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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΤΕΑ 2018 

Οι απόφοιτοι των δύο δημόσιων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής 
Αγωγής της χώρας, που τη σχολική χρονιά 2017-2018 ανέρχονται σε 2.400 
άτομα,  αποτελούν τους μοναδικούς απόφοιτους εκπαιδευτικούς με πτυχίο 
υποδεέστερο των συναδέλφων τους, καθώς από τον Απρίλιο του 2017 το πτυχίο 
δεν αποτελεί το μοναδικό και τυπικό προσόν για την ένταξη και κατάταξή τους 
στον πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ, όπως συμβαίνει αντίστοιχα σε όλους τους 
άλλους κλάδους εκπαιδευτικών, αλλά μοριοδοτείται! Η άνιση μεταχείριση του 
πτυχίου μας είναι διαρκής και καταγράφει ήδη 17 έτη διάκρισης εις βάρος των 
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, καθώς ήμασταν οι μόνοι εκπαιδευτικοί που -
από το 2001 που αποφοιτήσαμε έως και τη σχολική χρονιά 2013-2014- βλέπαμε το 
πτυχίο μας να κατατάσσεται δεύτερο στους πίνακες αναπληρωτών έναντι επί 
πληρωμή μεταπτυχιακών σπουδών και σεμιναρίων. Είμαστε οι μόνοι εκπαιδευτικοί 
που εδώ και 17 χρόνια παραμένουμε αδιόριστοι στις δημόσιες δομές ΕΑΕ. Ο 
εμπαιγμός της Πολιτείας παραμένει, καθώς δεν έχει διενεργηθεί ποτέ επιτυχώς 
διαδικασία για μόνιμο διορισμό, καθιστώντας μας αιώνιους αναπληρωτές που κάθε 
σχολική χρονιά αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας. Σε κάθε σχολική μονάδα της 
Γενικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός ΕΑΕ, 
ενώ σε πολυθέσια σχολεία των αστικών κέντρων, όπου οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
είναι περισσότερες, η παρουσία δύο εκπαιδευτικών ΕΑΕ είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών, των οικογενειών τους και 
των συναδέλφων εκπαιδευτικών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΕ 

 Πίνακας όπου θα εντάσσονται αποκλειστικά οι πτυχιούχοι των 
κλάδων ΠΕ61/ΠΕ71. 

 Δημιουργία επικουρικού πίνακα με αναπληρωτές ΠΕ70 οι οποίοι 
κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε ΕΑΕ. 

 Επαναλειτουργία δημόσιων δομών μετεκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των διδασκαλείων) και  αύξηση του αριθμού 
εισαχθέντων στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα ειδικής αγωγής. Οι 
συνάδελφοι με αναπηρία να προηγούνται σε πρόσληψη και διορισμό  
με ποσοστό 20% ανά νομό. 

 Αξιοποίηση των συναδέλφων με προϋπηρεσία στην ΕΑΕ μετά τον 
μόνιμο διορισμό τους μέσω του βασικού τους πτυχίου στη γενική 
εκπαίδευση. 

 Να μην αναγνωρίζονται τα σεμινάρια ως προσόν ένταξης στους 
πίνακες ΕΑΕ. 

 Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου Γενικής Εκπαίδευσης και ΕΑΕ: 
Ζητάμε, για όλους τους εκπαιδευτικούς τη συγκρότηση πινάκων 
διοριστέων/ αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.  
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 Δημιουργία ενός συστήματος που δε θα αδικεί τόσο τους 
μετεκπαιδευμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς όσο και τους 
πτυχιούχους των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ως προς την κατοχύρωση 
οργανικών θέσεων σε δομές ΕΑΕ. Επαναχαρακτηρισμός οργανικών 
θέσεων για τους κλάδους ΠΕ61/ΠΕ71. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 Σταθερές ημερομηνίες πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

 Να εκλείψει το φαινόμενο των πολλαπλών και διαφορετικών φάσεων 
πρόσληψης αναπληρωτών. 

 Όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία πριν χτυπήσει το «πρώτο 
κουδούνι». 

 Απόλυτη Διαφάνεια από τα ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας. Όλα τα κενά για τις 
δηλώσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών να ανακοινώνονται δημόσια και 
να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 «Ανοιχτά ΠΥΣΠΕ» τα οποία οι αναπληρωτές θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο ζήτημα των 
τοποθετήσεων. 

 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία ύστερα από 
δήλωση προτίμησης των ίδιων σε σχολικές μονάδες όπου κρίνουν ότι 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στα εργασιακά και διδακτικά τους καθήκοντα. 

