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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σν επαγγεικαηηθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΔΑΔ) πξνζεγγίδεηαη ζην πιαίζην κηαο αλαδξνκήο ζην ζεζκηθό πιαίζην θαη ηηο 

ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα πξνζόλησλ θαη 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε δνκέο παξνρήο 

εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη αλαδξνκή ζηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο από ηα πξώηα 

ρξόληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο έσο ζήκεξα, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ θαη δηεξεπλώληαη νη επηδηώμεηο ηνπ λνκνζέηε. Σέινο, επηρεηξείηαη κηα 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηζρύνληνο λόκνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο πξνεγνύκελνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην επαγγεικαηηθό 

πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ΔΑΔ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο 

ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη εθπαηδεπηηθό ζπγθείκελν. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθόο, λνκνζεηηθό 

πιαίζην 
 

 
ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: ΑΠΟ ΣΟ Ν.1143/1981 

ΣΟ Ν.3194/2003 
Σν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ζπκβαδίδεη κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ζηελ Διιάδα, απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ζηε κεηαπνιίηεπζε θαη ζηελ επηξξνή 

απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ απηφ θιάδν, φπσο απηέο έιαβαλ ρψξα 

ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη νδήγεζαλ ζε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε 

ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε φκσο είλαη αλαγθαία, 

δηφηη, ζχκθσλα κε ηελ  εχζηνρε παξαηήξεζε ηνπ Naylor (1999, φπσο αλαθέξεηαη 

απφ αΐηεο, 2005, ζει.36) «ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζεσξείηαη αλαγθαία κε ηελ έλλνηα 

φηη πάληνηε ην παξφλ ζπλδέεηαη κε ην παξειζφλ φπσο είλαη αλαπφζπαζην θαη απφ 

ην κέιινλ».  



Σν 1969 ηδξχζεθε ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΜΓΓΔ) ην πξψην ηκήκα γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ην νπνίν, κε ηελ 

κεηαπνιίηεπζε, έγηλε δηεηέο κε ην Ν.227/75. Σελ ίδηα ρξνληά, ε Αλαζεσξεηηθή 

Βνπιή θαηνρχξσζε ζπληαγκαηηθά κε ην άξζξν 21 ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ «πξνβιεκαηηθνχ αηφκνπ» (Κνπηξνκάλνο, 1996. Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Ζ 

θαηνρχξσζε απηή ζήκαηλε θαη ηε δέζκεπζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δνκέο παξνρήο εηδηθήο αγσγήο. Υξεηάζηεθε, παξφια 

απηά, λα πεξάζνπλ έμη ρξφληα, νπφηε θαη ςεθίζηεθε ν Νφκνο (Ν.) 1143/1981 «Πεξί 

Δηδηθήο Αγσγήο, Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο, Απαζρνιήζεσο θαη 

Κνηλσληθήο Μεξίκλεο ησλ απνθιηλφλησλ εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ αηφκσλ θαη άιισλ 

ηηλψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαηάμεσλ» (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, 1981). Με ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ απηνχ, ζπζηήζεθαλ λέεο ζέζεηο 

θαζψο θαη θιάδνη εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο (δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ) θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Σν άξζξν 13 πξνέβιεπε ηε δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ ζέζεσλ είηε κε 

δηνξηζκφ ή κεηάηαμε θαη ηελ πιήξσζε ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηχθισζε ή 

θψθσζε ζε αληίζηνηρα ζρνιεία, εθφζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα 

δηνξηζκφ ρσξίο φξην ειηθίαο. Σν άξζξν 14 αθνξνχζε ζηα πξνζφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν άξζξν 16 αθνξνχζε ζηελ ηξηεηή 

ππνρξεσηηθή ππεξεζία δαζθάισλ πνπ απνθνηηνχζαλ απφ ην Γηδαζθαιείν. Σν 

άξζξν 23 έζεηε ηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

θιάδνπο, αλαθεξφηαλ ζε ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Α/ζκηαο ρσξίο 

εηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη πξνέβιεπε ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σν επίδνκα απηφ κεηνλνκάζηεθε ζε επίδνκα εηδηθήο αγσγήο 

κε ην άξζξν 8, παξ.12 (β) ηνπ Ν.3205/2003 (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2003α). 

