
ΚΔ.Γ.Γ.Υ. Γ’ Αζήλαο: Σθέςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ην Σ.Ν γηα 

ην Νέν Γίθηπν Γνκώλ Υπνζηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 

 

Σηηο 26-10-2017, ζε εκεξίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, 
παξνπζηάζηεθε πξνζρέδην λόκνπ δεκηνπξγίαο «λέσλ» δνκώλ 
ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ζηελ νπνία δελ θιήζεθε 
θακία, ππό ζπγρώλεπζε, δνκή, νύηε ε Οκνζπνλδία ηνπ Δηδηθνύ 
Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΟΣΔΠΔΔΑ) πνπ 
εθπξνζσπεί ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (κνλίκσλ θαη 
αλαπιεξσηώλ) ζηα ΚΔΓΓΥ.  
 
Τν πξνζρέδην πξνθξίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα 
αλαπξνζαλαηνιηζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 
επαλαπξνζδηνξηζκνύ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ δνκώλ κε 
όρεκα: 
 
α) ηελ πξνώζεζε ηεο απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη ηε δηεύξπλζε ηεο παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο-
ειεπζεξίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ησλ Γηεπζπληώλ θαη 
ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνπιίνπ,  
β) ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ (ΠΔΚΔΣ, ΚΔΣΥ, ΚΔΑ), κε ζπγρώλεπζε-θαηάξγεζε 
ππαξρνπζώλ δνκώλ-νξγάλσλ-αξκνδηνηήησλ (ζρνιηθνί ζύκβνπινη, 
ππεύζπλνη πξνγξακκάησλ πγείαο-πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 
ΚΔΓΓΥ, ΣΣΝ, ΚΔΣΥΠ, ΚΔΠΛΗΝΔΤ).  
 
Με κηα πξώηε καηηά, ν «εθδεκνθξαηηζκόο» θαη ε 
«απνθέληξσζε» πνπ επαγγειίδεηαη ην πξνζρέδην λόκνπ 
θαληάδνπλ σο κηα δειεαζηηθή πξόθιεζε πξνο ην ππάξρνλ 
ζύζηεκα, ελεξγνπνηώληαο ηε ζπιινγηθόηεηα, ηελ πξνζσπηθή 
επζύλε, αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαζελόο από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, 
καζεηέο, ππάξρνπζεο θαη λέεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ζεζκνί, 
ηνπηθή θνηλσλία). 
 
Ωζηόζν, κηα πξνζεθηηθόηεξε αλάγλσζε, κε ηε καηηά ησλ 
δξώλησλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, θαηαδεηθλύεη ηε 
κεηαθύιεζε επζπλώλ (όζσλ ιαζώλ έρνπλ ππάξμεη, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ κηαο λέαο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 
επίιπζεο ησλ ζύγρξνλσλ, αιιά θαη δηαρξνληθώλ πξνβιεκάησλ 
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ηεο Παηδείαο) από ην Υπνπξγείν θαη ην Ι.Δ.Π., ζηνπο ώκνπο 
ησλ εξγαδόκελσλ ζηελ πξώηε γξακκή θαη κάιηζηα κε 
απαμησηηθό ηξόπν, κεηώλνληαο θαη ππνβηβάδνληαο, ζπιιήβδελ, 
ηνλ αγώλα πνπ έρνπλ δώζεη θαη δίλνπλ όζνη παζρίδνπλ λα 
ζηεξίμνπλ ηε δεκόζηα παηδεία, ρσξίο, επί ηεο νπζίαο, ζεζκηθή 
ζηήξημε από ηελ Πνιηηεία, πιηθνηερληθή βνήζεηα θαη ηθαλή 
ζηειέρσζε.  
 
