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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 εναρξης του ακαδημαικου ετους 2021-2022 κατα μια
εβδομαδα λογω κορωνοιου , συντελεσε στη μεταθεση ολων των ακαδημαικων
υποχρεωσεων . Το γεγονος αυτο εχει καθυστερησει την εγκαιρη εκδοση των
βεβαιωσεων ολοκληρωσης σπουδων.
Φοιτητες/τριες που ειτε εχουν
ολοκληρωσει επιτυχως, ειτε θα ολοκληρωσουν εντος Μαιου τις σπουδες τους, για
λογους γραφειοκρατικους δεν θα λαβουν εγκαιρως την “Βεβαιωση Ολοκληρωσης
Σπουδων με ημερομηνια κτησης πτυχιου”. Επομενως, αν η προθεσμια υποβολης
των δικαιολογητικων ληξει τελη Μαιου θα βρεθουν εκπροθεσμοι/ες, ισως και
μονο για λιγες μερες. Να σημειωθει οτι για τους εκπροθεσμους οι πινακες θα
κλειδωσουν για 3 χρονια, αφηνοντας τους εκτος διαδικασιας.
Κρινουμε οτι ειναι δικαιο το αιτημα των τελειοφοιτων ΕΑΕ να μεταφερθει η ληξη
της προθεσμιας καταθεσης των δικαιολογητικων τους σε μεταγενεστερο χρονο,
ητοι στο τελος Ιουνιου 2022. Αλλιως, προτεινουμε να γινονται δεκτες απο τον

ΑΣΕΠ οι Βεβαιωσεις Περατωσης Σπουδων χωρις ημερομηνια κτησης τιτλου, με
ανοιχτη την ημερομηνια καταθεσης της βεβαιωσης ολοκληρωσης σπουδων με
ημερομηνια κτησης.
Συμφωνα με τα προαναφερθεντα στοιχεια,

Ερωτάται η υπουργός:



Πως προτιθεστε να αποτρεψετε τον αδικο αποκλεισμο πτυχιουχων
φοιτητων/τριων απο τον ΑΣΕΠ εξαιτιας γραφειοκρατικων κωλυματων;
Θα μεριμνησετε ωστε να δοθει χρονικη ευχερεια για την καταθεση των
βεβαιωσεων σπουδων, ουτως ωστε να μην χασουν το δικαιωμα ενταξης
στους πινακες του ΑΣΕΠ για τρια χρονια;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