Σέζζεξα ρξφληα κεηά, ν Ν.1566/1985 γηα ηε «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Δθεκεξίο 

ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 1985) ελζσκαηψλεη ηελ Δηδηθή 

Αγσγή ηζφηηκα σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζε φιν ην 

θάζκα ησλ βαζκίδσλ ηεο (Α/ζκηα θαη Β/ζκηα) ρσξίο λα απνιέζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά 

ηεο σο θιάδνο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). ην πλεχκα 

απηφ θηλείηαη θαη ην άξζξν 35, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηειερψλνληαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, απφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Δπνκέλσο, ην πξνζσπηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο, σο πξνο ηελ ππεξεζηαθή 

ηνπ θαηάζηαζε, δε δηαθέξεη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα θνηλά ζρνιεία θαη 

γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ επηδφκαηνο δπζκελψλ ζπλζεθψλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ, απαηηείηαη πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο 

απφ ην ηκήκα εηδηθήο αγσγήο ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Μ.Γ.Γ.Δ.) ή κεηεθπαίδεπζε ζε Α.Δ.Η. εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 

πεληαεηήο δηδαθηηθή ππεξεζία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο. Σπθινί θαη 

θσθνί έρνπλ δηθαίσκα δηνξηζκνχ, φπσο θαη κε ηνλ Ν.1143/1981. ηα άηνκα απηά, 

κε ηνλ παξφληα λφκν (Ν.1566/1985), ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έρνληα θηλεηηθά 



πξνβιήκαηα. Σν 50φ έηνο θαζνξίδεηαη σο ην φξην ειηθίαο γηα δηνξηζκφ, ζε αληίζεζε 

κε ηνλ Ν.1143/1981 φπνπ δελ ίζρπε ην φξην απηφ.  

ε φ,ηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 100/1997 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 50/96 (45Α’) 

Μεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», ζην άξζξν 10, πξνβιέπνληαη θαη γηα εθείλνπο 

δηαδηθαζίεο κεηάζεζεο θαζψο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 1997). Έλα ρξφλν πξηλ, κε ην 

Π.Γ.50/1996 «Μεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» είραλ ήδε θαζνξηζηεί νη 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α/ζκηαο (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 1996). Με ην Π.Γ.100/1997 

θαζνξίδνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ ή ε πεληαεηήο ππεξεζία ζηελ Eηδηθή Αγσγή γηα 

ηελ θαηνρή νξγαληθήο ζέζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ. Αξκφδηα 

ζπκβνχιηα γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ηα θαηά πεξίπησζε Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ θαη ΚΤΓΔ αληίζηνηρα) θαη 

Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ 

θαη ΠΤΓΔ αληίζηνηρα).  

ην ίδην πλεχκα κε ηα παξαπάλσ Π.Γ. ζε φ,ηη αθνξά πξνζφληα θαη 

δηαδηθαζίεο  θηλείηαη θαη ν  Ν.2817/2000 γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2000) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 4 απηνχ, πνπ 

αθνξά ζην δηνξηζκφ θαη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ρνιηθέο 

Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΔΑ) θαη Σκήκαηα Έληαμεο (ΣΔ). πγθεθξηκέλα, 

πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο κεηάζεζεο ζε φζνπο έρνπλ ηίηινπο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ 

εηδηθή αγσγή ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία θαη, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηα πξνζφληα απηά, πεληαεηή εκπεηξία ζε ΜΔΑ. Δπηπιένλ ζηνηρείν είλαη φηη 

πξνβιέπεη δηνξηζκφ θαηφρσλ βαζηθνχ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ κε ην 

δηαγσληζκφ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ζε 

πνζνζηφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνξηδφκελσλ θάζε έηνο ζηνλ νηθείν θιάδν κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.), θαζψο 

επίζεο θαη θάιπςε ησλ ζέζεσλ κε έλα πνζνζηφ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ θελψλ 

ζέζεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηπθινχο, θσθνχο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Πξνβιέπνληαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ΜΔΑ, 

ελψ ζπγρξφλσο, γηα πξψηε θνξά, πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ ζε πεξίπησζε πνπ νη θελέο ζέζεηο δελ θαιχπηνληαη κε 

