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θξηηήξην ηελ πξνϋπεξεζία θαη ηα ζεκηλάξηα θαη δίλνληαο απόιπην πξνβάδηζκα ζηνπο 

πηπρηνύρνπο ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο θη όρη κόλν, παξαγλσξίδνληαο ηελ θπξίαξρε 

δηεζλώο ηάζε θαη πξαθηηθή ν εηδηθόο παηδαγσγόο ηεο έληαμεο λα έρεη βαζηθέο 

ζπνπδέο ζηα παηδαγσγηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηεθπαηδεύεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή, 

ελώ ζεκαληηθό πξνζόλ γηα ηνλ εηδηθό παηδαγσγό ζεσξείηαη θαη ε πξνεγνύκελε 

πξνϋπεξεζία ζηε γεληθή αγσγή.  

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ην λόκν 4186/2013, αξζ. 28 (ΦΔΚ 193/η.Α΄/17-9-

2013) σο Π.Δ.Δ.Π. είρακε ηνλίζεη γηα κηα αθόκα θνξά ηελ επείγνπζα αλάγθε 

εμνξζνινγηζκνύ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, αλαθέξνληαο ζρεηηθά γηα ην ζέκα απηό: 

«Η αλακελόκελε ξύζκηζε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα ησλ αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ΣΜΕΑΕ ηεο Α΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο δε ζπκπεξηιήθζεθε ζην 

λνκνζρέδην.   Είλαη αλαγθαίν λα εληαρζεί ε ζρεηηθή ξύζκηζε ζην λνκνζρέδην γηα λα 

αξζεί ν παξαινγηζκόο ζηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ θαη λα ππάξρεη κεγαιύηεξε 

δηθαηνζύλε θαη ζηαζεξόηεηα. Η ξύζκηζε ζα πξέπεη λα ηζρύζεη από ηηο πξνζιήςεηο γηα 

ην ζρνιηθό έηνο 2013-14. Σπγθεθξηκέλα, νη πηπρηνύρνη Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ 

γεληθήο αγσγήο κε κεηαπηπρηαθό ζηελ ΕΑΕ δε ζα πξέπεη λα πξνεγνύληαη ησλ 

απνθνίησλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Εηδηθήο Αγσγήο, αιιά λα αληηκεησπίδνληαη 

ηζόηηκα. Τν κεηαπηπρηαθό ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην ειάρηζην γη’ απηνύο πξνζόλ 

γηα λα εληαρηνύλ ζηνλ πίλαθα, δελ είλαη πξόζζεην πξνζόλ, γηα λα δώζεη πξνβάδηζκα, 

όπσο κπνξεί λα γίλεη γηα ηνπο απνθνίηνπο Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Εηδηθήο αγσγήο κε 

κεηαπηπρηαθό ζηελ ΕΑΕ. Γηα ηνπο πηπρηνύρνπο γεληθήο αγσγήο, κπνξεί λα κεηξήζεη σο 

πξόζζεην πξνζόλ ν δεύηεξνο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηελ ΕΑΕ. Επίζεο, ην πξνβάδηζκα 

πνπ δίλεη ην κεηαπηπρηαθό δε ζα πξέπεη λα είλαη απόιπην. Πξνηείλνπκε λα αληηζηνηρεί 

ζε ηξία ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ην κεηαπηπρηαθό θαη ηέζζεξα ην δηδαθηνξηθό. Τνλίδνπκε 

ηέινο, όηη ε θπξίαξρε ηάζε δηεζλώο είλαη ν εηδηθόο παηδαγσγόο ηεο έληαμεο λα έρεη 

βαζηθέο ζπνπδέο ζηα παηδαγσγηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηεθπαηδεύεηαη ζηελ εηδηθή 

αγσγή κε πςεινύ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Η επηδίσμε λα πξνζιακβάλνληαη 

κόλν πηπρηνύρνη Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Εηδηθήο Αγσγήο δελ έρεη επηζηεκνληθή βάζε 

θαη δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο Ε.Α.Ε.». (ΠΔΔΠ, αξηζ. πξση. : 152/ 20-8-2013) 

