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ΠΡΟΣΑΗ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2017 

Θ ειδικι εκπαίδευςθ αποτελεί διαχρονικά πεδίο νεοφιλελεφκερων ςχεδιαςμϊν και 

εφαρμογϊν. Οι κατακτιςεισ εκπαιδευτικοφ-γονεϊκοφ κινιματοσ που απαίτθςαν και επζβαλλαν, 

ζςτω και μερικϊσ, τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρίεσ και ειδικζσ ανάγκεσ ςε δθμόςια και 

δωρεάν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που κα υποςτθρίηουν τισ μορφωτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ 

τουσ, δζχονται ςφοδρι επίκεςθ, ιδιωτικοποίθςθ και αποδόμθςθ. Υςτερα από δφο χρόνια 

διακυβζρνθςθσ οι ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ ςυνεχίηουν τισ αντιλαϊκζσ-αντιεκπαιδευτικζσ πολιτικζσ των 

προκατόχων τουσ. Εξακολουκοφν να αγνοοφν τθ μεγάλθ πλειοψθφία του μακθτικοφ δυναμικοφ με 

αναπθρία που βρίςκεται «αχαρτογράφθτο» είτε ςτο ςπίτι του είτε ςε ιδιωτικζσ δομζσ. Δεν υπάρχει 

απάντθςθ για το πότε αυτόσ ο πλθκυςμόσ κα διαβεί τθν πόρτα του ςχολείου που του αντιςτοιχεί, 

πότε κα εκπαιδευτεί με βάςθ τισ ανάγκεσ του. 

τθν ειδικι εκπαίδευςθ κυριαρχοφν θ αναςφάλεια, θ ελαςτικότθτα, θ εκμετάλλευςθ των 

εργαηομζνων, θ αζναθ αλλαγι των πινάκων με πρόταξθ διαφορετικϊν κάκε φορά κριτθρίων 

(άλλοτε ακαδθμαϊκϊν άλλοτε κοινωνικϊν) και θ χρθματοδότθςθ μζςω ΕΠΑ αντί κρατικϊν 

κονδυλίων. «Ανκίηουν» όλεσ οι μορφζσ εργαςιακϊν ςχζςεων, μόνιμοι, αναπλθρωτζσ, κοινωφελισ 

εργαςία. Ο ςτακερόσ βθματιςμόσ υπεράςπιςθσ οδθγιϊν τθσ ΕΕ για «πλιρθ ζνταξθ» δομϊν, 

μακθτϊν με αναπθρία και εκπαιδευτικϊν ςτα γενικά ςχολεία ςτοχεφει ςτθν ςταδιακι διάλυςθ 

των ςτακερϊν δομϊν ΕΑ και ςτθ διεφρυνςθ των ελαςτικά εργαηόμενων. Θ ΤΑ αναφορικά με τα 

κριτιρια πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν ειδικισ αγωγισ, κακϊσ και οι δθλϊςεισ του υπ. παιδείασ για 

απουςία διοριςμϊν, αποδεικνφουν τθν πλιρθ και ουςιαςτικι εναρμόνιςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ με τισ επιταγζσ Ε.Ε-ΟΟΑ.  

Σο υπουργείο εξακολουκεί να τθρεί με ςυνζπεια τθν εφαρμογι των οδθγιϊν των πολιτικϊν 

του προϊςταμζνων: Σροπολογία για τμιματα ζνταξθσ με ακφρωςθ του ρόλου και του χαρακτιρα 

τουσ, τροπολογία για κάλυψθ αναγκϊν ΕΑΕ με βάςθ τα πλεονάςματα - Ν. 4415, τροπολογία για 

αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα. Σα προαπαιτοφμενα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου ενςωματϊκθκαν 

ςε εγκυκλίουσ, νόμουσ, «πορίςματα διαλόγου» και ετοιμάηονται να υλοποιιςουν  τθ ςχολικι 

αυτονομία με εξαςφάλιςθ πόρων από εςωτερικζσ- εξωτερικζσ πθγζσ για να μειωκεί θ κρατικι 

χρθματοδότθςθ, τθν απογευματινι χριςθ δομϊν-ςχολικϊν χϊρων από ιδιϊτεσ, τθν ανάλθψθ 

ευκφνθσ, τθν λογοδοςία, το προςοντολόγιο με εξειδικεφςεισ, τον αναβακμιςμζνο ρόλο του 

διευκυντι ςτισ προςλιψεισ, τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν με ςφνδεςθ εκπαιδευτικϊν 

αποτελεςμάτων και αποδοτικότθτασ.  



