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03-Οθη-2019 

 

Δξώηεζε 

 

Πξνο ηελ θα Τπνπξγό Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

Θέκα: Υξνλνδηάγξακκα δηνξηζκώλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε, ζύζηαζε 

νξγαληθώλ ζέζεσλ, θαηαλνκή αλά θιάδν θαη εηδηθόηεηα θαη θάιπςε θελώλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα θαηαγξάθεηαη δηαξθήο αύμεζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν ζρνιηθό έηνο 2014-2015, νη καζεηέο πνπ θνηηνύζαλ ζηα Γεληθά 

ρνιεία ήηαλ 68.000, ελώ ην 2018-2019 μεπέξαζαλ ηνπο 100.000. Δπηπξόζζεηα, ηελ 

πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά ιεηηνύξγεζαλ 447 ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο & 

Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ) ζηηο νπνίεο θνηηνύλ 11.000 καζεηέο. 

 

Παξά ηηο δπζκελείο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαξθείο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο 

ζεζκνύο, ε Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ έζεζε σο πξνηεξαηόηεηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο. Από ην 2015 θαη έπεηηα θαηαγξάθεηαη αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κε έκθαζε ζηνλ εληαμηαθό πξνζαλαηνιηζκό, αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, ίδξπζε 40 λέσλ ΜΔΑΔ θαη 571 Σκεκάησλ Έληαμεο, εθαξκνγή ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε Δηδηθά Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά. 

 

Παξάιιεια, ζεζκνζεηήζεθε έλαο λένο ηύπνπ ζρνιείνπ, ηα Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά 

Γπκλάζηα-Λύθεηα (ΔΝΔΓΤ-Λ) ώζηε λα ζπλδεζεί ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην ζεζκό ηεο Μαζεηείαο θαη 

ππεξδηπιαζηάζηεθε ν αξηζκόο πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ επαξθή θαη έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ρνιείσλ, ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο, ηεο Παξάιιειεο 

ηήξημεο θαη ησλ ΚΔΤ (πξώελ ΚΔΓΓΤ). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο πξνζιήθζεθαλ 7.500 δάζθαινη, 3.400 

θαζεγεηέο, ελώ 4.000 πξνζιήςεηο έγηλαλ γηα ην Δηδηθό Δπηζηεκνληθό θαη Βνεζεηηθό 

Πξνζσπηθό (ζρνιηθνί λνζειεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ςπρνιόγνη θ.α.). 

Ωζηόζν, ε αύμεζε ηνπ πξνζσπηθνύ αθνξά ζε πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ, θαζώο πνηέ ζην 

παξειζόλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κόληκνη δηνξηζκνί κέζσ ΑΔΠ, παξά ηε δηαρξνληθά ηζρλή 

ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο κε κόληκν πξνζσπηθό. 

 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο νκαιόηεηαο, θαζώο θαη γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε 

ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε απεξρόκελε Κπβέξλεζε 

πξνγξακκάηηζε ηελ πξόζιεςε 4.500 εθπαηδεπηηθώλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ εληόο ηνπ 
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2019 (κέζσ ΑΔΠ) θαη ζηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε 

22 εθαη. επξώ. 

 

Έπεηηα: 

 

 ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2019 δεκνζηεύηεθε ζε ΦΔΚ ν Ν.4589 γηα ην λέν ύζηεκα 

Γηνξηζκνύ θαη Πξνζιήςεσλ Δθπαηδεπηηθώλ, κειώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κεθάιαην Δ’), 

 ζηηο 12 Μαξηίνπ 2019 δεκνζηεύηεθε δηεπθξηληζηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) 

ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 

(αξηζκ. 37693/Δ1), 

 ζηηο 26 Μαξηίνπ 2019 δεκνζηεύηεθε Σξνπνινγία ζρεηηθή κε ζέκαηα επηινγήο 

πξνζσπηθνύ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, 

 ζηηο 2 Απξηιίνπ 2019 εθδόζεθαλ νη ζρεηηθέο πξνθεξύμεηο ηνπ ΑΔΠ (1Α/2019, 

2Α/2019 θαη 3Α/2019), 

 ζηηο 8 Μαΐνπ 2019 μεθίλεζε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη έιεμε ζηηο 24 

Μαΐνπ, 

 ε πξνθήξπμε ησλ Δζληθώλ Δθινγώλ ηνπ Ηνπιίνπ ζηακάηεζε ηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ από ηνλ ΑΔΠ, 

 ε απεξρόκελε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε αίηεκα ζην ηΔ δήηεζε ηε ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ. Σν αίηεκα έγηλε δεθηό. 

 

Ζ λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλ θαη δεζκεύηεθε πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, έρεη επηδείμεη ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε κε απνηέιεζκα 

νη δηνξηζκνί λα κελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Αληίζεηα, ην 

ρξνλνδηάγξακκα είλαη ζνιό θαη γίλεηαη αλαθνξά γηα πηζαλή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

ηέινο ηνπ 2019 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2020. 

 

εκεηώλεηαη πσο ε κε νινθιήξσζε ησλ δηνξηζκώλ εληόο ηνπ 2019 ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνδέζκεπζε ησλ 22 εθαη. επξώ από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

δεκηνπξγώληαο έληνλε αλεζπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ζηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε απξαμία ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

ώζηε λα πξνρσξήζεη ζε ζύζηαζε νξγαληθώλ ζέζεσλ θαζώο θαη λα θαηαλείκεη ηηο 4.500 

ζέζεηο αλά θιάδν θαη εηδηθόηεηα. 