Τν πξνζρέδην λόκνπ ιέεη: «Η πξόηαζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 
αληηθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ εμάληιεζε ό,ηη ζεηηθό είρε λα 
δώζεη, αληαπνθξηλόκελν, ζην βαζκό πνπ κπόξεζε, ζηηο αλάγθεο 
πξνεγνύκελσλ επνρώλ, κε έληνλν ηνλ πξνζσπνθεληξηθό 
ραξαθηήξα, κεηαθέξνληαο κνηξαία ηηο όπνηεο αδπλακίεο θαη 
ζθνπηκόηεηεο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα». Δξσηνύκε: 

α) βάζεη πνησλ κειεηώλ-ζηνηρείσλ-ζηαηηζηηθώλ δηαηππώλνληαη 
ηέηνηνη αθνξηζκνί θαη θαηαξγείηαη ην ππάξρνλ ζύζηεκα;  
β) πνηεο ζπλζήθεο δελ επέηξεςαλ ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο λα 
αληαπνθξηζνύλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο; 
γ) πνηεο ζπλζήθεο νδήγεζαλ ή/θαη θαιιηέξγεζαλ ηνλ 
πξνζσπνθεληξηθό ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 
«ρξεζηκνπνίεζή» ηνπ γηα ηελ επίηεπμε πξνζσπηθώλ 
ζθνπηκνηήησλ;  
 

Η απνπζία επηζηεκνληθώλ κειεηώλ απνηίκεζεο ελόο 
παξαρζέληνο έξγνπ έρεη σο απνηέιεζκα, νη εθάζηνηε 
«κεηαξξπζκίζεηο» λα βαζίδνληαη ζηα «έηζη λνκίδσ, αθνύσ, ζεσξώ, 
έρσ δηαβάζεη, έηζη δνπιεύνπλ ζην εμσηεξηθό» θαη νη πξνηεηλόκελεο 
ιύζεηο λα είλαη εκβαισκαηηθέο-επθαηξηαθέο-ζπληερληαθέο θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε αλεθάξκνζηεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη 
ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο-δπλαηόηεηεο (ζεζκηθέο-επηζηεκνληθήο 
θαηάξηηζεο-νηθνλνκηθέο). 

 
Δπίζεο, ε απνπζία κηαο ζαθνύο πξνηππνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηώλ δελ έρεη επηηξέςεη ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο 
(δηδαθηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο) λα είλαη παληνύ ηεο απηήο 
πνηόηεηαο, κε απνηέιεζκα απηέο λα εμαξηώληαη από ηε γλώζε-
κεξάθη-δεκηνπξγηθόηεηα-θηιόηηκν-ελδηαθέξνλ ή από ηελ άγλνηα-
αδηαθνξία-αλαιγεζία-ρξεζηκνζεξία ηνπ θαζελόο.  

 
Τν ίδην ζα ζπκβεί θαη κε ηηο λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, αθνύ ν 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο (ζηόρνη, θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο, 
ζηειέρσζε, επηκόξθσζε, εξγαιεία, ζπληνληζκόο), θαζώο θαη 
άιιεο αδήξηηεο αλάγθεο-παξάκεηξνη (ζηέγαζε, πιηθνηερληθή 



ππνδνκή, ρξεκαηνδόηεζε, κηζζνδνζία, δηνίθεζε θ.α.) επαθίεληαη 
ζην κέιινλ θαη ζηελ έθδνζε Υ.Α., νη νπνίεο, σο γλσζηόλ, 
αιιάδνπλ εύθνια, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζπγθπξίεο-
πηέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο αξλεηηθέο.  
 
Καη εξσηνύκε: 