Οη πηπρηνύρνη παηδαγσγηθώλ ηκεκάησλ ή θαζεγεηηθώλ ζρνιώλ κε κεηαπηπρηαθό 

ή θαη δηδαθηνξηθό ζηελ Δ.Α.Δ. κπαίλνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ρσξίο ζπνπδέο ζηελ Δ.Α.Δ. νη νπνίνη έρνπλ κόλν πξνϋπεξεζία. Μάιηζηα νη 15 κήλεο 

πξνϋπεξεζίαο αληηζηνηρνύλ κε έλα κεηαπηπρηαθό θαη νη 30 κήλεο κε έλα δηδαθηνξηθό! 

Παξαηεξείηαη  αθξαία κνξθή απαμίσζεο ησλ ζπνπδώλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

νπηζζνδξόκεζε 40 ηνπιάρηζηνλ εηώλ, όηαλ ζην Ν. 1566/1985 ε πεληαεηήο 

πξνϋπεξεζία ζηελ Δ.Α.Δ. (60 κήλεο πξαγκαηηθή ππεξεζία) ζεσξνύληαλ ηζόηηκε κε 

ηε δηεηή κεηεθπαίδεπζε ή ην κεηαπηπρηαθό ζηελ Δ.Α.Δ. ήκεξα ζα αξθνύλ 15 κήλεο 

πξνϋπεξεζίαο γηα ππνζθειίζνπλ έλα κεηαπηπρηαθό ή 30 κήλεο γηα έλα δηδαθηνξηθό 

ζηελ Δ.Α.Δ. Σόηε ε ξύζκηζε ήηαλ θαηαλνεηή ιόγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ. ήκεξα είλαη εληειώο αδηθαηνιόγεηε. Οδεγνύκαζηε ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο ηζνπέδσζεο, αλαμηνθξαηίαο θαη ππνβάζκηζεο ηεο παξερόκελεο Δ.Α.Δ.  

Έλαο απόθνηηνο ηκήκαηνο ή θαη θαηεύζπλζεο εηδηθήο αγσγήο πξνηείλεηαη λα 

επηιέγεηαη πιένλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ζπγθξηλόκελνο κε έλαλ ππνςήθην πνπ κπνξεί 

λα έρεη ηέζζεξα ρξόληα βαζηθώλ παηδαγσγηθώλ ζπνπδώλ, κεηαπηπρηαθό θαη 

δηδαθηνξηθό ζηελ Δ.Α.Δ. θαζώο θαη αξθεηά ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ Δ.Α.Δ. Δίλαη 

δπλαηόλ λα ππνζηεξίδεη θάπνηνο όηη ν πξώηνο έρεη θαιύηεξε θαηάξηηζε από ην 

δεύηεξν. Δίλαη δπλαηόλ ε εθπαίδεπζε ζε παηδαγσγηθό ηκήκα λα ζεσξείηαη όηη δελ 

έρεη ζρέζε κε ηελ εηδηθή αγσγή; Δίλαη δπλαηό λα επηθξαηήζνπλ ηέηνηεο δηαρσξηζηηθέο 
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αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο; Η Π.Δ.Δ.Π. δηαθσλεί κε ηελ ύπαξμε ρσξηζηνύ θιάδνπ 

ΠΔ71 θαη ΠΔ61. Η δεκηνπξγία ρσξηζηνύ θιάδνπ, αληί γηα ππνθιάδν, ηνπ εληαίνπ 

θιάδνπ θάζε εηδηθόηεηαο,  δηαζπά ην ρώξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο αγσγήο θαη 

νδεγεί ζε δηαρσξηζηηθέο ινγηθέο  ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 Έλαο απόθνηηνο ηκήκαηνο εηδηθήο αγσγήο ή θαηεύζπλζεο ζηελ εηδηθή αγσγή
1
 ζα 

ζεσξείηαη πιένλ όηη ππεξηεξεί ησλ δηεπζπληώλ ΜΔΑΔ, ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ 

