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        ΠΡΟ: 

Σελ Τπνπξγό Παηδείαο  

Κα Νίθε Κεξακέσο 

    

Σελ Τθππνπξγό Παηδείαο  

Κα νθ. Ζαραξάθε 

     

ηελ Γελ. Γξακκαηέα ΠΕ θαη 

 ΔΕ ηνπ ΤΠΑΘΘ 

Κα Αλαζη. Γθίθα 
 

Αξιότιμη Κυπία Υπουπγέ,  

Αξιότιμη Κυπία Υφυπουπγέ,  

Αξιότιμη Κυπία Γενικέ Γπαμματέα,  

 

Σν Δ ηεο ΟΛΜΕ, αλαγθάδεηαη λα επαλέιζεη γηα πνιινζηή θνξά ζην ζέκα 

πνπ έρεη πξνθύςεη κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο Εθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ θιάδν ΠΕ78 

Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 39, παξ. 2γ ηνπ Ν. 3794/2009 θαη λα 

δηακαξηπξεζεί γηα ηελ νιηγσξία πνπ έρεη δείμεη κέρξη ζηηγκήο ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζηελ επίιπζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο.  

αο ππελζπκίδνπκε όηη νη απόθνηηνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο δελ έρνπλ 

ζπλάθεηα νύηε δηαζέηνπλ θαλέλα αθαδεκατθό πξνζόλ πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ έληαμή 

ηνπο ζηνλ θιάδν ΠΕ78 (Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ). Παξάιιεια, ηνλίδνπκε, όηη κε ηελ 

έληαμε ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνηλσληνινγίαο ζηα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα 

καζήκαηα, είλαη απαξάδεθην θαη ηαπηόρξνλα αληηεπηζηεκνληθό, λα δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο ζε απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο 

Εθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν δελ εκπεξηέρεηαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Επίζεο, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη νη απόθνηηνη ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα από ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην λα δηδάμνπλ ζηελ Γεληθή 

Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Με ηελ έληαμή ηνπο όκσο ζηνλ θιάδν ησλ ΠΕ78 

(Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ) ηνπο δίδεηαη ε δπλαηόηεηα, ρσξίο θαλέλα αθαδεκατθό 

εθόδην, όπσο πξναλαθέξακε, λα δηδάμνπλ όια ηα καζήκαηα πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ 

θιάδν ΠΕ78 (Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ).  

Ζεηάκε:  

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr


1) Άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε, ώζηε λα 

απνθιεηζηεί θάζε δπλαηόηεηα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο Εθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΕ78 (Κνηλσληθώλ 

Επηζηεκώλ) θαη σο πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο αιιά θαη σο κόληκνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε Γεληθή θαη Εηδηθή Αγσγή.  

2) Ελόςεη ησλ 4.500 κόληκσλ δηνξηζκώλ ζηελ Εηδηθή Αγσγή, πξέπεη λα ιεθζνύλ 

όια εθείλα ηα θαηάιιεια θαη πξόζθνξα κέηξα ώζηε λα απνθιεηζηεί ε 

νπνηαδήπνηε δπλαηόηεηα δηνξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο 

Εθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηνλ θιάδν ΠΕ78 (Κνηλσληθώλ 

Επηζηεκώλ).  

 

 

 

 


