ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ
«Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ»
Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ.Κωνσταντίνου Γαβρόγλου πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή
πολιτών και φορέων, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 14:00 και λόγω
του επείγοντος του χαρακτήρα της έκδοσης και δημοσίευσης της ως άνω απόφασης
ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 15:00. Δημοσιεύθηκαν επ’ αυτής
συνολικά 13.937 σχόλια. Συνεπεία της αξιολόγησης των σχολίων οι συντάκτες της
τροπολογίας έλαβαν υπ’ όψιν τις εποικοδομητικές προτάσεις που εμπεριέχονταν σε αυτά
και έχουν ήδη προέβησαν σε σχετικές τροποποιήσεις επί των διατάξεων της απόφασης.
Οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση ήταν πολίτες και σωματεία εκπαιδευτικών
που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση αποτελείται από 4 άρθρα και ο μέγιστος όγκος
των υποβληθέντων σχολίων αφορούσε στο άρθρο 3, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα
μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλούνται
να υπηρετήσουν στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ο αριθμός των σχολίων ανά
άρθρο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4

1.660
1.982
8.465
1.830

σχόλια
σχόλια
σχόλια
σχόλια

Αναλυτικά :
Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν εκπαιδευτικοί από
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) σχολείων Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης ,Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ), από τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης ή δημιουργηθούν
έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με
αίτηση τους, αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα
σχόλια επί του άρθρου αυτού ήταν είτε επιδοκιμαστικά είτε αποδοκιμαστικά επί του
συνόλου της Υπουργικής Απόφασης και δεν αναφέρθηκαν σε τροποποίηση προτεινόμενης
ρύθμισης.
Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι για την κατάταξη των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζονται Κύριοι και Επικουρικοί πίνακες, στους οποίους
εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις
κλάδων και ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξή τους σε αυτούς. Τα σχόλια επί του
άρθρου αυτού ήταν είτε επιδοκιμαστικά είτε αποδοκιμαστικά επί του συνόλου της
Υπουργικής Απόφασης και δεν αναφέρθηκαν σε τροποποίηση προτεινόμενης ρύθμισης.
Στο άρθρο 3 ορίζονται τα κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης των εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Κύριους και Επικουρικούς
πίνακες κατάταξης. Η κατάταξη των εκπαιδευτικών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων
των ακαδημαϊκών κριτηρίων, της προϋπηρεσίας και των κοινωνικών κριτηρίων, τόσο στους

Κύριους όσο και στους Επικουρικούς Πίνακες. Το άρθρο συγκέντρωσε το μέγιστο αριθμό
των υποβληθέντων σχολίων επί της διαβούλευσης και πέραν των επιδοκιμαστικών ή
αποδοκιμαστικών σχολίων επί του συνόλου της Υπουργικής Απόφασης υποβλήθηκαν
σχόλια με συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις. Υποβλήθηκαν σχόλια τόσο υπέρ όσο
και κατά της αθροιστικής μοριοδότησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων, υπέρ ή κατά της
μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου, υπέρ ή κατά της αύξησης της μοριοδότησης των
ακαδημαϊκών κριτηρίων, υπέρ της αύξησης της μοριοδότησης του τίτλου μετεκπαίδευσης
των Διδασκαλείων και υπέρ της προσμέτρησης της επιτυχίας σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
Υποβλήθηκαν πολλαπλάσια σχόλια κατά της μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων παρά
υπέρ αυτής, όπως προτείνεται στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης. Υποβλήθηκαν σχόλια
στα οποία προτείνεται να απαλειφτεί ο όρος «επ’ αόριστον» ως χαρακτηρισμός της
αναπηρίας και η να ισχύουν γνωματεύσεις του ποσοστού αναπηρίας και άλλων επιτροπών
και όχι αποκλειστικά των ΚΕ.Π.Α. Όσον αφορά την προϋπηρεσία, υποβλήθηκαν σχόλια υπέρ
του διπλασιασμού της προϋπηρεσίας που πραγματοποιείται σε χαρακτηρισμένα ως
δυσπρόσιτα σχολεία και σχόλια υπέρ και κατά της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας τόσο
στους πίνακες ειδικής όσο και στους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο
πραγματοποιούνται από τους Κύριους Πίνακες και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών
πραγματοποιούνται από τους αντίστοιχους ανά κλάδο Επικουρικούς Πίνακες. Σε περίπτωση
εξάντλησης και των Επικουρικών Πινάκων πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους
πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα της γενικής
εκπαίδευσης. Επίσης, καθορίζονται ειδικότερα θέματα επί της διαδικασίας κατάρτισης των
πινάκων κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην Ε.Α.Ε. και
ρυθμίζονται θέματα όπως της περίπτωσης ισοβαθμίας, της τοποθέτησης εκπαιδευτικών για
την υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών όπως
επίσης και της πιστοποίησης της γνώσης του κώδικα γραφής Braille και της γνώσης της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Τα σχόλια επί του άρθρου αυτού ήταν είτε επιδοκιμαστικά
είτε αποδοκιμαστικά επί του συνόλου της Υπουργικής Απόφασης και δεν αναφέρθηκαν σε
τροποποίηση προτεινόμενης ρύθμισης.