 

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο, ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, αιιά θαη ζηνπο θιάδνπο απηώλ πξνθαιεί 

ζύγρπζε, θήκεο θαη αλαηαξαρή θαη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νθείιεη λα 

αλαθνηλώζεη ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξηλ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ δπν «κεγάισλ» 

πξνθεξύμεσλ ηνπ ΑΔΠ (2Α/2019 θαη 3Α/2019). 

 

Ζ νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πξνϋπνζέηεη ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ κε ηζόηηκν θαη 
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ηεθκεξησκέλν ηξόπν, θαζώο νη καζεηέο θαη νη γνλείο αλακέλνπλ ηε ζηήξημε ησλ δνκώλ ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο κε κόληκν εθπαηδεπηηθό θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, κε 

ηξόπν πνπ θαιύπηεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο. ηνλ Πίλαθα 1 

απνηππώλνληαη ηα νξγαληθά θελά ζύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Οξγαληθά Κελά ζηελ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) 

Πξσηνβάζκηα ΔΑΔ 1.787 

Γεπηεξνβάζκηα ΔΑΔ 1.045 

ΔΔΠ-ΔΒΠ 
1.337 (ΜΔΑΔ) 

396 (ΚΔΤ) 

ύλνιν 4.565 

 

Οη κλεκνληαθνί πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο δνθηκάδνπλ δηαξθώο ηηο αληνρέο ηνπ δεκόζηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, εληείλνπλ ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθά ζηνλ 

πνιύπαζν ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο, όπνπ πνηέ δελ έρνπλ γίλεη πξνζιήςεηο 

κε αμηνινγηθά θξηηήξηα (ΑΔΠ), ε ηνπνζέηεζε κόληκνπ πξνζσπηθνύ είλαη παηδαγσγηθά, 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά απαξαίηεηε. 

 

Δπηπξόζζεηα, αλ θαη ε λέα ζρνιηθή ρξνληά έρεη ήδε μεθηλήζεη, θαηαγξάθνληαη πνιιά θελά 

κειώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΔΠ) θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

(ΔΒΠ), παξά ην γεγνλόο όηη ε απεξρόκελε Κπβέξλεζε είρε κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεύξεζε 

πηζηώζεσλ. ηνλ Πίλαθα 2 απνηππώλνληαη νη αλάγθεο θαη ηα ηξέρνληα θελά. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Κελά ΔΔΠ & ΔΒΠ | Οθη-2019* 

 Αλάγθεο Κάιπςε Κελά 

ΜΔΑΔ 2.967 1.700 1.267 

ΚΔΤ 707 515 192 

ΔΓΔΑΤ 698 600 98 

ύλνιν 4.372 2.815 1.557 

* ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 13 Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο αλά ηε ρώξα 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ εξσηάηαη ε αξκόδηα Τπνπξγόο: 

 

1. Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θαη πόηε 

πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ 4.500 κόληκσλ δηνξηζκώλ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή & Δθπαίδεπζε; 
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2. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαλνκή ησλ  

ζέζεσλ αλά θιάδν θαη εηδηθόηεηα, πξηλ δεκνζηεπηνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνθεξύμεσλ 2Α/2019 θαη 3Α/2019 ηνπ ΑΔΠ; 

 
3. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ώζηε λα θαιπθζνύλ άκεζα ηα 1.500 θαη 

πιένλ θελά εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ (ΔΔΠ) θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ (ΔΒΠ) ηα νπνία 

θαηαγξάθνληαη από ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγνύλ 

δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα ζηηο ΜΔΑΔ, ηα ΚΔΓΤ θαη ηα ΔΓΔΑΤ; 

 
Οη εξσηώληεο Βνπιεπηέο 

 

Σδνύθε Μεξόπε 

Φίιεο Νηθόιανο 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε-Διέλε 

Αιεμηάδεο Σξύθσλ 

Ακαλαηίδεο Ισάλλεο 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απγέξε Γώξα 

Βαγελά Άλλα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βέηηα Καιηόπε 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Γθηόιαο Ισάλλεο 

Εαραξηάδεο Κώζηαο 

Εετκπέθ Υνπζεΐλ 

Ζγνπκελίδεο Νίθνο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο 

Καξαζαξιίδνπ Δπθξνζύλε (Φξόζσ) 

Καζηκάηε Νίλα 

Κάηζεο Μάξηνο 

Κόθθαιεο Βαζίιεηνο 

Λάππαο πύξνο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μάξθνπ Κώζηαο 
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Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μηραειίδεο Αλδξέαο 

Μπάξθαο Κώζηαο 

Ξαλζόπνπινο Θεόθηινο 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα 

Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο (άθεο) 

Παπαειηνύ Γηώξγνο 

Παπαλάηζηνπ Καηεξίλα 

Πνύινπ Γηώηα 

αξαθηώηεο Ισάλλεο 

θνύθα Μπέηηπ 

πξκαιέληνο Νίθνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φιακπνπξάξεο Αιέθνο 

Υαξίηνπ Γεκήηξηνο 

Υαηδεγηαλλάθεο Μίιηνο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 

 

 

 

 


