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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη συνάντηση της ΔΟΕ με το Σύλλογο 
αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής 

Αγωγής με μεταπτυχιακούς τίτλους 
 

 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πραγματοποίησε την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 συνάντηση με 

εκπροσώπους του Συλλόγου αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με 
μεταπτυχιακούς τίτλους μετά από αίτημά τους. Οι συνάδελφοι κατέθεσαν το αίτημα του 
Συλλόγου τους να προτάσσονται στον πίνακα αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα με βάση το Νόμο 3699/08  ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να συμμετέχουν σε κοινό 
πίνακα με τους συναδέλφους ΠΕ61 και ΠΕ71. 
  Είναι γνωστό σε όλους πως θέση της ΔΟΕ είναι η κατάργηση της απαράδεκτης ρύθμισης  
πρόταξης των συναδέλφων με μεταπτυχιακούς τίτλους και με τα σεμινάρια της ντροπής των 400 
ωρών. 

Η ΔΗ.ΣΥ. έκανε γνωστό στους συναδέλφους πως υπερασπίζεται τον αγώνα όλων των 
εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία. Ξεκαθάρισε πως μοναδικό προσόν διορισμού 
θεωρεί τον βασικό τίτλο σπουδών καθώς και τη θέση της πως οι υπηρεσιακές μεταβολές στην 
Ειδική Αγωγή πρέπει να είναι ίδιες με αυτές της γενικής.  

Μόνο με καθαρές θέσεις το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να προχωρήσει διεκδικώντας 
καλύτερη Παιδεία. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά κάποιοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να 
ψαρέψουν σε θολά νερά. Διαμόρφωσαν την ρητορική τους ανάλογα με το ακροατήριο τους 
θέλοντας να γίνουν αρεστοί και ουσιαστικά κορόιδευαν τις συναδέλφους.  

Με γενικολογίες και αοριστίες, οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής ανευθυνότητας 
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ) αλλά δυστυχώς και του ΠΑΜΕ αρνήθηκαν ουσιαστικά να 
ξεκαθαρίσουν αν συμφωνούν ή όχι με την πρόταση των συναδέλφων με μεταπτυχιακό καθώς 
και αν θεωρούν το βασικό τίτλο σπουδών μοναδικό κριτήριο διορισμού.  

Ιδιαίτερη έκπληξη υπήρξε από την τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ που ενώ 
μοίρασε ανακοίνωση που έγραφε ότι το ΠΑΜΕ θεωρεί το βασικό πτυχίο μοναδικό προσόν 
διορισμού, στις συναδέλφους άφηνε να εννοηθεί πως υιοθετεί το αίτημα για τουλάχιστον 
συμμετοχή στον ίδιο πίνακα αναπληρωτών με τους ΠΕ 61&71. 

Καμιά έκπληξη για τις Παρεμβάσεις. Με την ανευθυνότητα που τους διακρίνει 
συμφωνούν με όλους έστω και αν τα αιτήματά τους είναι αντικρουόμενα. Είναι βέβαιο ότι σε 
ενδεχόμενη συνάντηση με εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ71 θα λένε ακριβώς τα αντίθετα!! 

Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής είναι ευαίσθητος και είναι τραγικό να τον αντιμετωπίζουν 
κάποιοι με παραταξιακά συμφέροντα. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν στην 83η Γ.Σ. της ΔΟΕ να 
ψηφίσουν θέσεις για την Ειδική Αγωγή που είχαν διαμορφωθεί μετά από εξαντλητικό διάλογο 
και με τις οποίες ουσιαστικά δεν είχαν διαφωνίες, οχυρωμένοι πίσω από τη στείρα άρνηση και 
το αίτημα για κατάργηση όλων των Νόμων Ειδικής Αγωγής!! Αλήθεια αν συμβεί αυτό, τι ακριβώς 
θα ισχύει για την ειδική αγωγή;  

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να δώσει λύση στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της 
Ειδικής Αγωγής. Να προχωρήσει επιτέλους σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, στα 
οργανικά κενά,  με μοναδικό κριτήριο το βασικό πτυχίο και μέσα από τους μόνιμους διορισμούς 



και την πρόσληψη αναπληρωτών  να λυθεί και το ζήτημα της εργασίας όλων των συναδέλφων 
που έχουν προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή.  

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


