Ανοιχτή επιςτολή τησ Γενικήσ Συνέλευςησ του Τμήματοσ Μουςικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιςτημίου
Προσ την Υπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέωσ

Αξιότιμη κα Υπουργϋ,
Η Γενικό Συνϋλευςη του Τμόματοσ Μουςικών Σπουδών του Ιονύου Πανεπιςτημύου
εύχε ζητόςει με ανοιχτό επιςτολό τησ ςτισ 27/12/19 την ϊμεςη υπογραφό τησ από
5/8/19 υποβληθεύ ςασ αύτηςησ διαπιςτωτικόσ απόφαςησ χορόγηςησ του Ενιαύου
και Αδιϊςπαςτου Τύτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Integrated Master) ςτο Τμόμα
μασ “προκειμϋνου να αποφευχθούν ϊδικεσ και αντιςυνταγματικϋσ διακρύςεισ εισ
βϊροσ των αποφούτων μασ” κατϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςτον διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Π
που προκηρύχθηκε ςτισ 24/12/19ςύμφωνα με την 1ΓΕ/2019.
Δυςτυχώσ παρϊ τισ πολλϋσ υπομνόςεισ και επιςημϊνςεισ των ςυνεπειών τησ
καθυςτϋρηςησ από το τμόμα μασ και τον ςύλλογο αποφούτων μασ η διαπιςτωτικό
πρϊξη εκδόθηκε τελικϊ ςτισ 2/6/20 δηλαδό μετϊ από παρϋλευςη ςχεδόν ενόσ
χρόνου από την υποβολό του αιτόματοσ αλλϊ κυρύωσ μετϊ την λόξη τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των δικαιολογητικών για τον προαναφερθϋντα διαγωνιςμό ςτισ 3/2/20.
Η ςχετικό ειςόγηςη του ςυνηγόρου του πολύτη ςτισ 10/6/20 διαπιςτώνει αυτό που
κι εςεύσ ϋχετε παραδεχθεύ ότι δηλαδό η καθυςτερημϋνη ϋκδοςη “δεν οφεί λεται ςε
καμία περίπτωςη ςε υπαιτιό τητά τουσ , (των αποφούτων) ού τε και ςε υπαιτιό τητα
τησ διοίκηςησ του Πανεπιςτημίου … αλλά αποτελεί ςαφή πλημμέ λεια και
κωλυςιεργία τησ διοίκηςησ του Υπουργείου Παιδείασ “ και ςασ παρακαλεύ να
“προβείτε ςε ενέ ργειεσ με ςτό χο την αποδοχή από το ΑΣΕΠ , τησ διαπιςτωτική σ
πρά ξησ”
Αξιότιμη κυρύα Υπουργϋ,
Επειδό παρ’όλ’ αυτϊ το ΑΣΕΠ δεν φϋρεται να προςφϋρει την λύςη την οπούα τόςο
εςεύσ όςο και ο τϋοσ υφυπουργόσ κοσ Διγαλϊκησ προκρύνατε, δηλαδό να αποδεχθεύ
εκ των υςτϋρων την διαπιςτωτικό πρϊξη, ζητούμε την ϊμεςη νομοθετικό ό ϊλλη
παρϋμβαςη του υπουργεύου ςασ ώςτε η αδικύα αυτό να αρθεύ πριν την ϋκδοςη των
οριςτικών πινϊκων κατϊταξησ των υποψηφύων.
Σημειώνουμε ότι ςε παρόμοια περύπτωςη το ΑΣΕΠ ϋλαβε υπ’ όψιν του εκπρόθεςμεσ
αναγνωρύςεισ μεταπτυχιακών από τον ΔΟΑΤΑΠ καθώσ δϋχτηκε ότι “η απόφαςη του
ΔΟΑΤΑΠ δεν έ χει διαπλαςτικό αλλά αναγνωριςτικό χαρακτόρα και ανατρϋχει ςτο
παρελθόν”. Η περύπτωςη τησ διαπιςτωτικόσ πρϊξησ εύναι κατϊ τη γνώμη μασ
ανϊλογη το δε ΑΣΕΠ θα μπορούςε να κϊνει κατ’ αναλογύα δεκτϋσ τισ ενςτϊςεισ των
αποφούτων μασ ακόμη και πριν την τυπικό ϋκδοςό τησ.

Η ολοκλόρωςη του διαγωνιςμού θα πρϋπει να γύνει με όρουσ ςυνταγματικόσ
ιςοτιμύασ και για τουσ αποφούτουσ μασ. Η υποβολό τουσ ςε αναγκαςτικϋσ
μακροχρόνιεσ διαδικαςύεσ επανόρθωςησ μύασ προφανούσ αδικύασ θα φϋρει αναύτια
αναςτϊτωςη ςτη ζωό τουσ και πιθανώσ ςτο ςύνολο των υποψηφύων του
διαγωνιςμού. Κατϊ τη γνώμη μασ αυτό πρϋπει να αποφευχθεύ με κϊθε τρόπο.

Η Γενικό Συνϋλευςη του Τμόματοσ Μουςικών Σπουδών του Ιονύου Πανεπιςτημύου.

