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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Αποκλεισμός σχεδόν 50 αποφοίτων από τους προσωρινούς πίνακες της
Ειδικής Αγωγής
Σε δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο1 ενημερωθήκαμε ότι οι απόφοιτοι του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Κρήτης
καταγγέλλουν τον αποκλεισμό σχεδόν 50 αποφοίτων , οι οποίοι δεν θα καταφέρουν
να ενταχθούν στους προσωρινούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής.
Σε επιστολή τους εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους για τον αποκλεισμό τους
από τους προσωρινούς πίνακες Ειδικής Αγωγής. Είναι απόφοιτοι του διατμηματικού
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης
με έδρα το Ρέθυμνο. Λάβανε το μεταπτυχιακό δίπλωμα τον περασμένο Μάιο, πριν,
δηλαδή, εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ η προκήρυξη για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών των υποψηφίων για τους πίνακες Ειδικής Αγωγής. Διαπιστώσαν ότι,
παρότι εγκαίρως αποκτήσανε τον απόλυτα συναφή με τις ανάγκες της Ειδικής
Αγωγής μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών από ένα εκ των σημαντικότερων
δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων, αποκλείονται από τους πίνακες ΕΑ επειδή, για
τεχνοκρατικούς καθαρά λόγους και παραλείψεις δεν ευθύνονται αυτοί, το
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα δεν αναγνωρίζεται ως συναφές με τα πρότυπα του
ΑΣΕΠ.
(Τα συνεργαζόμενα τμήματα παλιότερα ήταν τρία: Δημοτικής εκπαίδευσης,
Προσχολικής Αγωγής και το τμήμα Ψυχολογίας. Το 2020 στο πρόγραμμα που
εισαχθήκανε δε συμμετείχε το τμήμα Ψυχολογίας με αποτέλεσμα την επανίδρυση του
Μεταπτυχιακού χωρίς όμως να ενημερωθεί από το ΔΠΜΣ η Επιστημονική Επιτροπή
του Υπουργείου που εξετάζει τα θέματα συνάφειας).
Μόλις διαπιστώσανε ότι ο ακριβής τίτλος του πτυχίου δεν υπάρχει στην προκήρυξη
3ΕΑ/2022 λόγω αυτής της αλλαγής, ενημερώσανε τον Πρόεδρο του Μεταπτυχιακού
και στείλανε επιστολές προς τους: Υπουργό, Υφυπουργό, ΓΓ του ΥΠΑΙΘ καθώς και
προς τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίκου Κρήτης ώστε να δοθεί άμεσα λύση.
Ωστόσο κανείς από τους παραπάνω δεν έβαλε τέλος σε αυτή την κωμωδία.
H λύση θα μπορούσε να δοθεί μέσα από το ίδιο το Υπουργείο, δίνοντας εντολή για
παράταση των ελέγχων των φακέλων από τον ΑΣΕΠ, ώστε με την τυπική διαδικασία
να πάρουνε τη συνάφεια εκ νέου. Ακολούθησε σειρά ενεργειών από το τμήμα του
μεταπτυχιακού, καθώς και πιέσεις από τους απόφοιτους ώστε να προλάβουνε την
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καταληκτική ημερομηνία ελέγχου των φακέλων με τα στοιχεία τους στον ΟΠΣΥΔ
από τον ΑΣΕΠ, δηλαδή στις 5/7. Συνεχώς όμως ερχόντουσαν αντιμέτωποι με τη
γραφειοκρατία.
Τελικά στις 4/7 ενώ η Επιστημονική Επιτροπή έστειλε θετική απόφαση στο ΑΣΕΠ,
το ΑΣΕΠ δε τη δέχτηκε.
Αυτή τη στιγμή, περίπου 50 κάτοχοι του ΔΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή του
Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκονται εκτός των πινάκων ΕΑ για ένα λάθος που δεν
είναι δικό τους. Όσοι δουλεύανε τα προηγούμενα χρόνια ως αναπληρωτές στην ΕΑ
με το αντίστοιχο σεμινάριο, τώρα μένουνε εκτός και από τον επικουρικό πίνακα
καθώς στον ΟΠΣΥΔ καταθέσανε το μεταπτυχιακό ως αποδεικτικό πτυχίο και όχι το
σεμινάριο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τη νέα σχολική χρονιά θα μείνουνε χωρίς
δουλειά με ότι αυτό συνεπάγεται!
Ζητάνε:
•

•

Την παρέμβαση της Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως καθώς και οποιουδήποτε
άλλου αρμόδιου ώστε να βρεθεί λύση και να ενταχθούμε στους προσωρινούς
πίνακες ΕΑ.
Να δοθεί παράταση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων μας από τον
ΑΣΕΠ, να γίνουν εκ νέου οι διαδικασίες με τον τυπικό τρόπο και να
ενταχθούμε στους πίνακες χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε ενστάσεις,
ούτε και να χάσουμε μία χρονιά δουλειάς και προϋπηρεσίας.

Κλείνοντας γνωρίζουνε πως δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουνε αντίστοιχα
προβλήματα. Με αφορμή τη δική τους υπόθεση, ζητάνε λύση για όλους .
Τα κενά στην εκπαίδευση είναι τεράστια, οι αναπληρωτές αναπληρώνουνε
ουσιαστικά τους εαυτούς τους. Οι μόνιμοι διορισμοί όλων είναι αναγκαίοι, χωρίς
προσοντολόγιο, χωρίς σκέψεις για γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η αξιολόγηση έχει
γίνει με την απόκτηση των πτυχίων, αυτά είναι αρκετά.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:
Θα παρέμβετε ώστε να βρεθεί λύση και να ενταχθούνε στους προσωρινούς πίνακες
ΕΑ;
Θα δοθεί παράταση της διαδικασίας ελέγχου των φακέλων τους από τον ΑΣΕΠ, και
να γίνουν εκ νέου οι διαδικασίες με τον τυπικό τρόπο και να ενταχθούνε στους
πίνακες χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουνε σε ενστάσεις , ούτε και να χάσουνε
ένα χρόνο εργασίας και προϋπηρεσίας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