Από το σύνολο των υποβληθέντων 13.937 σχολίων υπήρξαν 8.690 επιδοκιμαστικά σχόλια
και 5.204 αποδοκιμαστικά σχόλια, επί του συνόλου του προτεινόμενου σχεδίου της
Υπουργικής Απόφασης. Μεγάλο μέρος τόσο των επιδοκιμαστικών όσο και
αποδοκιμαστικών σχολίων, αποτελείται από την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
ανακοινώσεων των ενδιαφερόμενων φορέων που έλαβαν μέρος στη δημόσια
διαβούλευση.
Στα επιδοκιμαστικά σχόλια συμπεριλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του Συλλόγου
Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές
στην Ε.Α.Ε. και στη Σχολική Ψυχολογία, η οποία αναπαράχθηκε ως σχόλιο 558 φορές, του
Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής, η οποία αναπαράχθηκε ως σχόλιο
175 φορές και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αναπαράχθηκε ως σχόλιο 245 φορές. Παρατίθενται
αναλυτικά μέρη των ανακοινώσεων :
Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων με Μεταπτυχιακές και
Διδακτορικές Σπουδές στην Ε.Α.Ε. και στη Σχολική Ψυχολογία, μεταξύ άλλων, αναφέρει :
‹‹Στην παρούσα υπουργική απόφαση επιχειρείται μία έντιμη εξισορροπητική λύση από
πλευράς εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους αναπληρωτές στην ειδική
εκπαίδευση. Η στάση και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της νυν πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΠΕΘ αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προκειμένου να αποκατασταθούν τα εργασιακά

δικαιώματα των αναπληρωτών. Πρωτίστως όμως επανέρχεται η ομαλότητα στον τόσο
ευαίσθητο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Παρόλο που δεν επέρχεται η πλήρης εξίσωση
μεταξύ των αναπληρωτών στον κύριο πίνακα και παρόλο που οι συνάδελφοι ΠΕ71 & ΠΕ61
συνεχίζουν να προτάσσονται λόγω μορίων, στηρίζουμε κατά βάση την υπουργική απόφαση.
Σεβόμενοι τις σπουδές των συναδέλφων ΠΕ71 & ΠΕ61 έχουμε να τονίσουμε ότι κανένα
εργασιακό τους δικαίωμα δεν συνθλίβεται από την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση
καθώς μοριοδοτεί το πτυχίο τους με περισσότερα μόρια σε σχέση με τα μεταπτυχιακά που
αποτελούν ανώτερους ακαδημαϊκούς τίτλους και με αυτό τον τρόπο συνεχίζουν να
προτάσσονται. Επίσης δεν μοριοδοτεί καθόλου το βασικό πτυχίο των αναπληρωτών
δασκάλων και νηπιαγωγών (70.50/60.50) στο οποίο, σημειώνεται, ότι περιλαμβάνονται
μαθήματα ειδικής αγωγής και διαθέτουν άνω των τεσσάρων χρόνων πολυετείς σπουδές.