Δ.Α.Δ., ηνπ Γηεπζπληή Δ.Α.Δ. ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., αιιά θαη ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην! Απηή είλαη ε ινγηθή ηνπ λένπ ζρεδίνπ λόκνπ. Όια θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε θζελνύ πξνζσπηθνύ, ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ 

πξόζθαηε Κ.Τ.Α. 2/24529/0022 (ΦΔΚ 928/Β-14-4-2014) κε ηελ νπνία αθαηξείηαη 

από ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή 

δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ ηίηισλ απηώλ γηα ηε 

κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. Όπσο ζεκεηώλεη ε ΓΟΔ «Η νέα πύθμιζη, ζύμθωνα με 

ηην οποία " ...Επιπλέον, κάηοσοι διδακηοπικού ή μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών 

μποπούν να πποζμεηπήζοςν ηοςρ εν λόγυ ηίηλοςρ για μιζθολογική εξέλιξη από ηην 

ημεπομηνία ππόζλητηρ ηοςρ, με ηην απαπαίηηηη πποϋπόθεζη και μόνο οι 

ανυηέπυ ηίηλοι να έσοςν αποηελέζει ηςπικό πποζόν για ηην ππόζλητη αςηών...", 

είλαη εμαηξεηηθά δπζκελήο γηα ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο πνπ, κε εμαίξεζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηελ Εηδηθή Αγσγή, δελ πξνζιακβάλνληαη κε ηππηθό πξνζόλ 

δηνξηζκνύ θάπνηνλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν» (25/4/2014). πκπέξαζκα: νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο κε κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

κεηξνύζε κηζζνινγηθά ην κεηαπηπρηαθό ή ην δηδαθηνξηθό, απνθιείνληαη νπζηαζηηθά 

από ηηο πξνζιήςεηο!  Οη πηπρηνύρνη εηδηθήο αγσγήο (ΠΣΔΑ) κε κεηαπηπρηαθό 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε δε δηθαηνύληαη κηζζνινγηθή εμέιημε, γηαηί ην κεηαπηπρηαθό 

δελ είλαη ηππηθό πξνζόλ γηα ηελ πξόζιεςή ηνπο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην λόκνπ.   

Σα πξάγκαηα είλαη αθόκα ρεηξόηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θπζηθήο 

αγσγήο (ΠΔ11). Απόιπηε πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ11 κε 

πξνπηπρηαθή εηδηθόηεηα ζηελ ΔΑΔ, ελώ εθπαηδεπηηθνί κε ην ίδην βαζηθό πηπρίν θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή θαη δηδαθηνξηθό ζηελ ΔΑΔ,  πνπ κέρξη ηώξα 

πξνζιακβάλνληαλ θαηά πξνηεξαηόηεηα παξαθάκπηνληαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από 

ηελ ίδξπζε ηεο Π.Δ.Δ.Π. ην 1999 έσο ζήκεξα νη πηπρηνύρνη ΠΔ11 κε πξνπηπρηαθή 

εηδίθεπζε ζηελ ΔΑΔ δε κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ σο ηαθηηθά κέιε ηεο Π.Δ.Δ.Π., αιιά 

                                                      

1 Η ιςτορύα των δύο τμημϊτων δεύχνει τη μικροπολιτικό αντιμετώπιςη των ζητημϊτων τησ 

ειδικόσ αγωγόσ από την ελληνικό πολιτεύα. Το  ΠΤΕΑ Βόλου ιδρύθηκε το 1993. Η ειςαγωγό 

φοιτητών καθυςτϋρηςε, αφού διαπιςτώθηκε ςτη ςυνϋχεια ότι η λειτουργύα ενόσ τϋτοιου 

τμόματοσ δεν εύναι ςύμφωνη με τισ ςύγχρονεσ τϊςεισ ςτην ειδικό αγωγό. Η Πολιτεύα αποφϊςιςε 

τελικϊ κι ανακούνωςε τη μη λειτουργύα του Τμόματοσ. Ακολούθηςαν ϋντονεσ αντιδρϊςεισ 