Με τθν τροπολογία και τθν ΤΑ για τουσ αναπλθρωτζσ ειδικισ, το υπουργείο προκρίνει  το 

προςοντολόγιο που κα οδθγιςει αναπλθρωτζσ (και μονίμουσ λόγω ιςονομίασ!!!) ςτθ λογικι ενόσ 

χρθματιςτθρίου, όπου τθ μια μζρα κα κάνουν limit up οι τίτλοι ςπουδϊν, τθν άλλθ τα κοινωνικά 

κριτιρια και τθν τρίτθ θ παρακολοφκθςθ διάφορων επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων. Ζτςι 

επιτυγχάνεται το ςυνεχζσ ανακάτεμα των πινάκων, ακυρϊνονται εργαςιακά/επαγγελματικά 

δικαιϊματα, ανακυκλϊνεται θ ανεργία και οι αναπλθρωτζσ κα βρίςκονται ςτο ζλεοσ του 

εκάςτοτε υπουργοφ, ϊςτε να είναι εφκολα χειραγωγιςιμοι. Παράλλθλα, ςυνεπάγεται ζνα 

διαρκζσ κυνιγι απόκτθςθσ μορίων, ςτο οποίο ο/θ εκπαιδευτικόσ κα κατακζτει χρόνο και χριμα 

για να εξαςφαλίηει τθν «πικανότθτα» ελαςτικισ εργαςίασ περιοριςμζνου χρόνου. Μεγάλοι 

χαμζνοι από αυτζσ τισ δρομολογιςεισ κα είναι και οι μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ 

ανάγκεσ, αφοφ θ ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ για τθν εξαςφάλιςθ των μορφωτικϊν τουσ 

δικαιωμάτων (ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ) κα ακυρϊνεται μπροςτά ςτο κυνιγι των 

προςόντων.  

Οι ςυναντιςεισ του υπουργοφ-εν μζςω κινθτοποιιςεων- με τα εκπαιδευτικά ςωματεία και 

τισ ςυλλογικότθτεσ αναπλθρωτϊν ανζδειξε τουσ ςυνολικότερουσ ςχεδιαςμοφσ του. Θ 

αμφιςβιτθςθ πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων, προγραμμάτων ςπουδϊν και προςωπικοφ γίνεται ςτθ 

βάςθ ενόσ ςυνολικότερου ςχεδιαςμοφ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ: Θ απαξίωςθ των πτυχίων 

αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. Οι ατομικζσ 

διαδρομζσ των φοιτθτϊν κα δίνουν διαφορετικι πρόςβαςθ για τον κακζνα ςτθν αγορά εργαςίασ, 

κα πιςτοποιοφνται από κφκλουσ μακθμάτων που κα παρακολουκεί ο κακζνασ ξεχωριςτά και 

φυςικά ςε αυτό το εκπαιδευτικό και πολιτικό περιβάλλον κα είναι δφςκολο να διεκδικθκοφν 

ςυλλογικά επαγγελματικά δικαιϊματα, ςυνκικεσ εργαςίασ και μιςκοί.  

Σο βαςικό τρίπτυχο που προβάλλεται είναι:  

α) θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν (κφκλοι ςπουδϊν, ςεμινάρια, πιςτοποιιςεισ, κατάρτιςθ), 

 β) θ αξιολόγθςθ τμθμάτων (αξιολογιςεισ προγραμμάτων ςπουδϊν ςε όλα τα επίπεδα του 

εκνικοφ πλαιςίου προςόντων, επαγγελματικά δικαιϊματα ςε ςφνδεςθ με τα επιμελθτιρια και τισ 

ανάγκεσ τθσ αγοράσ),  

γ) θ αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν (πλαίςιο προςόντων εκπαιδευτικοφ, πιςτοποιθτικά 

επαγγελματικισ επάρκειασ).  

Όλεσ οι παραπάνω νομοκετικζσ ρυκμίςεισ κα καταργιςουν τα μορφωτικά δικαιϊματα των 

μακθτϊν με αναπθρία, κα διευκολφνουν τθν είςοδο των κουπονιϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

διευρφνοντασ τισ ταξικζσ ανιςότθτεσ ςτισ ομάδεσ των αναπιρων μακθτϊν, κα ενιςχφςουν τθν 

ιδιωτικοποίθςθ δομϊν τθσ ειδικισ αγωγισ και κα ςυμβάλλουν ςτθ διεφρυνςθ των ελαςτικά 

εργαηόμενων εκπ/κϊν ειδικισ αγωγισ. Σο μζλλον των αναπλθρωτϊν ειδικισ αγωγισ όχι μόνο 