 
Πνηνο κειινληηθόο πξντζηάκελνο ησλ ΚΔΣΥ ζα έρεη γλώζεηο 

δηαθνξνδηάγλσζεο, αλαπεξηώλ, ςπρνπαζνινγίαο, 
ζπκβνπιεπηηθήο, παηδαγσγηθήο, λέσλ ηερλνινγηώλ, 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, λνκνζεζίαο (δηνηθεηηθήο, 
εθπαηδεπηηθήο θαη πξνλνηαθήο), ώζηε λα είλαη επηζηεκνληθόο 
ππεύζπλνο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ εηδηθνηήησλ (θνηλσληθώλ 
ιεηηνπξγώλ, ςπρνιόγσλ, εθπαηδεπηηθώλ, ινγνζεξαπεπηώλ, 
παηδνςπρηάηξσλ, εηδηθώλ ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ, πιεξνθνξηθήο θ.α.); θαη ζε πνην ρξόλν ζα 
κπνξεί λα αζθεί ηελ πιεζώξα ησλ θαζεθόλησλ ηνπ (δηνηθεηηθά 
–κηζζνινγηθά, άδεηεο, επίβιεςε παξνπζηώλ, ειεθηξνληθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ, έθδνζε δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, κέξηκλα πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο-, επηζηεκνληθά-παηδαγσγηθά –επνπηεία, ζπλερείο 
ζπλεδξηάζεηο, έιεγρνο γλσκαηεύζεσλ, ζπλεξγαζίεο-ινγνδνζία-
πξνηάζεηο-εθπαίδεπζε λέσλ εηδηθώλ-), γηα έλα ηδηαίηεξα 
απμεκέλν αξηζκεηηθά θαη επηζηεκνληθά πξνζσπηθό, αθνύ 
ζπλελώλνληαη 4 δνκέο θαη δηνηθεηηθά ζα ππάγνληαη θαη ηα 
ΚΔΑ ζηα ΚΔΣΥ;  
 
Πσο είλαη δπλαηόλ, θαη ζε πνην ρξόλν, ηα ΚΔΣΥ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά αθνύ: 
α) δελ ζα κεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό ηεο παηδαγσγηθήο δξάζεο 
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (εθ ησλ πζηέξσλ; ππξνζβεζηηθά; κε 
«καγηθό ξαβδί»;), θαζώο ε νπνηαδήπνηε ζπκβνπιεπηηθή 
βαζίδεηαη ζηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζύλεο, ζηε 
δηαιεθηηθή, ζηελ αιιεινηξνθνδόηεζε; 
β) θαηαξγείηαη, επί ηεο νπζίαο, ε δηάγλσζε ησλ αηηηώλ ησλ 
ζρνιηθώλ δπζθνιηώλ ελόο καζεηή (αληηιεπηηθνί, 

ζπλαηζζεκαηηθνί, ςπρηθνί, αλαπηπμηαθνί, θνηλσληθνί, νηθνγελεηαθνί 
ιόγνη;), 
γ) δελ ζα κπνξνύλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα έρνπλ γλώζε ηεο 
θνπιηνύξαο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (300-600 ζρνιεία/αλά 
ΚΔΓΓΥ ηεο Αηηηθήο, ΚΔΓΓΥ πεξηθέξεηαο θαη δε λεζησηηθήο, 
απνπζία εμόδσλ κεηαθίλεζεο), 
 



Με πνηα δηαδηθαζία, νη καζεηέο ζα πξνζέξρνληαη γηα 
αμηνιόγεζε ζηα ΚΔΣΥ (απνθιεηζηηθή παξαπνκπή από ηα 
ζρνιεία; ηνπο γνλείο; ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζπληνληζηέο ησλ 
ΠΔΚΔΣ;) ;  
 
Βάζεη πνησλ θξηηεξίσλ ζα ζπλαπνθαζίδεηαη κε ηε ζρνιηθή 
θνηλόηεηα ε θαηάηαμε, ε εγγξαθή ζε θαηάιιεια ζρνι. πιαίζηα, ν 

ηξόπνο εμέηαζεο (πξνθνξηθά ή γξαπηά), ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο, ε ρξήζε ηερλνινγηθώλ βνεζεκάησλ θ.ιπ. Γηα θάζε 
παηδί πνπ ζα αμηνινγείηαη, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζα 
κεηαβαίλεη ζην αληίζηνηρν ζρνιείν θαη ζα δηαπξαγκαηεύεηαη; 
 
