
 

Θέμα: Για τη συγκρότηση των τριμελών ομάδων του ν. 4547/2018, στις σχολικές 

μονάδες  

Με ϋγγραφο του Γενικού Γραμματϋα ςτισ 21-12-2018, το Υπουργεύο 

Παιδεύασ κϊλεςε τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ να προχωρόςουν , ςύμφωνα με τα όςα 

ορύζονται από την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 11 του Ν. 4547/2018,  ςε ςύςταςη 

τριμελών ομϊδων, όπου δεν λειτουργεύ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.,   «για τη ςύνταξη και την 

υλοπούηςη του βραχυχρόνιου προγρϊμματοσ παρϋμβαςησ, την εξειδύκευςη των 

βαςικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπωσ οι ϊξονεσ αυτού περιγρϊφονται 

από τα Κ.Ε.Σ.Υ. ςτισ εκθϋςεισ αξιολόγηςησ, ςε ςυγκεκριμϋνουσ 

βραχυπρόθεςμουσ και μακροπρόθεςμουσ ςτόχουσ, καθώσ και την υποςτόριξη 

και την παρακολούθηςη τησ εκπαιδευτικόσ και ψυχοκοινωνικόσ πορεύασ των 

μαθητών» 

Το Δ. Σ. τησ Δ.Ο.Ε τονύζει ότι εύναι κατ’ αρχόν προβληματικό η αναφορϊ 

του ν. 4547/18 – όπωσ και των ςχετικών προηγούμενων – ςχετικϊ με τισ 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. «όπου υφύςτανται» ό «όπου λειτουργούν» αφού με αυτόν τον τρόπο 

γύνεται ςαφϋσ ότι η πολιτεύα, η οπούα ϋχει υποχρϋωςη να ςυςτόνει και να 

λειτουργεύ τισ υποςτηρικτικϋσ δομϋσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ για την ενύςχυςη 
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τησ ιςότιμησ εκπαύδευςησ όλων των μαθητών, παραβλϋπει αυτό την 

υποχρϋωςό τησ και παραδϋχεται πωσ δεν επιτελεύ  ςωςτϊ το ϋργο τησ. 

Αντ’ αυτού ςυςτόνει ομϊδεσ εκπαιδευτικόσ υποςτόριξησ των μαθητών 

«όπου δεν λειτουργούν Ε.Δ.Ε.Α.Υ.» οι οπούεσ αναλαμβϊνουν τον ρόλο τουσ.  

Οι εκπαιδευτικού τησ Α/θμιασ εκπαύδευςησ ϋχουν αποδεύξει και 

αποδεικνύουν καθημερινϊ ότι ενεργούν, πϊντα, με αύςθημα ευθύνησ και με 

υψηλό επύπεδο παιδαγωγικόσ και επιςτημονικόσ κατϊρτιςησ, προσ όφελοσ των 

μαθητών τουσ και των οικογενειών τουσ, ιδιαύτερα ςε ζητόματα που αφορούν 

τουσ μαθητϋσ με αναπηρύα και ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. 

Η ςπουδό, όμωσ, του Υπουργεύου να θϋςει ςε εφαρμογό τα 

προβλεπόμενα ςτον νόμο 4547/2018, δημιουργεύ ςειρϊ προβλημϊτων ςτισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ, όταν: 

 Με βϊςη την πρόβλεψη του ϊρθρου 11 παρ. 3δ το Κ.Ε.Σ.Υ. όταν το κρύνει 

ςκόπιμο ζητϊ τη γνώμη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ό των ομϊδων εκπαιδευτικόσ 

υποςτόριξησ μαθητών προκειμϋνου να εκδώςει γνωμϊτευςη.  

 Σε αντύθεςη με τισ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςτισ οπούεσ υπόρχε εκτενόσ κανονιςμόσ 

λειτουργύασ, δεν υπϊρχει κανϋνα πλαύςιο λειτουργύασ και καταγραφό 

αρμοδιοτότων των εμπλεκομϋνων ςτισ ομϊδεσ αυτϋσ. 

