
 

9 Αυγοφςτου 2016 

(Ν)ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για τθν Ειδικι Αγωγι... εν μζςω κερινισ ραςτϊνθσ...!!! 

 

 Από τισ 5 ζωσ τισ 20 Αυγοφςτου, με κλειςτά ςχολεία, τισ μζρεσ πριν και μετά το 
Δεκαπενταφγουςτο που υπολειτουργοφν τα πάντα και οι περιςςότεροι βρίςκονται ςε διακοπζσ (εν 
μζςω κερινισ ραςτϊνθσ), ο Τπουργόσ Παιδείασ ζκεςε ςε δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ (για να 
μθν πει κανζνασ ότι δεν κάνει διάλογο) ρφκμιςθ που αφορά «Θζματα Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ», θ οποία κα κατατεκεί ωσ τροπολογία (ωσ ςυνικωσ) ςτο νομοςχζδιο «Ρυκμίςεισ για 
τθν Ελλθνόγλωςςθ Εκπαίδευςθ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ». 
 Σισ πρόςφατεσ κετικζσ εξαγγελίεσ για τθν ίδρυςθ νζων δομϊν ειδικισ αγωγισ ζρχεται να 
επιςκιάςει μία ντροπιαςτικι τροπολογία θ οποία: 

 Απαξιϊνει πλιρωσ τα επαγγελματικά δικαιϊματα που απορρζουν από το βαςικό 
πτυχίο. 

 Αποκαλφπτει τον εμπαιγμό και τθν αναλγθςία τθσ Κυβζρνθςθσ απζναντι ςτουσ 
ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71. 

 Αποκαλφπτει τθν αδιαφορία τθσ Κυβζρνθςθσ για ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, αφοφ επιτρζπει ςε εκπαιδευτικοφσ χωρίσ προςόντα ςτθν 
Ειδικι Αγωγι να ςτελεχϊςουν τισ δομζσ τθσ (Ειδικά χολεία, Σμιματα Ζνταξθσ, 
Παράλλθλεσ τθρίξεισ, κλπ). 

 Αποκαλφπτει ακόμα μια φορά πωσ αντιλαμβάνεται θ Κυβζρνθςθ το διάλογο με τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

υγκεκριμζνα: 
Αποχαρακτθρίηει τισ κζςεισ ΠΕ71 και ΠΕ61 καταργϊντασ τθν παρ. 1 του άρκρου 56. Δεν 

γνωρίηουν άραγε οι ςυντάκτεσ τθσ τροπολογίασ ότι για να διορίςει ο ΑΕΠ με διαγωνιςμό, 
εκπαιδευτικό οποιουδιποτε κλάδου, κα πρζπει να υπάρχουν και αντίςτοιχεσ κζςεισ 
χαρακτθριςμζνεσ με τον κωδικό του κλάδου. Είναι το λιγότερο αςτείο το επιχείρθμα τθσ αιτιολογικισ 
ζκκεςθσ ότι οι διατάξεισ αυτζσ "διαχϊριηαν τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ δθμιουργία διαφορετικϊν 
κλάδων". Τπάρχουν δεκάδεσ κλάδοι ςτθν εκπαίδευςθ και δθλϊνουν εξειδίκευςθ κατοχυρϊνοντασ 
ταυτόχρονα επαγγελματικά δικαιϊματα και τθ κζςθ του κακενόσ ςτο οργανόγραμμα τθσ 
εκπαίδευςθσ. Ασ αποχαρακτθρίςουν λοιπόν όλεσ τισ κζςεισ και όχι ςτοχευόμενα κάποιεσ. Ζξαλλου 
τουσ κλάδουσ ΠΕ71 & ΠΕ61 τουσ διατθρεί, τισ κζςεισ που μποροφν να τοποκετθκοφν 
αποχαρακτθρίηει, γιατί αυτζσ αποτελοφν το πραγματικό "επίδικο". 

Με τθν αντικατάςταςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
αντικατάςταςθ του άρκρου 21, δίνει το δικαίωμα κατάλθψθσ οργανικισ κζςθσ με αρχικό διοριςμό 
ςε εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν βαςικό πτυχίο ςτθν Ειδικι Αγωγι. Οι δάςκαλοι και νθπιαγωγοί 
Ειδικισ Αγωγισ (ΠΕ71 & ΠΕ61), τθ φετινι ςχολικι χρονιά κα εργαςτοφν για 15θ χρονιά ωσ 
αναπλθρωτζσ, καλφπτοντασ για μία ακόμθ χρονιά οργανικά κενά ςτθν ειδικι αγωγι, βλζποντασ 
όμωσ ξαφνικά τθν Πολιτικι Θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ να απαξιϊνει το πτυχίο τουσ και να 
ψαλιδίηει ανενδοίαςτα τισ ελπίδεσ τουσ για μόνιμο διοριςμό. ε κανζνα άλλο εκπαιδευτικό κλάδο 
δεν ςυμβαίνει τζτοια απαξίωςθ του βαςικοφ πτυχίου. Και φυςικά δεν αποτελεί ιςότιμθ 
μεταχείριςθ, όπωσ αναφζρεται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ, ςκοπιμότθτα αποτελεί. Οι εκπαιδευτικοί 
που υπθρετοφν ςτισ δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ διατθροφςαν το δικαίωμα τθσ μετάκεςθσ και τθσ 
απόςπαςθσ και ςτισ δομζσ τθσ Γενικισ και ςτισ δομζσ τθσ Ειδικισ. 



