη σει την ε γκαιρη ε κδοση των 

βεβαιω σεων ολοκλη ρωσης σπουδω ν.   Φοιτητε ς/τριες που ει τε ε χουν 

ολοκληρω σει επιτυχω ς, ει τε θα ολοκληρω σουν  εντο ς Μαι ου τις σπουδε ς τους, για 

λο γους γραφειοκρατικου ς δεν θα λα βουν εγκαι ρως την “Βεβαι ωση Ολοκλη ρωσης 

Σπουδω ν με ημερομηνι α κτη σης πτυχι ου”. Επομε νως, αν η προθεσμι α υποβολη ς 

των δικαιολογητικω ν λη ξει τε λη Μαι ου θα βρεθου ν εκπρο θεσμοι/ες, ι σως και 

μο νο για λι γες με ρες. Να σημειωθει  ο τι για  τους εκπρο θεσμους  οι πι νακες θα 

κλειδω σουν για 3 χρο νια, αφη νοντα ς τους εκτο ς διαδικασι ας. 

Κρι νουμε ο τι ει ναι δι καιο το αι τημα των τελειο φοιτων ΕΑΕ να μεταφερθει  η λη ξη 

της προθεσμι ας κατα θεσης των δικαιολογητικω ν τους σε μεταγενε στερο χρο νο, 

η τοι στο τε λος Ιουνι ου 2022. Αλλιω ς, προτει νουμε να γι νονται δεκτε ς απο  τον 
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ΑΣΕΠ οι Βεβαιω σεις Περα τωσης Σπουδω ν χωρι ς ημερομηνι α κτη σης τι τλου, με 

ανοιχτη  την ημερομηνι α κατα θεσης της βεβαι ωσης ολοκλη ρωσης σπουδω ν με 

ημερομηνι α κτη σης. 

Συ μφωνα με  τα προαναφερθε ντα στοιχει α, 

 

Ερωτάται η υπουργός: 

 Πω ς προτι θεστε να αποτρε ψετε τον α δικο αποκλεισμο  πτυχιου χων 

φοιτητω ν/τριω ν απο  τον ΑΣΕΠ εξαιτι ας γραφειοκρατικω ν κωλυμα των; 

 Θα μεριμνη σετε ω στε να δοθει  χρονικη  ευχε ρεια για την κατα θεση των 

βεβαιω σεων σπουδω ν, ου τως ω στε να μην χα σουν το δικαι ωμα ε νταξης 

στους πι νακες του ΑΣΕΠ για τρι α χρο νια; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