δηνξηζκφ ή κεηάζεζε κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο λφκνο απηφο πξνζθέξεη κηα πην 

ζπγθεθξηκέλε θαη ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

Ο Ν.3194/2003 «Ρχζκηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2003β) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 2 απηνχ, αθνξά ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζε φ,ηη αθνξά δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ θαη κεηάζεζεο ζηηο ΜΔΑ, ΣΔ θαη 

Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ), 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2,  παξ. 7 (ζη) ηνπ Ν.3194/2003, απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 



απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΣΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 8 ηνπ ηδίνπ 

λφκνπ, ηδξχνληαη ζε θάζε Κέληξν Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΓΑΤ) ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ΣΔ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί δηαηίζεληαη γηα 

έλα ζρνιηθφ έηνο απφ ηνλ πξντζηάκελν θάζε ΚΓΑΤ ζε ζρνιεία αξκνδηφηεηαο ηεο 

Τπεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ηελ θίλεζε ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 7 (δ) ε ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ΜΔΑ, ΣΔ θαη ΔΔΔΔΚ γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη κε ηελ εμήο ζεηξά αλάινγα 

κε ηα πξνζφληα ηνπο, ελψ φπνπ εμαληιείηαη ν θαηάινγνο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο, 

αθνινπζεί ε δεχηεξε πεξίπησζε θαη νχησ θαζ’ εμήο: 1
ε
 πεξίπησζε: Πηπρηνχρνη 

Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαηεχζπλζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ή έρνληεο αλαγλσξηζκέλν θαη ηζφηηκν 

ηίηιν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο ή ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή. 2
ε
 πεξίπησζε: Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή έρνληεο 

αλαγλσξηζκέλν θαη ηζφηηκν ηίηιν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο  θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε εμεηδίθεπζε ζε κία θαηεγνξία Δηδηθψλ Αλαγθψλ. 3
ε
 

πεξίπησζε: Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή έρνληεο αλαγλσξηζκέλν θαη 

ηζφηηκν ηίηιν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο  θαη ηίηιν δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηξηεηή ππεξεζία ζε ΜΔΑ. 4
ε
 πεξίπησζε: Πηπρηνχρνη 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή έρνληεο αλαγλσξηζκέλν θαη ηζφηηκν ηίηιν 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο  θαη ζεκηλάξην εμεηδίθεπζεο ή επηκφξθσζεο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή ηνπιάρηζηνλ εηήζηαο δηάξθεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

Παλεπηζηήκην ηεο εκεδαπήο θαη πεληαεηή ππεξεζία ζε ΜΔΑ. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 2, πξνεγνχληαη ζηελ ηνπνζέηεζε ζε ΜΔΑ 

θαη ΣΔ εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη γνλείο 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 4, παξ. 1 ηνπ Ν.2817/2000. χκθσλα, ηέινο, κε ην άξζξν 2, παξ. 7(ε) 

πξνεγνχληαη κεηαμχ ησλ πηπρηνχρσλ Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.), θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ΜΔΑ, φζνη έρνπλ πηπρίν 

Σ.Δ.Φ.Α.Α. κε θαηεχζπλζε ηελ εηδηθή θπζηθή αγσγή, ή ηελ πξνζαξκνζκέλε 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηελ εηδηθή αγσγή.  

Ο Ν.3194/2003 εηζήγαγε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ην Ν.2817/2000, φζνλ αθνξά ζηα 

πξνζφληα, ην δηνξηζκφ θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Αληηδξάζεηο εζηίαδαλ, θπξίσο, ζην γεγνλφο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ςήθηζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ιίγνπο κφιηο κήλεο πξηλ ηηο Δζληθέο Δθινγέο ηνπ 2004. 

Έηζη ινηπφλ ραξαθηεξίδεηαη σο «ςεθνζεξηθφο», αθνξκψκελνο απφ πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο θαη ζπκθέξνληα, επηθέξνληαο αλαζηάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζε ζέκαηα εξγαζηαθά θαη επηζηεκνληθά ζην ρψξν ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο (πληαθηηθή Δπηηξνπή Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πιιφγνπ 

Δηδηθήο Αγσγήο-ΠΔΔΑ, 2004).  