Σε πνην ρξόλν ζα γίλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ πηζαλώλ θξαγκώλ ζηε 
κάζεζε γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 
θαη, ελ πάζεη πεξηπηώζεη, γηα πνην ιόγν, αθνύ πνηέ ε εκπεηξία 
θαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί εδώ θαη 
17 ρξόληα ζηα ΚΔΓΓΥ δελ αμηνπνηήζεθαλ (αθόκα θαη γηα 
εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο) από ηελ εγεζία ηνπ ΥΠΠΔΘ θαη ην Ι.Δ.Π. 
γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο;  
 
Σε πνην ρξόλν ζα γίλνληαη νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο (θαη όια 
ηα ππόινηπα) θαη κε πνην πξνζσπηθό; 
Πσο ζα ζηεγαζηνύλ θαη κε πνηα πιηθνηερληθή ππνδνκή-
ρξεκαηνδόηεζε ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΚΔΣΥ, όηαλ ηα ΚΔΓΓΥ 
δελ δηαζέηνπλ ήδε ηα ζηνηρεηώδε γηα λα δνπιέςνπλ 
(αλεπαξθείο θαη ελνηθηαδόκελνη ρώξνη, πεπαιαησκέλε-άρξεζηε 
πιηθνηερληθή ππνδνκή –θαμ, θσηνηππηθά, Η/Υ-, έιιεηςε 
ρξεκαηνδόηεζεο),  
 
Πνπ ζα ζηεγαζηνύλ θαη κε πνηα πιηθνηερληθή ππνδνκή-
ρξεκαηνδόηεζε, ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΠΔΚΔΣ θαη ηα ΚΔΑ, όηαλ 
ήδε δελ ππάξρνπλ ρώξνη θαη επαξθήο-αμηόπηζηε 
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηειέρσζε,  
Με πνην πξνζσπηθό ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΚΔΣΥ, όηαλ θαηά 70% 
πεξίπνπ ηα ΚΔΓΓΥ ιεηηνπξγνύλ κε αλαπιεξσηέο, γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ γίλεηαη θακία ζαθήο κλεία-πξόλνηα1 θαη νη νπνίνη 
πξνζθέξνπλ αλειιηπώο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 
εδώ θαη κηα 10εηία; 
 
Τη κέιιεη γελέζζαη κε ην Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό ησλ 
ΚΔΣΥ, όηαλ γηα λα εξγαζηνύλ ζ’ απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη’ 
ειάρηζηνλ κηα ηξηεηία δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ηελ νπνία εθ ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο δελ έρνπλ; Θα αληηθαηαζηαζνύλ ζηαδηαθά 
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από εθπαηδεπηηθνύο κε δεύηεξν πηπρίν; Καη ηη ζα γίλεη κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο Δ.Δ.Π., ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε επηζηήκνλεο 
«δεύηεξεο θαηεγνξίαο» πνπ ζα πξνζιακβάλνληαη από ηνλ 
ΟΑΔΓ, κε 490€, ή ε πξόζιεςή ηνπο ζα αλαηεζεί ζηνπο 
Γήκνπο θαη ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο (βι. 
παξαδείγκαηα Αγγιίαο, ΗΠΑ θ.α.);  
 
Τη ζα γίλεη κε όζεο εηδηθόηεηεο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα 
δνκή; Θα θαηαξγεζνύλ ζηαδηαθά νη ειάρηζηνη θαη απνιύησο 
απαξαίηεηνη γηα ηε δηαθνξνδηάγλσζε παηδνςπρίαηξνη θαη νη 
εηδηθνί γηα ζέκαηα ηύθισζεο-θώθσζεο-θηλεηηθώλ 
αλαπεξηώλ;  
Καηαξγνύληαη νη ΔΓΔΑΥ, ε Παξάιιειε Σηήξημε θαη ε θαη’ 
νίθνλ εθπαίδεπζε, αθνύ δελ αλαθέξνληαη πνπζελά; 