τοπικών πολιτικώσ παραγόντων τησ Μαγνηςύασ και ιςχυρών εκκληςιαςτικών παραγόντων και η 

απόφαςη αναθεωρόθηκε εκ’ νϋου. Υπό αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ ϋγινε η πρώτη ειςαγωγό φοιτητών το 

1998. Το Τμόμα Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ δεν ιδρύθηκε ωσ παιδαγωγικό τμόμα 

Ε.Α. Δεν όταν τμόμα παραγωγόσ εκπαιδευτικών, όπωσ προδύδει  ο τύτλοσ του.  Οι απόφοιτοι του 

εντϊςςονται ςτον κλϊδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, όπωσ αναφϋρεται ςτον ιςτότοπο του τμόματοσ 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2 , αλλϊ και ςε θϋςεισ δαςκϊλων 

ειδικόσ αγωγόσ.  Παρόλα αυτϊ η ςυγκυρύα όταν τϋτοια που η λειτουργύα των δύο τμημϊτων 

αποδεύχτηκε χρόςιμη.  Αν δεν υπόρχαν τα τμόματα αυτϊ θα υπόρχε πολύ μεγαλύτερη ϋλλειψη 

ειδικευμϋνου προςωπικού, η οπούα υπϊρχει ακόμα και ςόμερα.  

 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2
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απαηηνύληαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ. Η νιηγόκελε πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε 

δε ζεσξείηαη επαξθήο γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο σο εηδηθόο παηδαγσγόο. Απηή 

είλαη ε άπνςε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο.  Γηα ην ζρέδην λόκνπ όκσο απνηειεί 

αθαηακάρεην πξνζόλ. ην ΣΔΦΑΑ ηεο Αζήλαο, γηα παξάδεηγκα, νη δηδαθηηθέο 

κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ εηδίθεπζε «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» είλαη 

20 ζε ζύλνιν 130 πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ (http://www.phed.uoa.gr/ 

proptyxiakes-spoydes.html). Γειαδή, ε εηδίθεπζε αληηζηνηρεί ζε έλα πεξίπνπ 

εμάκελν ζπνπδώλ.  Δίλαη δπλαηόλ λα ππνζθειίδεη δηεηείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή 

πνιπεηείο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ; Δίλαη πξαγκαηηθά απίζηεπηε ε έθπησζε 

ησλ πξνζόλησλ θαη ε αλαμηνθξαηία πνπ επηρεηξεί λα επηβάιεη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξόηαζε λόκνπ. Πξόθεηηαη γηα ζθαλδαιώδεηο ξπζκίζεηο. Πξόθεηηαη γηα πξαγκαηηθό 

δησγκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο αγσγήο κε απμεκέλα πξνζόληα.  

Μέρξη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ 

ηνπνζεηνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε δνκέο Δ.Α.Δ. Ση είλαη απηό πνπ επηβάιεη 

ζήκεξα κηα εθ’ δηακέηξνπ αληίζεηε πνιηηηθή; Ση είλαη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ θαηαζηξαηήγεζε θάζε έλλνηαο ζπλέρεηαο θαη ζπλέπεηαο ηεο 

Πνιηηείαο θαη ηελ θαηάθσξε παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο «πξνζηαηεπόκελεο 

εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ»;  Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ όηη 

πζηεξνύλ ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο εηδηθήο αγσγήο ή 

θαηεύζπλζεο εηδηθήο αγσγήο; Η κήπσο πξνθξίλεηαη δηεζλώο ε εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθώλ παηδαγσγώλ ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν, ρσξηζηά από ηνπο ππόινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνύο; Ούηε ην έλα νύηε ην άιιν ζπκβαίλεη. Σα θξηηήξηα θαίλεηαη λα είλαη 

ζπληερληαθά, «θαηνρύξσζεο βαζηθνύ πηπρίνπ», αιιά θαη θαηνρύξσζεο όζσλ δελ 

έρνπλ ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή,  ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα θαη νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηε ζηειέρσζε ηεο Δ.Α.Δ. 

