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        ΠΡΟΣ: 

Την Υπουργό Παιδείας  

Κα Νίκη Κεραμέως 

    

Την Υφυπουργό Παιδείας  

Κα Σοφ. Ζαχαράκη 

     

την Γεν. Γραμματέα ΠΕ και 

 ΔΕ του ΥΠΑΙΘ 

Κα Αναστ. Γκίκα 
 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,  

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,  

Αξιότιμη Κυρία Γενικέ Γραμματέα,  

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, αναγκάζεται να επανέλθει για πολλοστή φορά στο θέμα 

που έχει προκύψει με τους αποφοίτους του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ78 

Κοινωνικών Επιστημών βάσει του άρθρου 39, παρ. 2γ του Ν. 3794/2009 και να 

διαμαρτυρηθεί για την ολιγωρία που έχει δείξει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Παιδείας 

στην επίλυση του ως άνω θέματος.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος δεν έχουν 

συνάφεια ούτε διαθέτουν κανένα ακαδημαϊκό προσόν που να δικαιολογεί την ένταξή 

τους στον κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών). Παράλληλα, τονίζουμε, ότι με την 

ένταξη του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα, είναι απαράδεκτο και ταυτόχρονα αντιεπιστημονικό, να δίνεται η 

δυνατότητα της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος σε αποφοίτους του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής τη στιγμή μάλιστα που το γνωστικό 

αντικείμενο δεν εμπεριέχεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. 

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι απόφοιτοι του ανωτέρω τμήματος δεν έχουν τη 

δυνατότητα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο να διδάξουν στην Γενική 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Με την ένταξή τους όμως στον κλάδο των ΠΕ78 

(Κοινωνικών Επιστημών) τους δίδεται η δυνατότητα, χωρίς κανένα ακαδημαϊκό 

εφόδιο, όπως προαναφέραμε, να διδάξουν όλα τα μαθήματα που ανατίθενται στον 

κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών).  

Ζητάμε:  

http://www.olme.gr/
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1) Άμεση επίλυση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να 

αποκλειστεί κάθε δυνατότητα στους αποφοίτους του τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής να εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών 

Επιστημών) και ως προσωρινοί αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί στη Γενική και Ειδική Αγωγή.  

2) Ενόψει των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή, πρέπει να ληφθούν 

όλα εκείνα τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα ώστε να αποκλειστεί η 

οποιαδήποτε δυνατότητα διορισμού των αποφοίτων του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στον κλάδο ΠΕ78 (Κοινωνικών 

Επιστημών).  

 

 

 

 


