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Υποβάκμιςθ των βαςικϊν τίτλων ςπουδϊν ςτθν ειδικι αγωγι 

  

 Η ςυνεχισ αποςπαςματικότθτα με τθν οποία το Υπουργείο Παιδείασ αντιμετωπίηει τθν 
Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ και θ πλιρθσ αδιαφορία για τουσ μακθτζσ με αναπθρία ι και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ζχουν πλζον ξεπεράςει κάκε όριο. 

Στθν ίδια τροπολογία-ομολογία κοροϊδίασ χιλιάδων αναπλθρωτϊν για τθν αδυναμία διοριςμοφ 
μόνιμων εκπαιδευτικϊν κατά τα ςχολικά ζτθ 2017-2018 και 2018-2019 και χωρίσ να ζχει προθγθκεί 
κανζνασ απολφτωσ διάλογοσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ο Υπουργόσ Παιδείασ επιλζγει, ςε ςχζδιο 
νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν(!!), να απαξιϊςει πλιρωσ τουσ βαςικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν ςτθν 
Ειδικι Αγωγι. Ταυτόχρονα, θ τροπολογία αποκαλφπτει τον εμπαιγμό και τθν αναλγθςία τθσ κυβζρνθςθσ 
απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, που υπθρετοφν ωσ αναπλθρωτζσ εδϊ και 15 
χρόνια ςτισ δομζσ ειδικισ αγωγισ, καλφπτοντασ πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ.  

Πρόκειται για τθ δεφτερθ ςε ςειρά (ν)τροπολογία ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ. Η πρϊτθ είχε 
κατατεκεί και ψθφιςτεί τον περαςμζνο Αφγουςτο, επί υπουργίασ Νίκου Φίλθ ςυντελϊντασ ςτον 
πρωτοφανι αποχαρακτθριςμό των οργανικϊν κζςεων ΠΕ61 και ΠΕ71. Αυτι τθ φορά, θ νζα τροπολογία 
εξιςϊνει, το βαςικό τίτλο ςπουδϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν ΕΑΕ, διδακτορικζσ 
ςπουδζσ ςτθν ΕΑΕ, προχπθρεςία χωρίσ ςπουδζσ ςτθν ΕΑΕ, απαξιϊνοντασ πλιρωσ τα επαγγελματικά 
δικαιϊματα που απορρζουν από το βαςικό πτυχίο. 

Υπενκυμίηουμε εδϊ - αν και είναι πλζον ευρζωσ γνωςτό - ότι ο κλάδοσ ςτθν 84θ Γενικι Συνζλευςθ 
πιρε ομόφωνθ απόφαςθ για πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν με το βαςικό τίτλο ςπουδϊν.  

Δεν υποτιμοφμε τθν προςφορά και τισ δυνατότθτεσ των κατόχων μεταπτυχιακϊν τίτλων 
ειδίκευςθσ με βαςικζσ ςπουδζσ ςτθν Γενικι Εκπαίδευςθ, όμωσ αυτό δε ςθμαίνει ότι πρζπει να 
απαξιϊςουμε τα δικαιϊματα που απορρζουν από το βαςικό πτυχίο αδικϊντασ άλλουσ και ανοίγοντασ 
πικανότατα παράκυρα που κα μετατρζψουν ςε εργαςιακι ηοφγκλα το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.  

Η Δθμοκρατικι Συνεργαςία Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. ςεβόμενθ τισ αποφάςεισ τθσ 84θσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ του κλάδου για προςλιψεισ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ειδικισ αγωγισ με το βαςικό 
τίτλο ςπουδϊν και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ τροπολογία ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με όλα όςα 
ιςχφουν για τισ προςλιψεισ ςτθν εκπαίδευςθ αλλά και ςτο δθμόςιο, όπου κανείσ δεν μπορεί να 
διοριςκεί χωρίσ βαςικό τίτλο ςπουδϊν ςτο αντικείμενο τθσ κζςθσ, ηθτάει: 

 Τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ εν λόγω τροπολογίασ θ οποία δυναμιτίηει, για μία ακόμθ φορά, τον 
ευαίςκθτο και πολφπακο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ και κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τθν εφρυκμθ και 
οργανωμζνθ λειτουργία τθσ. 

 Πλιρθ ςτελζχωςθ όλων των δομϊν ειδικισ αγωγισ. 

 Μόνιμο διοριςμό των αναπλθρωτϊν ειδικισ αγωγισ ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βαςικό πτυχίο. 
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