Συγκεκριμένα οι σπουδές αυτές δεν είναι άσχετες ή παρεμφερείς αλλά αντίθετα αποτελούν
το βασικό παιδαγωγικό σύστημα μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται η ειδική αγωγή. Η γενική
παιδαγωγική αποτελεί τη βάση της ειδικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση η ειδική
εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης και προέκτασή της.
Συνεπώς, η εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την ειδική παιδαγωγική δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με την στενή έννοια, αλλά ως προέκταση της βασικής παιδαγωγικής
γνώσης πάνω στην οποία και κτίζεται.
Κατά συνέπεια, ο ειδικός παιδαγωγός δεν αποτελεί ανεξάρτητη επιστημονική και
επαγγελματική οντότητα από τον παιδαγωγό. Αντιθέτως, έμφαση δίνεται στην κατάλληλη
εκπαίδευση των γενικών παιδαγωγών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων
των μαθητών τους στα πλαίσια του νέου ενταξιακού/συνεκπαιδευτικού σχολείου, ενώ για
τους ειδικούς παιδαγωγούς η εκπαίδευση τους στην ειδική αγωγή αποτελεί επιπλέον
προσόν το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει τη βασική τους εκπαίδευση στη γενική αγωγή.
Ο ειδικός παιδαγωγός οφείλει να έχει βασική παιδαγωγική εκπαίδευση, επάρκεια για τη
γενική τάξη και επιπλέον εξειδίκευση. Το κριτήριο επιλογής εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
δεν μπορεί να είναι το βασικό πτυχίο, καθώς το βασικό πτυχίο είναι προσόν
προαπαιτούμενο και ως τέτοιο θα πρέπει να είναι ενιαίο για την κάθε βαθμίδα
εκπαίδευσης (Πτυχίο Παιδαγωγικού Προσχολικής ή Δημοτικής Εκπαίδευσης). Ο
χαρακτηρισμός «εκπαιδευτικός ΕΑΕ» απορρέει από τα συμπληρωματικά, στον
προαπαιτούμενο βασικό παιδαγωγικό τίτλο, προσόντα. Συνεπώς, ο εκτοπισμός των
εκπαιδευτικών με βασικές παιδαγωγικές σπουδές (που διαθέτουν επάρκεια διδασκαλίας
στη γενική τάξη) και μεταπτυχιακά/διδακτορικά στην ειδική αγωγή/σχολική ψυχολογία
είναι άτοπος, καθώς οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είναι – σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά
δεδομένα- οι πλέον εξειδικευμένοι για να προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε
συνεκπαιδευτικές δομές όσο και δομές ειδικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την Διακήρυξη της Salamanca και του Πλαισίου Δράσεων, για την Ειδική Αγωγή
της UNESCO, η ειδική αγωγή αποτελεί έναν τομέα της παιδαγωγικής που είναι
συνυφασμένος και θα πρέπει να συνδέεται στενά με την έρευνα. Η λέξη έρευνα βέβαια δεν
περιορίζεται σε στενό ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά αφορά τον σχεδιασμό καινοτόμων
παρεμβάσεων και την διεξαγωγή έρευνας-δράσης που εστιάζει στην εφαρμογή και στην
αξιολόγηση στρατηγικών και παρεμβάσεων άμεσα συνδεδεμένων με την παιδαγωγική
πράξη. Συνεπώς δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την βαθειά κατανόηση και
εφαρμογή της ερευνητικής μεθοδολογίας, και οι οποίες αποκτώνται κατεξοχήν μέσα από
μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές, είναι απαραίτητο εφόδιο του ειδικού παιδαγωγού
προκειμένου
(α) να ανταποκριθεί στην δυναμική φύση του αντικειμένου του και
(β) να μην υποβιβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει περιοριζόμενος σε ρόλο
εμπειροτέχνη ή τεχνικού της εκπαίδευσης.
