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Θέμα: Οι θέζειρ ηηρ Π.Ε.Ε.Π. για ηο άπθπο 27 (Θέμαηα Ειδικήρ Αγωγήρ) ηος ζσεδίος  νόμος 

«Αναδιάπθπωζη ηηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και Λοιπέρ Διαηάξειρ…».  

 

 

Η  Παλειιήληα Έλσζε Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ  δηαθσλεί κε ηνλ απνζπαζκαηηθφ θαηά θαλφλα 

ραξαθηήξα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 27. Σα δεηήκαηα ηεο ΔΑΔ 

απαηηνχλ ζπλνιηθή ξχζκηζε.  Δπηπιένλ, εθθξάδνπκε επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ: 

 ηελ παξάγξαθν 1γ αλαθέξεηαη φηη «Σα ΔΔΔΔΚ είλαη ηζφηηκα κε ηα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά 

Γπκλάζηα», ελψ απφ ηελ παξάγξαθν 1β πξνθχπηεη φηη νη απφθνηηνη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

γπκλαζίσλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε εηδηθφ επαγγεικαηηθφ ιχθεην, φρη φκσο θαη νη απφθνηηνη 

ησλ ΔΔΔΔΚ, γεγνλφο πνπ θαηαξγεί ηελ ηζνηηκία ηνπο. Θα πξέπεη λα δνζεί  δπλαηφηεηα ζηνπο 

απνθνίηνπο ησλ ΔΔΔΔΚ λα εγγξαθνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο ζε Δηδηθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή 

λα ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζή ηνπο κε εξγαζία ζε πξνζηαηεπφκελν πιαίζην. 

Δπίζεο, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ηδξχνληαη ζηα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

«τμήματα επιμόρυωσης» πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ «ως ετήσιοι κύκλοι». ’ απηά ζα θνηηνχλ θαη ζα 

επαλαθαηαξηίδνληαη νη καζεηέο πνπ απνθνίηεζαλ θαη είηε απνθαηαζηάζεθαλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο είηε παξακέλνπλ καθξνρξφληα άλεξγνη.      

 ηελ παξάγξαθν 2α νξίδεηαη φηη: «Σα ηζρχνληα ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε γηα ηηο πξνζιήςεηο, 

ηνπο δηνξηζκνχο, ηηο κεηαζέζεηο, ηηο απνζπάζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο…, ηζρχνπλ απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηελ 

Δηδηθή Αγσγή». Δπίζεο νξίδεηαη φηη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ζα θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο. πκθσλνχκε λα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε φπνπ είλαη δπλαηφ, 

π.ρ. νη κεηαζέζεηο απφ ΜΔΑΔ κηαο πεξηνρήο ζε ΜΔΑΔ ηεο ίδηαο ή θαη άιιεο πεξηνρήο. ε 
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άιια δεηήκαηα φκσο, φπσο νη κεηαζέζεηο απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε ζε ΜΔΑΔ ή ηηο 

πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ΔΑΔ δε κπνξνχλ λα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο απαηηνχληαη εηδηθά πξνζφληα. Όζνλ αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζα δηδάζθνπλ ζηηο δνκέο 

ηεο ΔΑΔ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απηέο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ κεηά απφ ζνβαξή 

κειέηε θαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ, ρσξίο λα εμππεξεηνχληαη άιιεο επηδηψμεηο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ζην λέν λφκν γηα ηελ ΔΑΔ, φρη κε ππνπξγηθή απφθαζε, ελψ κέρξη ηφηε 

λα ηζρχνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 ηελ παξάγξαθν 2γ αλαθέξεηαη φηη ε επηινγή πξντζηακέλσλ ΚΔΓΓΤ ζα γίλεηαη απφ ην 

ΚΤΔΔΠ κε ηε ζπκκεηνρή δχν αηξεηψλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(ΔΔΠ). Γεδνκέλνπ φηη ζηελ επηινγή γηα ηε ζέζε πξντζηακέλσλ ΚΔΓΓΤ ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθνί,   δελ είλαη δπλαηφ ε επηινγή λα γίλεηαη κε  ηε ζπκκεηνρή κφλν 

αηξεηψλ κειψλ ηνπ ΔΔΠ, νη νπνίνη δελ είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θεσξνχκε 

φηη ε επηινγή πξντζηακέλσλ ΚΔΓΓΤ απφ ηα ην ΚΤΔΔΠ κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ζα 

είλαη άθπξε, αθνχ δε δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία θαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ 

ππνςεθίσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα αηξεηά κέιε εμαξηψληαη απφ ηελ ςήθν ησλ κειψλ ηνπ θιάδνπ 

ηνπο. Αληί ησλ αηξεηψλ κειψλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ παλεπηζηεκηαθνί, νη νπνίνη 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ΔΔΠ. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ θαη 

αηξεηά κέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ ζε κφληκε 

βάζε κε ηελ χπαξμε εληαίσλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ θαη ην 

Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ. ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 

ιχζε κε ην λέν λφκν γηα ηελ ΔΑΔ.  