 Εκκρεμεύ ακόμα η ςτελϋχωςη των νϋων δομών, η κτιριακό τουσ 

εγκατϊςταςη (πολλϊ Κ.Ε.Σ.Υ. δεν διαθϋτουν χώρο ςτϋγαςησ), ενώ, 

ακόμη και ςόμερα για πολλϋσ ςχολικϋσ μονϊδεσ δεν ϋχει γύνει ςαφϋσ ςε 

ποιο Κ.Ε.Σ.Υ. υπϊγονται (όταν λειτουργούν περιςςότερα του ενόσ). 

 Στην προςχολικό εκπαύδευςη που αποτελεύ  τον πυρόνα οποιαςδόποτε 

προςπϊθειασ παρϋμβαςησ και ϋνταξησ, με την πλειοψηφύα των 

νηπιαγωγεύων να εύναι μονοθϋςια και διθϋςια και με την απουςύα 

οποιαςδόποτε δομόσ πρώιμησ παρϋμβαςησ, καμύα εφαρμογό δεν 

μπορούν να ϋχουν οι ομϊδεσ αυτϋσ, με το ύδιο να ςυμβαύνει και με τα 840 

ολιγοθϋςια δημοτικϊ ςχολεύα. 



Ο ν. 4547/2018 δημιουργεύ ϋνα νϋο πλαύςιο λειτουργύασ των δομών 

υποςτόριξησ, το οπούο απαιτεύ την ικανοπούηςη πολλαπλών αναγκών 

αναθϋτοντασ πολλαπλούσ ρόλουσ ςε δομϋσ που ςτην πρϊξη, ακόμα δεν 

λειτουργούν πλόρωσ.  Αυτό, με ςτρεβλό τρόπο, οδηγεύ ςε μεταβύβαςη ευθυνών, 

που δεν τουσ αναλογούν, ςτουσ εκπαιδευτικούσ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επικοινώνηςε με τη Διεύθυνςη Ειδικόσ Αγωγόσ του 

Υπουργεύου Παιδεύασ εκθϋτοντασ όλα τα παραπϊνω. Η απϊντηςη που δόθηκε 

ςτο βαςικό  ζότημα ότι εύναι αδύνατον κϊτω από αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ να 

λειτουργόςουν οι 3μελεύσ επιτροπϋσ, όταν ότι μπορεύ να ςυνεχιςτεύ ο 

προηγούμενοσ τρόποσ λειτουργύασ, να δϋχονται δηλαδό τα Κ.Ε.Σ.Υ. τισ 

Περιγραφικϋσ Παιδαγωγικϋσ Εκθϋςεισ που θα περιλαμβϊνονται ςε πρακτικό 

του ςυλλόγου διδαςκόντων όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 11 παρ. 3δ του 

ν.4547/2018, όταν οι γονεύσ αιτούνται αξιολόγηςη των μαθητών.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με βϊςη όλα τα παραπϊνω ζητϊ την αναςτολό λειτουργύασ 

των ομϊδων που  προβλϋπει το με α. π. 220703/Δ3/21-12-2018 ϋγγραφο του Γεν. 

Γραμματϋα μϋχρισ ότου υπϊρξει πλόρησ ενημϋρωςη όλων των εμπλεκομϋνων 

και ςτελϋχωςη των δομών με το απαραύτητο προςωπικό ώςτε να 

εξαςφαλιςτεύ η πλόρησ ςτόριξη των ςχολικών μονϊδων, και φυςικϊ την ϊμεςη 

ςύςταςη και διεύρυνςη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ ςτα ςχολεύα τησ χώρασ.  

Ζητϊμε, επύςησ, την ϊμεςη πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ με τον Υπουργό 

Παιδεύασ ώςτε να ςυζητηθούν όλα τα προβλόματα που ανακύπτουν από την 

εφαρμογό του ν. 4547/2018 (προγραμματιςμόσ – αποτύμηςη, 3μελεύσ 

επιτροπϋσ…). Αμϋςωσ μετϊ υη ςυνϊντηςη θα ακολουθόςουν ανακοινώςεισ τησ 

Ομοςπονδύασ.  

 