Επομένως το επιχείρημα ότι ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι απλά μια έρευνα και δεν
καθιστά τον δάσκαλο η νηπιαγωγό εξειδικευμένο ειδικό εκπαιδευτικό είναι άτοπο.››

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής, μεταξύ άλλων, αναφέρει :
‹‹Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- προσηλωμένος
σταθερά στη θεμελιώδη αρχή ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει
στην αυτονομία και στην ανεξαρτησία όλων των ανθρώπων, με τις συνεχείς παρεμβάσεις
του πάνω από δύο δεκαετίες, υπερασπίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία και των
παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να έχουν πραγματικά το δικαίωμα της δωρεάν
δημόσιας παιδείας σ’ όλες τις βαθμίδες και το δικαίωμα της ειδικής φροντίδας, όχι μόνο
στους νόμους αλλά και στην πράξη.
Σε ό, τι αφορά το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό αναπληρωτών ειδικής
αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το Σχολικό Έτος 2017-2018,
που αναρτήθηκε προσφάτως στο σύστημα της Διαύγειας στην ηλεκτρονική διαβούλευση και
αφορά τον «Καθορισμό Κριτηρίων Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Δομές της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4415/2016, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- τόνισε με
Υπομνήματά του -από το έτος 2011- την αναγκαιότητα κατάργησης του πελατειακού άρθρου
56 του Νόμου 3966/2011, που καταργούσε σε μια νύχτα όλες τις οργανικές θέσεις όλων των
νηπιαγωγών ειδικής αγωγής ΠΕ60 και όλων των δασκάλων ειδικής αγωγής ΠΕ70
«παραδίνοντας τες» αποκλειστικά στους νέους κλάδους ΠΕ61 & ΠΕ71. Γι’ αυτό χαιρέτισε την
κατάργηση του άρθρου 56 του Νόμου 3966/2011 με το άρθρο 48 του Νόμου 4415/2016 που
αποκατάστησε την δημοκρατική νομιμότητα και την ισονομία ανάμεσα τους εκπαιδευτικούς
ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ίδιο πράξαμε και το 2003 όταν ο Νόμος
3194/2003 κατηγοριοποιούσε και πρότασσε τους συναδέλφους μας με μεταπτυχιακούς
τίτλους στους διορισμούς αναπληρωτών και στις υπηρεσιακές μεταβολές των μονίμων
(μεταθέσεις-αποσπάσεις) σε βάρος των νηπιαγωγών και των δασκάλων ειδικής αγωγής του
Μαράσλειου Διδασκαλείου και των Διδασκαλείων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής Π.Ε.Σ.Ε.Α.- με αφορμή το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για το διορισμό αναπληρωτών
ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το Σχολικό Έτος
2017-2018, προτείνει: α) την αύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στις δομές της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ως υπέρτατη αναγνώριση του Κράτους σε αυτούς που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, και
β) να ληφθεί υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδας και το άρθρο 24 του Νόμου
4074/2012 για να υπάρξει εξορθολογισμός της μοριοδότησης των ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων (εκπαιδευτικοί με αναπηρία, γονείς παιδιών με αναπηρία και πολύτεκνοι
εκπαιδευτικοί), χωρίς να αφήνει την παραμικρή υπόνοια αδικιών και προνομιακής
μεταχείρισης εις βάρος των μη αναπήρων εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζουμε ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός, είναι καθολικός και ενιαίος. Οι οποιαδήποτε
διαφοροποιήσεις «λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
οφείλουν να λαμβάνουν συνολικά υπόψη, τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και να
προσαρμόζονται σ' αυτές, διατηρώντας πάντα την βασική, κεντρική, στοχοθεσία της
εκπαίδευσης που είναι η ολόπλευρη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παιδιών, σε
συνάρτηση με τις δυνατότητες τους››.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, αναφέρει :
‹‹Το ΔΣ του ΠΣΑΕΠ συνεδρίασε έκτακτα και με πλειοψηφία (5 υπέρ – 2 κατά) αποφάσισε τη
στήριξη της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο καταρτισμού των πινάκων.
Ειλικρινά σεβόμαστε το βασικό πτυχίο των συναδέλφων μας της ειδικής αγωγής, όπως και
τα επαγγελματικά δικαιώματα που πηγάζουν από ένα βασικό πτυχίο. Θεωρούμε όμως την
εκπαίδευση ενιαία και τον τομέα της ειδικής αγωγής ένα σημαντικότατο παρακλάδι της
γενικής παιδείας και όχι ξεχωριστό κλάδο.