Ζ «θαηεγνξηνπνίεζε» ησλ πξνζφλησλ γηα ηνπνζέηεζε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, δέρηεθε έληνλεο θξηηηθέο, γηαηί δηλφηαλ πξνβάδηζκα ζε πηπρηνχρνπο κε 



παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο), έλαληη κνλίκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ησλ  

κεηεθπαηδεπφκελσλ ζηα δηδαζθαιεία εηδηθήο αγσγήο, νη νπνίνη αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε 5/εηή θαη άλσ εθπαηδεπηηθή πξνυππεξεζία. 

Δπνκέλσο, ζεζκνζεηνχληαλ ε απαμίσζε ηεο θαηνρήο απφ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ελδνυπεξεζηαθήο κεηεθπαίδεπζεο  ζηελ εηδηθή αγσγή, 

αθνχ, θπξίσο ζε βάξνο ησλ κεηεθπαδεπζέλησλ ζηα δηδαζθαιεία ηεο ρψξαο, 

πξνεγνχληαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ εηδηθή αγσγή, ησλ νπνίσλ ην 

βαζηθφ πηπρίν κπνξεί θαη λα κελ είρε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Υαηδεησάλλνπ, 2003. Επκβξαθάθεο, 2004). Ζ ππαγσγή ησλ ΣΔ ζηα ΚΓΑΤ 

ζεσξνχληαλ δξνκνιφγεζε θαηάξγεζήο ηνπο, αθνχ κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζε 

θάζε ΚΓΑΤ δηαθαηλφηαλ κηα ηέηνηα εμέιημε. Δπηπιένλ, ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ 

φζσλ ίζρπαλ γηα κεηαζέζεηο θαη δηνξηζκνχο ππνρξέσλαλ αθφκα θαη ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο είηε λα απνρσξήζνπλ ή λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ ζε λέα αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία κέζσ ΑΔΠ παξά ηελ καθξνρξφληα εκπεηξία θαη πξνυπεξεζία ηνπο 

(φ.π., 2004).  

πκπεξαζκαηηθά, ν Ν.3194/2003 πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε 

δηαδηθαζίεο ζε ζεκείν αλαηξνπήο. Γεδνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ςεθίζηεθε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο θπβεξλεηηθήο 

αιιαγήο, νη πην πνιιέο απφ ηηο θπξηφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ είηε παξέκεηλαλ αλελεξγέο 

ή εθαξκφζηεθαλ επηιεθηηθά.  

 

ΙΥΤΟΝ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
Ο ηζρχσλ Ν.3699/2008 «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, 2008) επέθεξε αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε ζεηξά κεηάζεζεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε (ΔΑΔ). 

Παξφιν πνπ ν λνκνζέηεο έιαβε ππφςε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, 

σζηφζν αθνινχζεζε ην πξφηππν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ 

εηζήγαγε ν Ν.3194/2003. χκθσλα ινηπφλ κε ην άξζξν 21, παξ.1 νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαηεζνχλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ΔΑΔ θαηά ζεηξά εθφζνλ: 

α) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ ΔΑΔ, β) είλαη θάηνρνη ηίηινπ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ, γ) είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηεηνχο 

κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη 

αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, δ) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο ΔΑΔ ή Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε 

θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία, ε) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κφληκε 

αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%), ζη) είλαη εθπαηδεπηηθνί 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ, δ) είλαη θάηνρνη 

πηζηνπνηεηηθνχ φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ζεκηλάξην εηήζηαο επηκφξθσζεο − 

εμεηδίθεπζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο 

θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ θαη έρνπλ 

πξνυπεξεζία ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ θαη ζηα Κέληξα 

Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ). εκηλάξηα εηήζηαο 



δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ, ε) δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία 

ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ. 

  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, παξ.2, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ 

επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ζηε γξαθή 

Braille ησλ ηπθιψλ κεηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηπθιψλ 

θαη θσθψλ. Καηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 

κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ΔΑΔ (ΜΔΑΔ), 

πξνεγνχληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη άηνκα κε κφληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 

εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ζε αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε πνζνζηφ πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

απηέο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κεηάζεζε ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο.  