Η απαμίσζε ησλ ζπνπδώλ ζηελ ΔΑΔ μεπεξλά θάζε όξην, αθνύ έλαο 

εθπαηδεπηηθόο Α΄/ζκηαο ή Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο κε αλύπαξθηεο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ 

θαη 16 κήλεο πξνϋπεξεζία πξνεγείηαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ κε κεηαπηπρηαθό ζηελ 

ΔΑΔ. Με πεληαεηή πξνϋπεξεζία (10 κόξηα) πξνηηκάηαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ κε 

κεηαπηπρηαθό θαη δηδαθηνξηθό ζηελ ΔΑΔ (6 έσο 9 κόξηα)! Δίλαη απίζηεπην, αιιά 

απηό πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην λόκνπ πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα.  

Η ππνβάζκηζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζηελ ΔΑΔ ζπλερίδεηαη κε ηελ 

εμνκνίσζε ηνπο κε ηα κεηαπηπρηαθά ζρνιηθήο ςπρνινγίαο. Αλαξσηηόκαζηε ε Δηδηθή 

Αγσγή θαη ε ρνιηθή Φπρνινγία δελ είλαη δύν δηαθξηηά δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί 

ππνθιάδνη, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο αληίζηνηρα; Η πξόζιεςε ζηελ ΔΑΔ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία ήηαλ 

θαηαλνεηή ηελ πεξίνδν πνπ ππήξρε έιιεηςε ζε εθπαηδεπηηθνύο κε ζπνπδέο ζηελ 

ΔΑΔ. ήκεξα πνπ ππάξρνπλ πιένλ ρηιηάδεο πηπρηνύρνη ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο, 

δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο  ή θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ΔΑΔ ηη εμππεξεηεί;  

Η «θάκπξηθα» ησλ αθξηβνπιεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ ή ηα «ζεκηλάξηα ηεο 

ληξνπήο» έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ, αιιά θαη 

από ηελ πνιηηηθή εγεζία.  Με δήισζε ηεο ε ηόηε πθππνπξγόο Παηδείαο Δύε 

Υξηζηνθηινπνύινπ (22/12/2009) ηόληζε όηη «ζα θαηαξγεζνύλ ηα αθξηβνπιεξσκέλα 

ζεκηλάξηα ησλ 400 σξώλ σο πξνζόλ δηνξηζκνύ, πνπ απνηεινύλ εκπαηγκό ηόζν γηα ηελ 

επηκόξθσζε πνπ παξέρνπλ, όζν θαη γηα ηνπο θαηόρνπο αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ 

ζπνπδώλ ζηελ εηδηθή αγσγή». Λίγνπο κήλεο κεηά ππήξμε ε λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ 

όξηδε όηη πηζηνπνηεηηθά  παξαθνινύζεζεο  εηήζησλ  ζεκηλαξίσλ  πνπ  απνθηήζεθαλ 

κεηά ηηο 31-8-2010 δελ γίλνληαη δεθηά (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 

http://www.phed.uoa.gr/%20proptyxiakes-spoydes.html
http://www.phed.uoa.gr/%20proptyxiakes-spoydes.html
http://www.phed.uoa.gr/%20proptyxiakes-spoydes.html
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3848/2010 (ΦΔΚ 71/η. Α΄/19-5-2010). Γηαηί δίλεηαη λέα παξάηαζε; Γηαηί ζπλερίδεηαη 

απηή ε πειαηεηαθή ινγηθή, απηή ε ζπλαιιαγή/δηαπινθή;  

 

Η Π.Ε.Ε.Π. πποηείνει ένα ενιαίο, δίκαιο και αξιοκπαηικό ζύζηημα επιλογήρ 

ηων εκπαιδεςηικών ΕΑΕ με ηα παπακάηω βαζικά ζηοισεία: 

α) Πξόζιεςε ζε δνκέο ΔΑΔ κόλν ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζπνπδέο, πξνπηπρηαθέο 

ή κεηαπηπρηαθέο, ζηελ εηδηθή αγσγή.  