Θεωρούμε ότι η πρόταξη του βασικού πτυχίου ήταν άδικη, όπως άδικη ήταν παλαιότερα η
πρόταξη του μεταπτυχιακού, γι αυτό έχουμε ζητήσει επίσημα εδώ και μήνες τη θέσπιση
ενός δικαιότερου τόπου κατάρτισης των πινάκων των αναπληρωτών της ειδικής αγωγής είτε
με απόλυτη ισοτιμία, είτε με λίγη παραπάνω μοριοδότηση του βασικού πτυχίου.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι η πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας εμπεριέχει το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης, ενώ
διασφαλίζει την εργασία σε όσους εργάζονται, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα
όπου πετάγονταν σταδιακά στον καιάδα της ανεργίας εκπαιδευτικοί με επιπρόσθετα
προσόντα στις δομές της ειδικής αγωγής και με πολλούς μήνες προϋπηρεσίας.
Επίσης, χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κάνει αποδεκτή την
πρόταση που είχαμε καταθέσει επίσημα ως ΠΣΑΕΠ για κατάργηση της μοριοδότησης του
βαθμού πτυχίου και προσμέτρηση του χρόνου κτήσης πτυχίου σε περίπτωση ισοβαθμίας.
Επίσης, καθ' όπως φαίνεται το Υπουργείου Παιδείας κάνει αποδεκτή την πρόταση που
είχαμε καταθέσει επίσημα ως ΠΣΑΕΠ στις 17/01/2017 σχετικά με την άρση του
αποκλεισμού των εκπαιδευτών που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες από τη δυνατότητα
πρόσληψης ως εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. ››
Στα αποδοκιμαστικά σχόλια συμπεριλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του Συλλόγου
Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, οι οποίες αναπαράχθηκαν ως σχόλια 772 φορές, της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η οποία αναπαράχθηκε ως σχόλιο 144 φορές.
Παρατίθενται αναλυτικά μέρη των ανακοινώσεων :
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, σε μια από τις ανακοινώσεις του
αναφέρει :
‹‹ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θέση 1 : Ηλεκτρονική Διαβούλευση για Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) δεν έχουμε ξαναζήσει
στην Ειδική Αγωγή. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία προκρίθηκε, για να «νομιμοποιήσει
δημοκρατικά» αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί αλλά και ψηφιστεί με την τροπολογία της
περασμένης Τετάρτης (29/3) και την τροπολογία του Αυγούστου (άρθρο 48, Ν.4415/2016).
Διαβούλευση, για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η στελέχωση των δομών εκπαίδευσης
των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν γίνεται σε τέσσερις
μέρες με χιλιάδες ατομικά σχόλια επί σχολίων (αλήθεια, πώς και πότε θα αποδελτιωθούν;).
Υπάρχουν οι επιστημονικοί σύλλογοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και οι
αναλυτικές θέσεις τους. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕΟΛΜΕ) και τα πρωτοβάθμια σωματεία των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν τα συνδικαλιστικά
όργανα του Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Υπάρχουν οι
σύλλογοι γονέων παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπάρχει η
ΕΣΑμΕΑ και η ΠΟΣΓΚΑμΕΑ. Όλοι οι φορείς πρέπει να συζητήσουν με προτάσεις, συνθέσεις,
διάλογο που ίσως χρειαστεί μήνες, πριν ληφθούν αποφάσεις για την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση. Το Υπουργείο συνεχώς αιφνιδιάζει τους πάντες και νομοθετεί με
αποσπασματικό τρόπο.
Θέση 2 : Η προτεινόμενη Υ.Α. απαξιώνει πλήρως το βασικό πτυχίο εκπαιδευτικών και τα
επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Όχι μόνο των εκπαιδευτικών ΠΕ61ΠΕ71, όλων των εκπαιδευτικών. Η παρούσα Υ.Α. αποτελεί προάγγελο για όσα επιδιώκεται
να εφαρμοστούν και στη στελέχωση της Γενικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, οδηγεί σε
τροχιά “λουκέτου” τα δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα Ειδικής Αγωγής (αφού θα παράγουν
πτυχία 5 μορίων), εμπαίζοντας φοιτητές και γονείς φοιτητών. Μετά το κλείσιμο των
Διδασκαλείων, θα πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο χτύπημα στη δημόσια και δωρεάν
“εκπαίδευση του εκπαιδευτικού” στην ΕΑΕ. Η προτεινόμενη Υ.Α. ενισχύει τη γνωστή
“βιομηχανία προσόντων” στην “εκπαίδευση των εκπαιδευτικών” στην ΕΑΕ. Ήδη τα
εκπαιδευτικά μέσα ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει να μιλούν για επανεκκίνηση της οικονομίας

μεταπτυχιακών τίτλων και σεμιναρίων στην ΕΑΕ. Νέοι ταξικοί φραγμοί τίθενται στο ποιοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να εργάζονται και πού.
