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Αλαθνίλσζε 
 

Η ζπλερήο απνζπαζκαηηθόηεηα κε ηελ νπνία ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

αληηκεησπίδεη ηελ Εηδηθή Αγσγή θαη Εθπαίδεπζε θαη ε πιήξεο αδηαθνξία γηα 

ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έρνπλ πιένλ 

μεπεξάζεη θάζε όξην. 

ηελ ίδηα ηξνπνινγία-νκνινγία θνξντδίαο ρηιηάδσλ αλαπιεξσηώλ γηα ηελ 

αδπλακία δηνξηζκνύ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2017-2018 θαη 

2018-2019 θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θαλέλαο απνιύησο δηάινγνο κε ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, ν Τπνπξγόο Παηδείαο επηιέγεη, ζε ζρέδην λόκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ(!!!), λα απαμηώζεη πιήξσο ηνπο βαζηθνύο ηίηινπο 

ζπνπδώλ ζηελ Εηδηθή Αγσγή. Σαπηόρξνλα, ε ηξνπνινγία απνθαιύπηεη ηνλ 

εκπαηγκό θαη ηελ αλαιγεζία ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ 

θιάδσλ ΠΕ61 θαη ΠΕ71, πνπ ππεξεηνύλ σο αλαπιεξσηέο εδώ θαη 15 ρξόληα ζηηο 

δνκέο εηδηθήο αγσγήο, θαιύπηνληαο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.  

Πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε ζε ζεηξά (λ)ηξνπνινγία ζηνλ ρώξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Η πξώηε είρε θαηαηεζεί θαη ςεθηζηεί ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην, επί 

ππνπξγίαο Νίθνπ Φίιε ζπληειώληαο ζηνλ πξσηνθαλή απνραξαθηεξηζκό ησλ 

νξγαληθώλ ζέζεσλ ΠΕ61 θαη ΠΕ71. Απηή ηε θνξά, ε λέα ηξνπνινγία εμηζώλεη, ηνλ 

βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ Εηδηθή Αγσγή κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ΕΑΕ, 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ ΕΑΕ, πξνϋπεξεζία ρσξίο ζπνπδέο ζηελ ΕΑΕ, 

απαμηώλνληαο πιήξσο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ην βαζηθό 

πηπρίν. 

Τπελζπκίδνπκε εδώ - αλ θαη είλαη πιένλ επξέσο γλσζηό - όηη ν θιάδνο ζηελ 

84ε Γεληθή πλέιεπζε πήξε νκόθσλε απόθαζε γηα πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ κε 

ηνλ βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ.  

Δελ ππνηηκνύκε ηελ πξνζθνξά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ θαηόρσλ 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ εηδίθεπζεο κε βαζηθέο ζπνπδέο ζηελ Γεληθή Εθπαίδεπζε, 

όκσο απηό δε ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα απαμηώζνπκε ηα δηθαηώκαηα πνπ 

απνξξένπλ από ην βαζηθό πηπρίν αδηθώληαο άιινπο θαη αλνίγνληαο πηζαλόηαηα 

παξάζπξα πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ζε εξγαζηαθή δνύγθια ηνλ ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» κε βάζε ηηο απνθάζεηο 

ηεο 84εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ θιάδνπ γηα πξνζιήςεηο ζηνπο πίλαθεο 

αλαπιεξσηώλ εηδηθήο αγσγήο κε ηνλ βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ θαη ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ηξνπνινγία έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε όια όζα ηζρύνπλ γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζην δεκόζην όπνπ θαλείο δελ κπνξεί λα 

δηνξηζζεί ρσξίο βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, δεηάεη: 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:mail:%20takisroumpis@yahoo.gr


 Σελ άκεζε απόζπξζε ηεο ελ ιόγσ ηξνπνινγίαο ε νπνία δπλακηηίδεη, γηα κία 

αθόκε θνξά, ηνλ επαίζζεην θαη πνιύπαζν ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ζέηεη 

ππό ακθηζβήηεζε ηελ εύξπζκε θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηεο. 

 Πιήξε ζηειέρσζε όισλ ησλ δνκώλ εηδηθήο αγσγήο. 

 Μόληκν δηνξηζκό ησλ αλαπιεξσηώλ εηδηθήο αγσγήο ΠΕ71 & ΠΕ61 κε ην βαζηθό 

πηπρίν. 
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