β) Ιζόηιμη ανηιμεηώπιζη ηων εκπαιδεςηικών με ζποςδέρ ζηην ΕΑΕ ζε 

πποπηςσιακό, μεηαπηςσιακό επίπεδο ή διεηή μεηεκπαίδεςζη. Οη εθπαηδεπηηθνί κε 

κεηαπηπρηαθό ή κόλν δηδαθηνξηθό ζηελ ΔΑΔ δε ζα πξνεγνύληαη ησλ πηπρηνύρσλ 

ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο, όπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα, αιιά ζα θξίλνληαη ηζόηηκα. 

Όλοι ενηάζζονηαι ζε ένα κοινό ςποκλάδο, ενηόρ ηος ενιαίος κλάδος ηηρ κάθε 

ειδικόηηηαρ, ηεο Α΄/ζκηαο ή ηεο Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Η θαηάηαμε ηνπο ζα γίλεηαη 

κε βάζε επηπιένλ πξνζόληα (κεηαπηπρηαθό γηα ηνπο πηπρηνύρνπο ηκεκάησλ εηδηθήο 

αγσγήο, δεύηεξν κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ζηελ ΔΑΔ γηα ηνπο ππόινηπνπο) θαη 

ηεο πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζηελ ΔΑΔ. ε κηθξόηεξν βαζκό κπνξεί λα πξνζκεηξάηε ε 

πξνϋπεξεζία, έσο 3 έηε, ζηε γεληθή αγσγή. Η πάγηα απηή ζέζε ηεο ΠΔΔΠ, αλ είρε 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα ζα είραλ απνθεπρζεί ζηξεβιώζεηο, όπσο ν πιεζσξηζκόο ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, εμαηηίαο ηεο απόιπηεο πξόηαμεο.  

γ) Απζηεξή θξίζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ 

κε ηελ εηδηθή αγσγή. Οξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επάξθεηά ηνπο γηα ηα 

κεηαπηπρηαθά πνπ ζα εθπνλεζνύλ ζηε ζπλέρεηα (καζήκαηα, πξαθηηθή άζθεζε, θηι.). 

Να πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαη λα αμηνπνηείηαη ηπρόλ εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηαξαρέο.  

δ) Η θηλεηηθόηεηα κεηαμύ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα απμεζεί θη όρη 

λα κεησζεί. Οη απόθνηηνη ηκεκάησλ εηδηθήο αγσγήο λα κπνξνύλ λα πξνζιεθζνύλ ή 

λα κεηαηεζνύλ θαη ζηε γεληθή αγσγή, αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθό ζηα παηδαγσγηθά 

(δηδαθηηθή).  

ε) Οη κεηαζέζεηο από ηε γεληθή ζηελ εηδηθή αγσγή, δειαδή ε είζνδνο ζηελ εηδηθή 

αγσγή, λα γίλνληαη κε βάζε ηε κνξηνδόηεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ (ηίηινη 

ζπνπδώλ θαη πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑΔ), ελώ νη κεηαζέζεηο από κία ζέζε ΔΑΔ ζε άιιε, 

ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο, ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα γηα ηηο κεηαζέζεηο ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε. 

ζη) Η πξόζιεςε ζε δνκέο ΔΑΔ εθπαηδεπηηθώλ ρσξίο ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή 

κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε πεξίπησζε έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κόλν 

πξνζσξηλά κε απόζπαζε ή αλαπιήξσζε. Γελ είλαη δπλαηό λα ηνπνζεηνύληαη ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο ΔΑΔ εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ. Καη’ εμαίξεζε νη 

εθπαηδεπηηθνί ΠΔ11, κε πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηελ ΔΑΔ,  ζα κπνξνύλ  εληαρζνύλ 

ζηνλ ππνθιάδν ΠΔ11.05. Η πξνπηπρηαθή εηδίθεπζε λα κνξηνδνηείηαη κε ην ήκηζπ  ηεο 

κνξηνδόηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ζηελ ΔΑΔ.  