Θέση 3 : Η προτεινόμενη Υ.Α. εξυπηρετεί “φωτογραφικά” μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα
εκπαιδευτικών (όχι κλάδο/ειδικότητα), των συναδέλφων μας που: α) έκαναν μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ειδική Αγωγή/ Σχολική Ψυχολογία και β) κατοχύρωσαν προϋπηρεσία πριν την
απόφαση του ΙΕΠ για εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων των μεταπτυχιακών (1482/11-32016). Με άλλα λόγια, αν το Υπουργείο Παιδείας ήθελε να εξισώσει τις διδακτορικές/
μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ με τον βασικό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ, θέτοντας
επιστημονικά επιχειρήματα, δεν χρειαζόταν καν να μπει στη λογική της διαφορετικής
μοριοδότησης. Δεν θέλει όμως να κάνει αυτό. Δεν θέτει κανένα επιστημονικό επιχείρημα
(“μεταπτυχιακό και βασικό πτυχίο είναι επιστημονικά ισάξια”) ή επιχείρημα σε σχέση με τα
επαγγελματικά δικαιώματα (τα βασικά πτυχία όλων των εκπαιδευτικών θα παίρνουν πια
μόρια, το μεταπτυχιακό ΕΑΕ θα μοριοδοτείται στους πίνακες γενικής αγωγής κ.λπ.). Το λέμε
ξανά: η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση κάνει “εξυπηρέτηση” σε μια πολύ συγκεκριμένη
ομάδα εκπαιδευτικών και τίποτα άλλο.
Θέση 4 : Η προτεινόμενη Υ.Α. απαξιώνει πλήρως τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς με
αναπηρία ή εκπαιδευτικούς γονείς παιδιών με αναπηρία, μοριοδοτώντας την αναπηρία σαν
να είναι προσόν που θα ανταγωνιστεί ένα σεμινάριο. Πάγια θέση μας είναι η ποσόστωση
και η προτεραιότητα στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία ή εκπαιδευτικών
γονέων παιδιών με αναπηρία (με βάση το πτυχίο τους), για να έχουν το δικαίωμα και την
επιλογή να εργάζονται στον τόπο κατοικίας και κοντά στο υποστηρικτικό τους σύστημα.
Θέση 5 : Η προτεινόμενη Υ.Α. συνεχίζει τους πειραματισμούς και το καθεστώς “εξαίρεσης”
για την ΕΑΕ παρά τα λεκτικά περιτυλίγματα περί “ισονομίας”, “ενιαίας εκπαίδευσης”, “μίας
Παιδαγωγικής Επιστήμης” κ.ά. που ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς. Βασικό μας
αίτημα τόσα χρόνια ήταν να ισχύσει στη στελέχωση της ΕΑΕ (μεταθέσεις, αποσπάσεις,
διορισμούς, προσλήψεις) ό,τι ισχύει και για τη στελέχωση της γενικής εκπαίδευσης. Όλα
αυτά ανατρέπονται, όχι μόνο από την τωρινή τροπολογία και Υ.Α., αλλά κυρίως από το
άρθρο 48 του Ν.4415/2016 (τροπολογία Αυγούστου), που δίνει μάλιστα δικαίωμα άμεσου
διορισμού, απόσπασης ή συμπλήρωσης ωραρίου -σε δομές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης- συναδέλφων εκπαιδευτικών χωρίς καν σπουδές στην ΕΑΕ, πλήττοντας καίρια
τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Θέση 6 : Ισονομία. Ισονομία σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Άρα, είναι ίσοι ενώπιον της νομοθεσίας που αφορά στη Στελέχωση της Δημόσιας
Εκπαίδευσης. Πού βρίσκεται, λοιπόν, η Ισονομία: όταν ένας συνάδελφός μας δάσκαλος ή
νηπιαγωγός ή καθηγητής που (καλώς) έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ μοριοδοτείται
για αυτό το μεταπτυχιακό μόνο για τη Στελέχωση της ΕΑΕ και όχι για τη Στελέχωση της
Γενικής Αγωγής; Πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο με τον ίδιο τίτλο σπουδών, όταν
ένας συνάδελφός μας δάσκαλος ή νηπιαγωγός με βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή δεν
μοριοδοτείται ούτε για το μεταπτυχιακό του στην Ειδική Αγωγή, ούτε για κάποιον άλλον