πζηήλνληαη επίζεο λένη θιάδνη εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθφ πηπρίν ζηελ 

εηδηθή αγσγή ΠΔ61 θαη ΠΔ71 πνπ αθνξνχλ ζε Νεπηαγσγνχο θαη Γαζθάινπο ΔΑΔ 

αληίζηνηρα, ΠΔ11.01 Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ θαη 

ΠΔ72 Δθπαηδεπηηθψλ Δλειίθσλ. Όινη νη ππφινηπνη θιάδνη Καζεγεηψλ Β/ζκηαο 

ΔΑΔ έρνπλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο ηελ πξνέθηαζε ‘0.50’, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηα Γηδαζθαιεία Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο λα εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα 

κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β/ζκηαο. Δπηπιένλ, γηα ηνπο 

λενζχζηαηνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ πξνβιέπεηαη δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ 

κέζσ ΑΔΠ θαη δηνξηζκφο είηε κέζσ απηνχ ζε θελέο κεηά ηηο κεηαζέζεηο νξγαληθέο 

ζέζεηο, είηε κε πξνυπεξεζία βάζεη πίλαθα αλαπιεξσηψλ θαη κε ηα ηζρχνληα θάζε 

θνξά πνζνζηά δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, θαιχπηεηαη ην θελφ πνπ αθνξνχζε ζηελ ππαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΓΓΤ ζε ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ππάγνληαη ζηα νηθεία ΠΤΠΔ θαη 

ΠΤΓΔ ζε επίπεδν λνκνχ, ελψ ην εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα ΚΔΓΓΤ θαη 

ηηο ΜΔΑΔ ζην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (ΠΤΔΔΠ) πνπ εδξεχεη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο.        

Ο ηζρχσλ λφκνο, απνηέιεζε πξντφλ δηαιφγνπ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

ΤΠΔΠΘ κε γνλετθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ν νπνίνο, αλ θαη θάπσο 

εζπεπζκέλνο, θηλήζεθε ζην πλεχκα ηεο απνδεδεηγκέλα νξζήο πξαθηηθήο ε νπνία 

ζπληζηά ηε ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε σο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δίνδν γηα ηελ 

εθαξκνζηκφηεηα ελφο λνκνζεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Έηζη ινηπφλ, αθνινπζνχληαη ηα 

θξηηήξηα ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ πνπ ηζρχνπλ θαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη 

εηζάγνληαη λένη θιάδνη/εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο 

καζεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία. Οπσζδήπνηε, ν 

ηζρχσλ λφκνο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο Πνιηηείαο λα βάιεη έλα ηέινο 

ζε κηα ηδηφηππε πνιπλνκία ε νπνία πξνήιζε απφ πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3194/2003· δηαηάμεηο πξσηνθαλείο γηα ην ππεξεζηαθφ ζπγθείκελν ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 



κεηαπνιίηεπζεο θαη παγηψζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, φπνπ νξζά ε 

Δηδηθή Αγσγή, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηελ επξχηεξε θηινζνθία ηεο 

έληαμεο, ζεσξείην θαη εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ, ν ηζρχσλ λφκνο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

εμηζνξξφπεζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ κε ηε ζεζκνζέηεζε λέσλ θιάδσλ 

αθελφο θαη, αθεηέξνπ, κε ηελ -θαηά ην δπλαηφ πην νξζνινγηθή θαη δίθαηε- 

αμηνπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ ηχπσλ εμεηδίθεπζεο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

απηνί.   

 

ΔΠΙΓΙΧΞΔΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΘΔΣΗ: ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ  
εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ή αλαπεξία κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο γηα ππνδνκέο 

θαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ζε 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ κεηεθπαηδεχνληαη ζηελ ΔΑΔ, θάηη ην νπνίν πξνβιεπφηαλ θαη 

ζηνλ πξνγελέζηεξν Ν.1143/81. χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 

«δηαζθαιίδεηαη ην ζνβαξφ θαη φρη επθαηξηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ ΔΑΔ θαη δηαζθαιίδνληαη πςειφηεξα πνζνζηά ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ, γεγνλφο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

καζεηψλ» (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2008, ζει. 5). Μηα ηέηνηα εμέιημε θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθή, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθήο 