δ) Πηζηνπνηεηηθά  παξαθνινύζεζεο  εηήζησλ  ζεκηλαξίσλ  πνπ  απνθηήζεθαλ 

κεηά ηηο 31-8-2010 δελ γίλνληαη δεθηά, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ   παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ λ. 3848/2010. Όζα απνθηήζεθαλ πξηλ ην 2010 κνξηνδνηνύληαη κε έλα 

κόξην.  Σα ρξπζνπιεξσκελα ζεκηλάξηα έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζηε ζπλείδεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Κάζε απόπεηξα επαλαθνξάο ηνπο ζπληζηά «εκπαηγκό», γηα 
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λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ιόγηα ηεο ηόηε πθππνπξγνύ παηδείαο (Δ. Υξηζηνθηινπνύινπ, 

22/12/2009).  

ε) ν θάζε κήλαο πξνϋπεξεζίαο λα κνξηνδνηείηαη κε 0,1 κόξην. Η πξόβιεςε ηνπ 

ζρεδίνπ λόκνπ γηα 0,2 κόξηα είλαη ππεξβνιηθή.   

δ) Πξνηεξαηόηεηα πξέπεη λα απνηειεί ε  πξαγκαηνπνίεζε κόληκσλ δηνξηζκώλ. 

Γελ είλαη δπλαηό ε πιεηνςεθία πιένλ ησλ ζέζεσλ ΔΑΔ λα θαιύπηεηαη κε 

αλαπιεξσηέο. Η αλάγθε γηα ζηαζεξό πξνζσπηθό ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη 

κεγαιύηεξε, όπσο απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ γηα κεηάζεζε από 

δύν ζε ηξία ρξόληα.  Η πξόηαζε λόκνπ δηαησλίδεη ην πξόβιεκα κε ηηο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηώλ θη επηδηώθεη ηελ εμαζθάιηζε όρη ηνπ θαηαιιειόηεξνπ πξνζσπηθνύ 

αιιά ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ θνζηίδεη ιηγόηεξν. Η δηάζπαζε ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ 

πνπ πξνθαιείηαη από ην ζρέδην λόκνπ, απνκαθξύλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 

πξννπηηθή κόληκσλ δηνξηζκώλ.  

 

Κύξηε Τπνπξγέ, ε ΠΔΔΠ ζπκκεηείρε ελεξγά ζην δηάινγν γηα ηα δύν πξνεγνύκελα 

λνκνζρέδηα γηα ηελ εηδηθή αγσγή. ηε ζπδήηεζε γηα ην λόκν 3699/2008 ζπλέβαιε 

νπζηαζηηθά θαηαζέηνληαο ηξείο  νινθιεξσκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο δέζκεο 

πξνηάζεσλ, ηo 2006, ην 2007 θαη ην 2008, ζπλνιηθήο έθηαζεο 30 ζειίδσλ. ηε 

ζπδήηεζε επηκέξνπο άξζξσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζπκκεηείρε κε επνηθνδνκεηηθή 

θξηηηθή θαη πξνηάζεηο, αλαιπηηθά αλά παξάγξαθν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο 

πξνηάζεηο ή αληηξξήζεηο καο έρνπλ ζήκεξα δηθαησζεί.  

ήκεξα, βξηζθόκαζηε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δειώλνπκε όηη δελ είλαη δπλαηό λα 

ζπκκεηέρνπκε ζηελ παξαπέξα ζπδήηεζε γηα έλα ζρέδην λόκνπ πνπ ζηεξείηαη 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη εληαμηαθήο πξννπηηθήο.  Η αθξαία θαη 

αλαρξνληζηηθή αλαηξνπή πνπ επηρεηξεί λα επηθέξεη ην ζρέδην λόκνπ, καο πάεη πνιιέο 

δεθαεηίεο πίζσ θη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε αλαζηάησζε ζην ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ε εηδηθή αγσγή θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο δέρνληαη 

ηέηνην ηζρπξό πιήγκα. Η ππνβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθώλ αγσγήο κε 

απμεκέλα πξνζόληα θαη ε πξνζβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο θαη ησλ 