κα κινείται ςτο πλαίςιο τθσ ολιγόμθνθσ απαςχόλθςθσ και διαρκοφσ κατάρτιςθσ και 

επανακατάρτιςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και τθσ χρόνιασ παραμονισ ςτθν 

υποαπαςχόλθςθ και τθν ανεργία, ενϊ για τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ υπάρχει πλζον το 

πλαίςιο για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ για τθν κάλυψθ οποιονδιποτε αναγκϊν του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςε 

οποιοδιποτε χϊρο και βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ τουσ χρειάηεται, με ό,τι αυτό ςθμαίνει για τα 



εργαςιακά δικαιϊματα και τισ κατακτιςεισ των εκπαιδευτικϊν. Θ κατάργθςθ δομϊν του 

κράτουσ πρόνοιασ ζχει πρόςθμο και βλάπτει τα ςυμφζροντα των μακθτϊν με αναπθρία. Αυτό 

ζγινε ορατό όπου εφαρμόςτθκε.  

Σο υπ. παιδείασ κζλει να ξεχαςτοφν οι 2.000 απολυμζνοι τθσ περςινισ χρονιάσ, 

επιδιϊκοντασ ςυναίνεςθ ςε νζο γφρο απολφςεων. Σο εκπαιδευτικό κίνθμα οφείλει να 

ξεπεράςει τισ άγονεσ και καταςτροφικζσ διαμάχεσ που υποδαυλίηει και ευνοεί το ίδιο το 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. με ςτόχο το πζραςμα και τθν επιβολι των πολιτικϊν διάλυςθσ τθσ δθμόςιασ δωρεάν 

εκπαίδευςθσ που κατευκφνονται από ΕΕ-ΟΟΑ-ΔΝΣ. Η μοριοδότθςθ πτυχίου απαξιϊνει το ίδιο 

το πτυχίο, θ μοριοδότθςθ προςόντων επιδζχεται ςυνεχείσ αλλαγζσ για το ανακάτεμα των 

πινάκων και άρα τθν ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ. Θ ανάλωςθ ςτο ποιοσ κα είναι πρϊτοσ και 

ποιοσ δεφτεροσ ι τελευταίοσ ςτον πίνακα μάσ περιορίηει ςτο διαχειριςτικό πλαίςιο του 

υπουργείου, που καλλιεργεί τον ανταγωνιςμό και τθν ανκρωποφαγία, προκειμζνου να περάςει 

τα μζτρα διάλυςθσ του δθμόςιου ςχολείου πάνω ςε καμζνθ γθ. Δε κα υποκφψουμε ςτον 

εκβιαςμό τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ περιπλάνθςθσ, εξοντϊνοντασ ο ζνασ τον άλλον. Με 

τον ίδιο τρόπο καλοφμε τουσ μόνιμουσ ςυναδζλφουσ να μθν υποκφψουν ςτον εκβιαςμό τθσ 

ςυμπλιρωςθσ ωραρίου ςυναινϊντασ ςτθν καταςτροφι κζςεων εργαςίασ. Σο δθμόςιο ςχολείο, 

που αςφυκτιά ζπειτα από χρόνια περικοπϊν, μασ χωρά όλεσ και όλουσ! Δε δεχόμαςτε καμιά 

ζκπτωςθ ςτα εργαςιακά μασ δικαιϊματα! Καμιά ζκπτωςθ ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των 

μακθτϊν μασ! 

 Απζναντι ςε αυτι τθν πραγματικότθτα ζχει μεγάλθ ςθμαςία να δϊςουμε εκπαιδευτικό 

πρόςθμο ςτα αιτιματα των αναγκϊν τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ.  

ΣΑ ΔΙΚΑ ΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΝΑΙ: 

Α.  ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΦΑΝΗ ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

 Η ζγκαιρθ διάγνωςθ και καταγραφι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Για να μπορζςει ο 

αφανισ πλθκυςμόσ των αναπιρων μακθτϊν να γίνει ορατόσ και αναγνωρίςιμοσ.  

 Ο διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ ιδιωτικϊν μονάδων ειδικισ εκπ/ςθσ και θ μετατροπι τουσ ςε 

δθμόςιεσ. 

Β.  ΓΙΑ ΣΙ ΣΑΘΕΡΕ ΔΟΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 

 Πρϊιμθ παρζμβαςθ, ίδρυςθ ΣΕ ςε κάκε ςχολείο (Α/βάκμια-Β/βάκμια) με απαραίτθτο 

εξοπλιςμό και εποπτικό υλικό, τθ ςτελζχωςθ των ςτακερϊν δομϊν με μόνιμο προςωπικό.  