μεταπτυχιακό του τίτλο στην Εκπαίδευση ή στην Παιδαγωγική; Ταυτόχρονα, κανένας τίτλος
δεν του παρέχει το δικαίωμα να στελεχώσει τη Γενική Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση
οι πίνακες διοριστέων συγκροτούνται με βάση τον βασικό τίτλο σπουδών. Όμως, με τη
ρύθμιση του Ν.4415/2016, άρθρο 48, στον πίνακα διοριστέων στην ΕΑΕ δικαίωμα πλέον
άμεσου διορισμού διαθέτουν και οι συνάδελφοι χωρίς βασικό τίτλο σπουδών (με
διδακτορικές/ μεταπτυχιακές σπουδές) ή χωρίς καν σπουδές στην ΕΑΕ (μόνο 5ετή
προϋπηρεσία). Κάθε απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος (δημοτικής εκπαίδευσης,
προσχολικής ηλικίας) ή καθηγητικής σχολής εντάσσεται σε έναν πίνακα αναπληρωτών που
συγκροτείται με βάση το πτυχίο, την επιτυχία στον ΑΣΕΠ και την προϋπηρεσία. Αυτό δεν
ισχύει, όμως, για τον απόφοιτο των τμημάτων ειδικής αγωγής. Για μια ακόμη φορά
τονίζουμε ότι τα επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα ΔΕΝ πρέπει να αποτελούν κριτήριο για τον
τρόπο πρόσληψης – διορισμού στην εκπαίδευση. Για τους κλάδους που υπάρχει βασικός

τίτλος σπουδών, οι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών θα πρέπει να γίνονται με
βάση όσα ισχύουν για τη γενική εκπαίδευση, με βάση το βασικό πτυχίο και την
προϋπηρεσία.
Θέση 7 : Δικαστικά, κινηματικά, επιστημονικά, όλοι, η εκπαιδευτική κοινότητα, το γονεϊκόαναπηρικό κίνημα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της ΕΑΕ, θα αντιμετωπίσουν
την εφαρμογή διατάξεων που -πάνω απ’ όλα- καταστρατηγούν τα μορφωτικά δικαιώματα
των ίδιων των παιδιών.
Θέση 8 : Ζητάμε: α) Την απόσυρση του άρθρου 48, Ν.4415/2016. β) Την απόσυρση της
τροπολογίας που ψηφίστηκε στις 29/3/2017 γ) Τη μη έκδοση της προτεινόμενης Υπουργικής
Απόφασης δ) Μαζικούς Διορισμούς και κάλυψη όλων των κενών››.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, στο με αρ. πρωτ.1216/27-3-2017, έγγραφό της, προς
τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., το οποίο δημοσιεύτηκε ως σχόλιο στη δημόσια
διαβούλευση, μεταξύ άλλων αναφέρει :
‹‹Οι ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποτελούν
ομολογία της παντελούς απουσίας πρόθεσης και σχεδιασμού για την πραγματοποίηση των
χιλιάδων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών που έχει απόλυτη ανάγκη η δημόσια
εκπαίδευση. Στο περιβάλλον αυτό των μηδενικών μόνιμων διορισμών η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, στηριγμένη στις απαράδεκτες ρυθμίσεις του Ν.4415/2016, εξισώνει,
ουσιαστικά, τον βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή με μεταπτυχιακές ή/και
διδακτορικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή αφού δημιουργεί δύο πίνακες, έναν κύριο στον
οποίο συμπεριλαμβάνονται και αναπληρωτές με διδακτορικό/μεταπτυχιακό/μόνο
προϋπηρεσία χωρίς σπουδές και έναν επικουρικό στον οποίο εντάσσονται αναπληρωτές με
σεμινάριο 400 ωρών, προϋπηρεσία σε ΕΑΕ ενός διδακτικού έτους καθώς και οι γονείς
παιδιών με 67% χωρίς σπουδές στην Ε.Α.Ε. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι τόσο ο κύριος
πίνακας όσο και ο επικουρικός θα προσδιοριστούν σε όλα τα σημεία τους με απόφαση
Υπουργού και κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής ελέω «ιδιαίτερων
συνθηκών» στην Ε.Α.Ε. Με τον τρόπο αυτό:
 Απαξιώνει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο.
