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ΠΑ.ΣΟ.Κ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Βασίλης Κεγκέρογλου- Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:-Παιδείας, κα Ν. Κεραμέως
ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη εξαίρεση περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την
Υ.Α για ειδική μοριοδότηση υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων».
Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/103868/A5/26-08-2022 (ΦΕΚ 4531 Β’) Υπουργική Απόφαση, 1) οι μαθητές
της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων α) του Δήμου ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας, β) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, γ) του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, δ) του Δήμου ΑρχανώνΑστερουσίων, ε)της Κοινότητας Τζερμιάδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, στ) του Δήμου Ανωγείων, ζ)του
Δήμου Φλώρινας, η) του Δήμου Αμυνταίου, θ) του Δήμου Πρεσπών, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις 2022 και
2) οι μαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις περιοχές αυτές και
υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύνανται να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 02-09-2022 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε.
Εύβοιας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου ή Φλώρινας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών
καταστροφών.
Με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις έχω τονίσει την ανάγκη Ειδικής μοριοδότησης όλων των
μαθητών της Γ’ Λυκείου των σεισμόπληκτων περιοχών του Ν. Ηρακλείου στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ 1378/28-08-02-22, 2196/29-03-22, 8648/27-09-21, 8752/30-09-21,8760/3009-21,8862/05.10.21,8889/07-10-21,8897/06-10-21,9254/15-10-21,9898/03-11-21,ΓΓ2895/02-1021,ΓΓ2896/02-10-21 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, οι Δήμοι
Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων, Βιάννου, ορισμένες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Φαιστού,
Γόρτυνας, Χερσονήσου καθώς και του Ηρακλείου αλλά και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
Επειδή είναι δίκαιο και εύλογο οι μαθητές όλων των σεισμόπληκτων περιοχών να απολαύουν ειδικής
μοριοδότησης αφού μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021 είναι το λιγότερο που
μπορεί να γίνει για τους μαθητές, οι οποίοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν παρά τις δυσκολίες και τις αντίξοες
συνθήκες.
Ερωτάσθε κα Υπουργέ:
-Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας δεν συμπεριέλαβε στην «ειδική μοριοδότηση» όλους τους υποψήφιους
των πανελλαδικών εξετάσεων από όλες τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και
συγκεκριμένα του Δήμου Βιάννου, ορισμένες Κοινότητες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Χερσονήσου καθώς
και του Δήμου Ηρακλείου;
-Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να αρθεί η αδικία και να «μοριοδοτηθούν» ειδικά οι υποψήφιοι από
όλες περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλης Κεγκέρογλου