αξζξνγξαθίαο  αλαδεηθλχνπλ σο κείδνλ ην ζέκα  ηεο απνρψξεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Δηδηθή Αγσγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

εηδηθήο αγσγήο απνηεινχλ κηα απφ ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ 

πςειφηεξν ξπζκφ απνρψξεζεο απφ ην επάγγεικα (Ingersoll, 2001) θαη 

παξνπζηάδνπλ επίζεο πςειφηεξν ξπζκφ αιιαγήο εθπαηδεπηηθήο δνκήο (ζρνιείνπ) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηε γεληθή αγσγή (Boe, 

Cook, & Sunderland, 2008). Οπσζδήπνηε, ε ζηαζεξφηεηα απηή κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί θαη κε ηνπο ζπζηαζέληεο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθφ πηπρίν, νη  

νπνίνη ππεξεηνχλ θαηεμνρήλ ζηελ ΔΑΔ.    

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε  (φ.π., 2008),  ην πεδίν 

νξηζκνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαζνξίδεη ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη εμεηδίθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, νχησο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ξφινπ ηνπο. Δλφο ξφινπ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην 

ησλ καζεζηαθψλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ, αιιά αθνξά επηπιένλ ζε θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδεηαη ν ζπκβνπιεπηηθφο 

θαη ππνζηεξηθηηθφο ξφινο παξάιιεια κε ην δηδαθηηθφ κε φια ηα 

ζπκπαξνκαξηνχληα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΑΔ θαη ησλ δχν βαζκίδσλ. 

Παξάιιεια ινηπφλ κε ηελ ππεξεζηαθή ππφζηαζε, ν λένο λφκνο 

αλαγλσξίδεη ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο πιένλ σο 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΔΑΔ), εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπ πξνθίι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 



πνιιαπινί ξφινη θαη εηδηθεχζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην πιαίζην ησλ δνκψλ 

παξνρήο ΔΑΔ νθείινπλ λα πξνάγνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφ πην απνηειεζκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία 

αθελφο θαη, αθεηέξνπ, ηε δηάρπζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζηζηψληαο ηα πιαίζηα παξνρήο ΔΑΔ πξαγκαηηθνχο νξγαληζκνχο κάζεζεο.  

 

ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζηηο επηδηψμεηο ηνπ λνκνζέηε, θαζφζνλ νη εμειίμεηο ζηα πέληε ρξφληα πνπ 

κεζνιάβεζαλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3699/2008 κέρξη ζήκεξα ήηαλ θαηαηγηζηηθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, επήιζε θαηάξγεζε 

ηνπ επηδφκαηνο εηδηθήο αγσγήο ελψ νη φπνηεο ελέξγεηεο γηα δηνξηζκνχο ζηελ ΔΑΔ, 

φπσο θαη ε κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηα Γηδαζθαιεία, αλεζηάιεζαλ επ’ 

αφξηζηνλ κε φια ηα αξλεηηθά ζπκπαξνκαξηνχληα γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ 

δνκψλ ΔΑΔ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο λένπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθνί ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ ΣΔ ππφ ην θσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ πξνζθάησο ςεθηζζέληνο Ν.4115/2013 (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2013) πνπ πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ 

Γηθηχσλ Δθπαίδεπζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΓΔΤ) θαη ησλ Δπηηξνπψλ Γηαγλσζηηθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΔΓΔΑΤ), απνηεινχλ πξφθιεζε γηα 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

εμεηδίθεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ή πξφθεηηαη λα 

ππεξεηήζεη ζηηο δνκέο παξνρήο ΔΑΔ. Σα λέα απηά πξφηππα επηκφξθσζεο νθείινπλ 

λα ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ ππεξεηνχλησλ θαη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΑΔ ζε πξαθηηθέο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ παξνρή δηαξθνχο θαη πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία. Έηζη ινηπφλ, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε 

επίπεδν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αληαπνθξίλνληαη θαη δξνπλ πξνζζεηηθά ζηηο επηδηψμεηο 

ηνπ Ν.3699/2008 αλαθνξηθά κε ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ, 

κε φια ηα ζεηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ηνπ 

πξνθίι. 
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