Τπενκυμίηουμε εδϊ - αν και το γνωρίηουν - ότι ο κλάδοσ ςτθν 84θ Γενικι υνζλευςθ πιρε 
απόφαςθ για πρόςλθψθ 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. Οι ίδιοι διατθροφν το δικαίωμα πρόςλθψθσ και ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ με το βαςικό 
τουσ πτυχίο. Αν το δοφμε αντίςτροφα, και για να ζχουμε πραγματικι ιςοτιμία, κα ζπρεπε οι ζχοντεσ 
βαςικό πτυχίο ςτθν Ειδικι Αγωγι και μεταπτυχιακό ειδίκευςθσ ςτθ Γενικι Παιδαγωγικι να ζχουν 
δικαίωμα διοριςμοφ ςε οργανικι κζςθ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, δεν το ζχουν όμωσ. Επίςθσ, με τθν 
ίδια λογικι απαξίωςθσ του βαςικοφ πτυχίου, γιατί να μθ μπορεί πχ. κάποιοσ με βαςικό πτυχίο 
Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ και Διδακτορικό ςτθ Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ να διοριςτεί ςε κενι 
οργανικι κζςθ Φυςικισ Αγωγισ ςτθν Πρωτοβάκμια. 

Επίςθσ ςφμφωνα με τθν τροπολογία "Αν εξακολουκεί να ςυντρζχει αδυναμία πλιρωςθσ 
των κενϊν διατίκενται εκπαιδευτικοί χωρίσ κανζνα από τα ανωτζρω προςόντα ι χαρακτθριςτικά". 
Πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι υποβακμίηεται ςυνειδθτά θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ, όχι βζβαια γιατί 
δεν είναι ικανοί οι ςυνάδελφοι, αλλά γιατί δεν ζχουν τα απαραίτθτα προςόντα ςτθν ειδικι αγωγι. 
Είναι κυνικι θ ομολογία ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ "Σζλοσ παρζχεται θ δυνατότθτα προςωρινισ 
τοποκζτθςθσ ςε κζςεισ ΕΑΕ εκπαιδευτικϊν με εμπειρία ι λιγότερα προςόντα ςτθν ΕΑΕ, με 
αποτζλεςμα να αξιοποιείται με το βζλτιςτο τρόπο το υφιςτάμενο ανκρϊπινο δυναμικό". Με απλά 
λόγια αυτό ςθμαίνει ότι δυνθτικά μποροφν να διατεκοφν υπεράρικμοι (που δθμιουργικθκαν με 
το νζο Ενιαίου Σφπου Ολοιμερου χολείου) για κάλυψθ κενϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι, 
εξοικονομϊντασ ταυτόχρονα πόρουσ, προςλαμβάνοντασ λιγότερουσ αναπλθρωτζσ. 

Θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ δείχνει να αντιμετωπίηει τα ηθτιματα τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ με απίςτευτθ προχειρότθτα. 

Θ Ειδικι Αγωγι δεν είναι χϊροσ για πειραματιςμοφσ. Βρίςκεται εδϊ και πολλά χρόνια ςτο 
περικϊριο και οι δομζσ τθσ υποςτελεχϊνονται και υποβακμίηονται διαρκϊσ. Ηθτάμε τθν άμεςθ 
απόςυρςθ των διατάξεων οι οποίεσ δυναμιτίηουν, για μία ακόμθ φορά, τον ευαίςκθτο και 
πολφπακο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ και κζτουν εν αμφιβόλω τθν εφρυκμθ και οργανωμζνθ 
λειτουργία τθσ. 

Οι όποιεσ αλλαγζσ χρειάηεται να γίνουν ςτθν Ειδικι Αγωγι πρζπει να γίνουν μζςα από ζναν 
ουςιαςτικό διάλογο, με ανοιχτά ςχολεία, με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τουσ υπόλοιπουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ και οργανϊςεισ και πάνω από όλα να λαμβάνουν υπόψθ τισ πολυδιάςτατεσ 
ανάγκεσ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Και για να αντιμετωπιςτεί πραγματικά θ Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ωσ αναπόςπαςτο 
μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, και όχι ωσ ζνα αυτόνομο παράλλθλο ςφςτθμα δομϊν, 
χρειάηεται ζνασ νόμοσ ενιαίοσ για τθν Γενικι και Ειδικι Εκπαίδευςθ που κα αντιμετωπίηει 
ςυνολικά και ενιαία τα ηθτιματα. Αποςπαςματικζσ τροπολογίεσ, με όποιο πρόςχθμα και αν 
κατατίκενται, εντείνουν τουσ διαχωριςμοφσ και αναπαράγουν τα προβλιματα με διαφορετικζσ 
μορφζσ. 

 
Απαιτοφμε: 

 Άμεςθ απόςυρςθ τθσ τροπολογίασ. 

 Πλιρθ ςτελζχωςθ όλων των δομϊν ειδικισ αγωγισ. 

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

 Ουςιαςτικό διάλογο με ανοιχτά ςχολεία και όχι προςχθματικό. 

ΑΓΩΝΙΗΟΜΑΣΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΕΡΑΠΙΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟΤ 
 

   
Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