 ηελ παξάγξαθν 9 πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή πξνζζήθε σο εμήο: «ε πεξίπησζε 

έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ, ε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία κπνξεί λα παξέρεηαη θαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο».  

 Θεσξνχκαη πνιχ ζεκαληηθή θη αλαγθαία ηε ζχζηαζε επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζην ΙΔΠ, παξ. 

12, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηηο ζπλάθεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ-δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζηελ ΔΑΔ. 

Αξθεί ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο λα γίλεη άκεζα θαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2014.  

 ηελ παξάγξαθν 19 πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ «εηδηθφ βνεζφ» ή «ζρνιηθφ 

λνζειεπηή» θαη’ επηινγήλ θαη κε επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο. Δχινγνο είλαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα θαη ην εζηθφλ ηεο δηάηαμεο. Η ζέζε ηεο Π.Δ.Δ.Π. 

είλαη φηη ε παξνρή ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη θάζε αλαγθαίαο ππνζηήξημεο είλαη 

ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. Γε κπνξεί λα απνηειεί πξνλφκην, κφλν φζσλ νηθνγελεηψλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ «εηδηθφ βνεζφ». Γηαθσλνχκε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηδησηψλ ζηα 

δεκφζηα ζρνιεία. Δπηπιένλ, ππάξρεη αζάθεηα κε ηνλ φξν «εηδηθφο βνεζφο» γη’ απηφ πξέπεη -κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηα ζρνιεία καο- λα γίλεη 

δηεπθξηληζηηθή αλαθνξά ζηηο δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ ΔΑ, 

δειαδή «εηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ» φπνπ ην παηδί ρξεηάδεηαη θαηά βάζε εηδηθή 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε θαη «εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ» φπνπ ππάξρεη αλάγθε βνήζεηαο ζε 

δεηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο, θηλεηηθφηεηαο, ζίηηζεο θηι.  

 ηελ παξάγξαθν 22 αλαθέξεηαη φηη ζηα ΙΠΓ άιισλ Τπνπξγείσλ δε ζα είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή ζε απηά εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ. Η ξχζκηζε είλαη απνηειεί νπηζζνδξφκεζε πνπ 

ππνλνκεχεη ηελ νπζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο αθπξψλνληαο ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ηεο δηάγλσζεο θαη ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ αθξηβψο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 



θνξείο πνπ ζα έπξεπε λα ηελ ππνζηεξίμνπλ θαη λα ηελ επηβάιινπλ θαη ζηνπο θνξείο πγείαο θαη 

πξφλνηαο. Δπηκέλνπκε φηη γηα ηηο γλσκαηεχζεηο πνπ δίλνληαη γηα ζρνιηθή ρξήζε ε ζπκκεηνρή 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη απαξαίηεηε. Να πξνβιεθζεί νξγαληθή ζέζε εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζε 

θάζε ΙΠΓ.  Πξνηείλνπκε λα δνζεί ρξνληθφ πεξηζψξην ελφο έηνπο  ψζηε λα «ζπκκνξθσζνχλ» ηα 

ΙΠΓ θέληξα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα απφζπαζε 

εθπαηδεπηηθψλ Δ.Α.Δ. ζηα ΙΠΓ άιισλ ππνπξγείσλ ή θαη γηα πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ.  

 ηελ παξάγξαθν 23 ηίζεηαη δίκελε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε γλσκάηεπζεο απφ ηα ΚΔΓΓΤ, 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Η ξχζκηζε είλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, αιιά 

πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ ΚΔΓΓΤ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κε ηε ζσζηή αλαινγία. Θα πξέπεη 

επίζεο λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηα ΚΔΓΓΤ εηδηθνηήησλ ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα, φπσο ε ΠΔ11.01 Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε 

θξάζε «ΠΔ11.01 Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ» ζην άξζξν 12, παξ. 3 

ηνπ Ν. 3699/2008 θαζψο θαη ζην άξζξν 20, ζηελ παξ. 1.3.δ ε πεξίνδνο: «Δπίζεο φηαλ 

ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή 

απφζπαζε ζε ζέζεηο ησλ ΚΔΓΓΤ, γηα ηελ παξνρή απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΚΔΓΓΤ». Η ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα απνθιείεηαη 

απφ ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελψ «ε παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ» δελ έρεη 

απνζαθεληζηεί εδψ θαη πέληε ρξφληα απφ ην ΤΠΑΙΘ, κε απνηέιεζκα λα ηνπνζεηνχληαη 

εθπαηδεπηηθνί ζην ΚΔΓΓΤ, ρσξίο αληηθείκελν απαζρφιεζεο. Κάηη ηέηνην δε κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Αληίζεηα ε ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ΜΔΑΔ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί εθεί. Η ζηειέρσζε κε 

ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε θαηάιιειε αλαινγία θαη ε αθξηβήο ζχλζεζε ηνπ θάζε ΚΔΓΓΤ ζην λέν λφκν 

γηα ηελ ΔΑΔ. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έθδνζεο γλσκάηεπζεο εληφο δηκήλνπ είλαη ζεκαληηθή, 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ ΚΔΓΓΤ. 

 Η αλακελφκελε ξχζκηζε γηα ηελ θαηάηαμε ζηνλ πίλαθα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ΜΔΑΔ ηεο Α΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο δε ζπκπεξηιήθζεθε ζην λνκνζρέδην.   Δίλαη αλαγθαίν λα 

εληαρζεί ε ζρεηηθή ξχζκηζε ζην λνκνζρέδην γηα λα αξζεί ν παξαινγηζκφο ζηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πηλάθσλ θαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηθαηνζχλε θαη ζηαζεξφηεηα. Η ξχζκηζε ζα 

πξέπεη λα ηζρχζεη απφ ηηο πξνζιήςεηο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14. πγθεθξηκέλα, νη 

πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ γεληθήο αγσγήο κε κεηαπηπρηαθφ ζηελ ΔΑΔ δε ζα πξέπεη 

λα πξνεγνχληαη ησλ απνθνίησλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο, αιιά λα 

αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Σν κεηαπηπρηαθφ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην ειάρηζην γη’ 

απηνχο πξνζφλ γηα λα εληαρηνχλ ζηνλ πίλαθα, δελ είλαη πξφζζεην πξνζφλ, γηα λα δψζεη 

πξνβάδηζκα, φπσο κπνξεί λα γίλεη γηα ηνπο απνθνίηνπο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Δηδηθήο 

αγσγήο κε κεηαπηπρηαθφ ζηελ ΔΑΔ. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο γεληθήο αγσγήο, κπνξεί λα κεηξήζεη 

σο πξφζζεην πξνζφλ ν δεχηεξνο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζηελ ΔΑΔ. Δπίζεο, ην πξνβάδηζκα πνπ 

δίλεη ην κεηαπηπρηαθφ δε ζα πξέπεη λα είλαη απφιπην. Πξνηείλνπκε λα αληηζηνηρεί ζε ηξία 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ην κεηαπηπρηαθφ θαη ηέζζεξα ην δηδαθηνξηθφ. Σνλίδνπκε ηέινο, φηη ε 

θπξίαξρε ηάζε δηεζλψο είλαη ν εηδηθφο παηδαγσγφο ηεο έληαμεο λα έρεη βαζηθέο ζπνπδέο ζηα 

παηδαγσγηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηεθπαηδεχεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή κε πςεινχ επηπέδνπ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Η επηδίσμε λα πξνζιακβάλνληαη κφλν πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο δελ έρεη επηζηεκνληθή βάζε θαη δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο 

ΔΑΔ.  



 Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηθαίσκα πξφζιεςεο σο αλαπιεξσηέο ΔΑΔ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ κφλν νη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ (κεηαπηπρηαθφ ή ΠΣΔΑ σο δεχηεξν ηίηιν) 

θαη κφλν ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία θαη ζεκηλάξηα εμεηδίθεπζεο 

ζηελ ΔΑΔ. ε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη εθπαηδεπηηθφο ζε νξγαληθή ζέζε 

ΔΑΔ, ρσξίο ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ.  

Η γεληθή ζέζε ηεο ΠΔΔΠ είλαη φηη ηα δεηήκαηα ηεο ΔΑΔ δε κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη 

απνζπαζκαηηθά, φπσο γίλεηαη κε ην άξζξν 27, ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ. Θα πξέπεη λα 

ξπζκηζηνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε ην λέν λφκν γηα ηελ ΔΑΔ, κεηά απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε 

θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.  

 

 

 

 

 