εξγαζηαθώλ ηνπο δηθαησκάησλ δελ έρεη πξνεγνύκελν. Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο κε απμεκέλα πξνζόληα, κόληκνη θαη αλαπιεξσηέο, βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά 

ππό δησγκό, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ρακεινύ 

θόζηνπο ζηελ ΔΑΔ. Δθπαηδεπηηθνί κε έμη, νρηώ θαη δέθα ρξόληα ζπνπδώλ ζεσξνύληαη 

αλεπαξθείο, ζηεξνύληαη νπζηαζηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο κεηάζεζεο, θνβνύληαη όηη 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε θαζεζηώο δηαζεζηκόηεηαο. Αηζζάλνληαη αλεπηζύκεηνη ζην 

ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Η ηαπηόρξνλε αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ θαη ηεο 

εγθπθιίνπ γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κέζα ζηελ Δβδνκάδα ησλ Παζώλ,  

δελ πεξλά απαξαηήξεηε. Γηα ηελ εθπαίδεπζε πνιιώλ από απηώλ ησλ  εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ εηδηθή αγσγή ν ειιεληθόο ιαόο έρεη πιεξώζεη από ηνπ πζηέξεκά ηνπ πνιιά 

εθαηνκκύξηα επξώ (δηεηήο κεηεθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, ππνηξνθίεο).  

Κύξηε Τπνπξγέ, ε Παλειιήληα Έλσζε Δηδηθώλ Παηδαγσγώλ θάλεη έθθιεζε λα 

απνζύξεηε ην ππό δηαβνύιεπζε λνκνζρέδην πνπ έρεη ήδε πξνθαιέζεη πιεγέο ζην 

ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  Να επαλέιζεη κεηά από ζπζηεκαηηθή κειέηε, αμηνιόγεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ, κε ζύγρξνλε  εληαμηαθή θηινζνθία γηα ηζόηηκε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε  αλαπεξίεο. Όηαλ γηα ηα άξζξα 20, 21 & 22 πνπ αθνξνύλ 

ηε ζηειέρσζε ππάξρνπλ 700 ζρεδόλ ζρόιηα, ελώ γηα ην άξζξν 2: «Οξγάλσζε θαη 

ζηόρνη ηεο ΔΑΔ» ππάξρνπλ κόλν δύν ζρόιηα, ην ηξίην θαη εθηελέζηεξν αθνξά θη 
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απηό ηε ζηειέρσζε, ε δηαβνύιεπζε έρεη νπζηαζηηθά εθθπιηζηεί, εμαηηίαο ησλ 

αηνπεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ.  

 Η ΠΕΕΠ  καλεί όλουσ τουσ ειδικοφσ παιδαγωγοφσ, με προπτυχιακι ι μεταπτυχιακι 
ειδίκευςθ, να ςταματιςουν τθ δθμόςια  αλλθλοχπονόμευςθ που βλάπτει όλουσ 
μασ και να ςυνταχτοφν με τθν πρόταςθ τθσ ΠΕΕΠ, θ οποία ςζβεται και διαςφαλίηει 
τα δικαιϊματα όλων και κυρίωσ το δικαίωμα των παιδιϊν με αναπθρίεσ για υψθλοφ 
επίπεδου ιςότιμθ εκπαίδευςθ, για τθν οποία όλοι μποροφμε και πρζπει να 
ςυμβάλλουμε. Τζλοσ ςασ καλοφμε όλουσ ςτθν 5θ Διθμερίδα Καινοτόμων 
Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων ςτθν Ειδικι Αγωγι που διοργανϊνει θ ΠΕΕΠ ςτισ 10 
και 11 Μαΐου ςτθ Θεςςαλονίκθ, για να παρακολουκιςουμε τι μποροφν να 
καταφζρουν οι εργαηόμενοι ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ, όταν όλοι μαηί, 
εκπαιδευτικό προςωπικό και οι υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ςυνεργάηονται αρμονικά, με 
γνϊςθ, φανταςία και αφοςίωςθ για το καλό των παιδιϊν μασ.  

 

 

 

 

  

 

 

 