 Δθμιουργία και δεφτερου ΣΕ ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε ςχολείου. Μείωςθ του αρικμοφ 

των μακθτϊν ανά τμιμα, επαναπροςδιοριςμόσ περιεχομζνου, μεκόδων διδαςκαλίασ και 

μζςων. Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία ςτο 15% του τακτικοφ προχπολογιςμοφ.  

 Κατοχφρωςθ παιδαγωγικισ εκπαιδευτικισ κατεφκυνςθσ των ΚΕΔΔΤ, άμεςθ ςτελζχωςι τουσ, 

μικρότερεσ περιοχζσ ευκφνθσ ανά διμο, λιγότερεσ διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, κινθτζσ μονάδεσ 

που κα επιςκζπτονται τα ςχολεία και κα ςτθρίηουν εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Σα ΚΕΔΔΤ να 

υλοποιοφν τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ μζςα ςτα ςχολεία. Διοριςμοί 

εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα δθμόςια ιατροπαιδαγωγικά κζντρα. 



 τελζχωςθ των ειδικϊν ςχολείων με απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ (ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ 

λειτουργοφσ, εργοκεραπευτζσ, λογοκεραπευτζσ, βοθκθτικό προςωπικό κ.ά.) με μόνιμθ ςχζςθ 

εργαςίασ. Κανζνα κλείςιμο-ςυγχϊνευςθ ςχολικισ μονάδασ. 20 μακθτζσ/τμιμα ςτα 

δθμοτικά, 15 ανά τμιμα Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ και ςτα νθπιαγωγεία.  

 Αναβάκμιςθ των υπαρχόντων και ίδρυςθ νζων εκπαιδευτικϊν μονάδων δθμόςιασ και 

δωρεάν, ειδικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (ΕΕΕΕΚ), διεφρυνςθ του ρόλου τουσ με μονάδεσ 

αυτόνομθσ διαβίωςθσ, προςτατευμζνα εργαςτιρια, νομοκετικι κατοχφρωςθ των αποφοίτων 

τουσ. Ειδικι εκπαίδευςθ εφόρου ηωισ για τα άτομα με βαριζσ, πολλαπλζσ αναπθρίεσ και 

ίδρυςθ κζντρων αυτόνομθσ διαβίωςθσ. Μόνιμθ ςτακερι, προςτατευμζνθ - υποςτθριηόμενθ 

εργαςία για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο Δθμόςιο και ςτον Ιδιωτικό Σομζα. 

Γ.  ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ για όλεσ τισ 

ανάγκεσ τθσ. Καμία κατθγοριοποίθςθ, κατακερματιςμό και διαχωριςμό των εκπαιδευτικϊν. 

Κατάργθςθ του κεςμοφ των ΑΜΩ και τθσ ελαςτικισ εργαςίασ. Μόνιμθ και ςτακερι 

δουλειά για όλουσ με πλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά, ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα! 

Ενιαία κριτιρια μετακζςεων, διοριςμϊν ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ. Διοριςμοί με βάςθ το 

χρόνο λιψθσ του πτυχίου και τθν προχπθρεςία. Διοριςμόσ όλων των αναπλθρωτϊν και 

όςων ζχουν υπογράψει ζςτω και μια ςφμβαςθ ςτο δθμόςιο ςχολείο. τακερι και μόνιμθ 

εργαςία για όλουσ. Όχι ςτθν ελαςτικι εργαςία.    

 Επαναλειτουργία των διδαςκαλείων, με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα, 

κακιζρωςθ του κεςμοφ τθσ μετεκπαίδευςθσ ςε κζματα ειδικισ αγωγισ και ςτθ β/βάκμια 

εκπαίδευςθ, περιοδικι ουςιαςτικι επιμόρφωςθ με τθ χρθματοδότθςθ του υπουργείου 

του προςωπικοφ όλων των ΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικϊν τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ 

ςε κζματα ειδικισ αγωγισ.  

 Κατάργθςθ των νόμων που εμπορευματοποιοφν τθν ειδικι αγωγι, προωκοφν τθν 

ιατρικοποίθςθ, κατθγοριοποιοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και ανατρζπουν εργαςιακά 

δικαιϊματα. 

 Κατάργθςθ του Ν.3848/2010. Κανζνα προςοντολόγιο. Όχι ςτα πιςτοποιθτικά 

παιδαγωγικισ, διδακτικισ επάρκειασ. Όχι ςτθν αξιολόγθςθ, ςτο ςχεδιαηόμενο 

πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ επάρκειασ και το πλαίςιο προςόντων εκπαιδευτικοφ.  

 Άμεςθ κατάργθςθ τθσ τροπολογίασ και τθσ ΤΑ για ειδικι αγωγι και αναπλθρωτζσ. 

 

 