 
Με πνηα θξηηήξηα ζα νξίδνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ΚΔΣΥ; 
βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πιεζπζκνύ, ησλ 
πνζνζηώλ εηδηθώλ αλαγθώλ, αλαπεξίαο, παζνινγίαο-παξαβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθήο βίαο, ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο; θαη βάζεη 
πνησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ;  
 

Τν 17ζέιηδν, αλππόγξαθν, απηό θείκελν θαληάδεη σο κηα 
ιηγόηεξν θάζεηε εθδνρή ηνπ λνκνζρεδίνπ ηεο θαο 
Γηακαληνπνύινπ ηνπ 2011, ην νπνίν θαηαξγνύζε, ελ κία λπθηί, 
ηα ΚΔΓΓΥ, ΣΣΝ, ΚΔΣΥΠ, ΚΔΠΛΗΝΔΤ. Ωζηόζν, θαη απηό ην 
ζρέδην λόκνπ θαίλεηαη όηη ζα παξακείλεη αλεθάξκνζην θαη νη λέεο 
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (κε εμσπξαγκαηηθνύο-αλεθάξκνζηνπο 
ζηόρνπο), ηειηθά, ζα θαηαιήμνπλ αλελεξγέο ή ζα 
πξνζαλαηνιηζηνύλ ζην επείγνλ, όπσο θαη ηα ΚΔΓΓΥ, γηαηί νη 
εκπλεπζηέο ηνπ: 

 
1. δελ θαηαλννύλ όηη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 
δεκηνπξγεί ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ή ηα 
πξνβιήκαηα έληαμεο, κε ηελ αλέθηθηε δηδαθηέα ύιε, ηα εθηόο 
πξαγκαηηθόηεηαο βηβιία, ηελ αλειαζηηθή δόκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ κε-αμηνπνίεζε εξγαιείσλ 
πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από ηα παλεπηζηήκηα, ηελ απνπζία ή ηελ 
πιεκκειή πξνζέγγηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο από ηηο παηδαγσγηθέο-
θαζεγεηηθέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θ.α.,  
 
2. αγλννύλ ην βάζνο θαη ηε θύζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 
ζεκεξηλώλ καζεηώλ (θαηαθόξπθε αύμεζε ηνπ απηηζκνύ, ηεο ΓΔΠ-
Υ, ησλ ζνβαξώλ δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρηθήο πγείαο, 



ηεο ελδννηθνγελεηαθήο, θνηλσληθήο θαη ζρνιηθήο βίαο, αιιαγή 
ηξόπνπ κάζεζεο ησλ καζεηώλ –από ηελ αθνπζηηθνγισζζηθή 
κάζεζε ζηελ νπηηθή- θ.α.),  
 
3. δελ πξνηάζζνπλ ηελ πξόιεςε, αιιά ηε «ζεξαπεία», ησλ 
«ζρνιηθώλ» δπζθνιηώλ (κηινύλ γηα ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη όρη 
α) γηα κηα ζνβαξή ζηήξημε-αλαδηάξζξσζε ηεο πξνζρνιηθήο 
αγσγήο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, κε π.ρ. ηνπνζέηεζε 

ινγνζεξαπεπηώλ, εξγνζεξαπεπηώλ ζηα λεπηαγσγεία-δεκνηηθά, β) 
γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηώλ, βάζεη ηεο γλσζηηθήο-γισζζηθήο θαη 
θνηλσληθήο ηνπο σξίκαλζεο ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, γ) γηα 
λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο εληόο ησλ ζρνιείσλ -ηκήκαηα εηδηθήο 
αγσγήο ή πξνεληαμηαθώλ ηάμεσλ ζην δεκνηηθό θαη ζην γπκλάζην 
γηα ηνπο καζεηέο ζηελ «γθξίδα δώλε», ηε ζέζπηζε λέσλ ζεζκώλ, 
π.ρ. βνεζνύ δαζθάινπ θ.α.)  
 