 Αποκαλύπτεται ο εμπαιγμός και η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στους
εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, που υπηρετούν ως αναπληρωτές εδώ και 15
χρόνια στις δομές ειδικής αγωγής, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 Αποκαλύπτεται η αδιαφορία της Κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η Ειδική Αγωγή δεν είναι χώρος για πειραματισμούς. Βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο
περιθώριο και οι δομές της υποστελεχώνονται και υποβαθμίζονται διαρκώς.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στηρίζεται στις αποφάσεις της 84ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για
"Ενιαίο πλαίσιο διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών με βάση τα ισχύοντα στη Γενική
Εκπαίδευση. Προσλήψεις αναπληρωτών με το βασικό πτυχίο σπουδών και την
προϋπηρεσία. Απόσυρση της διάταξης που επιτρέπει στον εκάστοτε παράγοντα του
Υπουργείου Παιδείας να δίνει τη δυνατότητα ποσόστωσης στους πίνακες αναπληρωτών για
τις προσλήψεις της Ειδικής Αγωγής", και απαιτεί:
 Την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει, για μία ακόμη φορά,
τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ειδικής αγωγής και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη
και οργανωμένη λειτουργία της.
 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των χιλιάδων κενών που
υπάρχουν στην εκπαίδευση.
 Πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής.
 Μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βασικό πτυχίο››.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εποικοδομητικές προτάσεις που εμπεριέχονται στα ανωτέρω
καθώς και σε άλλα σχόλια οι συντάκτες έχουν ήδη προέβησαν σε σχετικές τροποποιήσεις
επί των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης. Συγκεκριμένα :
Η περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3, «γ) Ειδικά για
τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πέραν των ανωτέρω, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την
εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, πέντε (5) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «γ) Για
τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, πέντε (5) μονάδες».
Η περίπτωση δ΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «δ) Τίτλος διετούς
μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
τρεις (3) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «δ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ
στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τέσσερις (4) μονάδες».
Η περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «ε) Ειδικά για τον
κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω περ. α έως δ, κύρια ειδικότητα της παρ. 1.3 περ. γ του
άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «ε) Για τον
κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2)
μονάδες».
Στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση :
«Επισήμανση : Από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής οι προϋπηρεσίες που θα
πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με
τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο».
Η υποπαράγραφος Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η επ’ αόριστον αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα
ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές επτά (7) μονάδες.
β) Η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία επτά (7) μονάδες.
γ) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων επτά (7) μονάδες.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ (ν.
3863/2010) και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα
ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
δ) Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν επτά (7) μονάδες.
ε) Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία ή σπουδάζουν τρεις (3) μονάδες.»
αντικαταστάθηκε ως εξής : «Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε
ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά
πλάκας ή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες.
β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με
τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), επτά (7)
μονάδες.

δ) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006, τρεις (3)
μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω
κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη
μοριοδότηση.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 «1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους Κύριους και
Επικουρικούς Πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3 της παρούσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του
πτυχίου» αντικαταστάθηκε ως εξής : «1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους Κύριους και
Επικουρικούς Πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3 της παρούσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό του
πτυχίου και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο κτήσης
του πτυχίου.»