4. πηζηεύνπλ όηη όιεο νη «ζρνιηθέο» δπζθνιίεο κπνξνύλ λα 
ιπζνύλ κόλν κε παηδαγσγηθά κέζα θαη εληόο ζρνιείνπ, κε ηελ 
«καγηθή» ππνζηήξημε εμσγελώλ πξνο ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 
δνκώλ, 
 
5. αγλννύλ, ζθνπίκσο ή απαμησηηθά, ην έξγν, ηελ εκπεηξία, ηηο 
γλώζεηο, ηηο πξνηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δνκώλ (ελζσκάησζε 
ρηιηάδσλ καζεηώλ κε αλαπεξίεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, 
δεκηνπξγία εθαηνληάδσλ Τ.Δ. θαη δεθάδσλ λέσλ ΣΜΔΑΔ θπξίσο 
ζηε Β/ζκηα Δθπ/ζε, νκηιίεο, επαηζζεηνπνίεζε θνηλόηεηαο, νκάδεο 
γνλέσλ, πξνζηαζία καζεηώλ, θαζνδήγεζε γνλέσλ, ζπλεξγαζίεο 
κε άιινπο θνξείο θ.α.), 
 
6. αγλννύλ ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ε νπνία είλαη ε βάζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ΚΔΓΓΥ, ηελ νπνία επηβεβαηώλεη ε απαίηεζε 
ζρνιείσλ θαη γνλέσλ γηα αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ απνθιεηζηηθά 
από ηα ΚΔΓΓΥ, 
 
7. δελ έρνπλ πξόηαζε γηα κηα, εθ βάζξσλ, αιιαγή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (ξεαιηζηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη αλά 
ειηθία, ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, πξόζθνξα βηβιία πνπ 
λα ιακβάλνπλ ππόςε ην γλσζηηθό, γισζζηθό, ζπλαηζζεκαηηθό 
ππόβαζξν ησλ ζεκεξηλώλ καζεηώλ, πξόλνηα γηα εθπαίδεπζε 
εληόο ηνπ ζρνιείνπ θαη όρη από ηελ νηθνγέλεηα θαη από δνκέο 
παξαπαηδείαο, θ.α.).  
 



Σπλάδειθνη, πξέπεη λα δεηήζνπκε κεη’ επηηάζεσο από ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην ΙΔΠ λα θιεζνύκε ζε κηα απ’ επζείαο 
δηαβνύιεπζε γηα ηηο λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη λα ιάβνπλ 
ππόςε ηε ζπζζσξξεπζείζα εκπεηξία ησλ ΚΔΓΓΥ θαη ησλ άιισλ 
πξνο ζπγρώλεπζε δνκώλ, πξηλ πάξνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε 
απνθάζεηο.  

 
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απαηηήζνπκε επί ηέινπο λα πξνεγνύληαη 

ησλ εθάζηνηε αιιαγώλ-κεηαξξπζκίζεσλ θ.α. ζνβαξέο 
επηζηεκνληθέο έξεπλεο (νη νπνίεο θαη λα δεκνζηεύνληαη), βάζεη ησλ 
νπνίσλ λα ζρεδηάδνληαη εθεμήο, νη όπνηεο αλαδηαξζξώζεηο ζηελ 
Παηδεία, κε ζαθείο θαη ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο.  

 
Αλ δελ ππάξρεη καθξόπλννο ζρεδηαζκόο (ηη είδνπο πνιίηεο 

ζέινπκε λα πξνεηνηκάζνπκε γηα ην κέιινλ) θαη αλ νη όπνηεο 
παξεκβάζεηο δελ βαζίδνληαη ζηελ πξόιεςε, ην νπνηνδήπνηε 
δίθηπν δνκώλ ππνζηήξημεο ζα θαηαζηεί αλελεξγό ελ ηε γελέζεη 
ηνπ.  
 
 
ΚΔΓΓΥ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 
20-11-2017 
1 ε ύπαξμή ηνπο ππνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ ζπιιόγνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ΚΔΣΥ 
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