 Δικαίωμα βελτίωσης θέσης όταν προκύπτουν θέματα υγείας. 

 Ευελιξία από τα ΠΥΣΠΕ στις τοποθετήσεις της Παράλληλης Στήριξης για τις 
οποίες η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται αναγκαία, μόνο 
εφόσον υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Αυτό 
εξασφαλίζεται με τα «Ανοιχτά ΠΥΣΠΕ». 

 Αναγνώριση όλων των ετών προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση αναφορικά με 
τις άδειες ασθένειας, κύησης, λοχείας κ.λπ. 

 Πλήρης υπολογισμός ενσήμων σε αναρρωτικές άδειες και άδειες 
εγκυμοσύνης. 

 Μέτρα προστασίας της μητρότητας των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών και 
ταυτόχρονα πλήρη καταβολή του μισθού τους.  Να δίνεται εξάμηνη άδεια 
λοχείας στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, χωρίς να χάνεται ούτε ένα 
ένσημο ή προϋπηρεσία. 

 Καμία καθυστέρηση στις πληρωμές. Σταθερή ημερομηνία πληρωμής για 
όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

 Κανένα πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης μετά τα 7 έτη αναπλήρωσης. 

 Ίδια δικαιώματα σε ζητήματα επιμόρφωσης με τους μόνιμους συναδέλφους 
μας. 

 Πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας προσλήψεων για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς της Ειδικής Εκπαίδευσης (δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, 
τρίτεκνοι, κ.λπ.) 
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 Πλήρης εναρμόνιση του πλαισίου πρόσληψης (Κοινό πλαίσιο πρόσληψης) σε 
Ειδική και Γενική Εκπαίδευση. Ό, τι ακριβώς ισχύει στη Γενική να ισχύει και 
στην ΕΑΕ. 

 Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης - με απόφαση των οικείων 
ΠΥΣΠΕ - των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης 
αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας και 
προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους. 

 Άμεση κατάργηση της ρύθμισης για μεταφορά των αναπληρωτών σε άλλη 
διεύθυνση από αυτήν της πρόσληψης και τοποθέτησης. 

 Να μην υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής πρόσληψης μεταξύ και συναφών 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση 

 Θεσμοθέτηση της Έγκαιρης Παρέμβασης από το Υπουργείο Παιδείας.   

 Σύσταση διεπιστημονικών ομάδων με στόχο την υποστήριξη, τη 
συμβουλευτική των γονέων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διάγνωση 

 Σύσταση ολοκληρωμένων δημόσιων κέντρων ημέρας. 

 Ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που θα ορίζει τον μέγιστο αριθμό μαθητών 
με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορούν να 
υποστηρίζονται στα τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων. 

 Κατανομή νηπίων στα τμήματα με ορισμό συγκεκριμένου αριθμού όπως 
συμβαίνει και στα τμήματα του δημοτικού σχολείου.  

 Η εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου, σε συνδυασμό με την παροχή του 
απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, Τ.Π.Ε. 
κ.ά.), θα πρέπει να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις πριν την  ίδρυση 
τμήματος ένταξης σε μια σχολική μονάδα.  

 Γ. Αριθμός μαθητών σε Τ.Ε. Από τη στιγμή που δε διασφαλίζεται ο 
απαραίτητος διακριτός χώρος για Τ.Ε. στα νηπιαγωγεία γενικής εκπαίδευσης 
ο νηπιαγωγός ΕΑΕ εφαρμόζει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Για αυτό τον 
λόγο προτείνεται ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν στο Τ.Ε. να μην 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μαθητές. 

 Στελέχωση των ειδικών νηπιαγωγείων με το απαραίτητο διεπιστημονικό 
προσωπικό (ΕΒΠ,ΕΕΠ). 

 Λύση του ζητήματος της αναγκαστικής πρόωρης προσέλευσης των νηπίων 
στο χώρο του σχολείου και της καθυστερημένης αποχώρησης τους από το 
χώρο του σχολείου που δημιουργείται σε συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία.   

Τμήματα Ένταξης 

 Νομοθετική κατοχύρωση της υποχρέωσης ίδρυσης Τμήματος Ένταξης σε 
κάθε Γενικό Σχολείο 

 Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε Τμήμα Ένταξης:  Στο Δημοτικό Σχολείο 
προτείνουμε  τη διατήρηση του ανώτατου ορίου των 12 μαθητών για κάθε 
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Τμήμα Ένταξης. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσματικά τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά  προγράμματα που 
σχεδιάζονται βάσει των μαθησιακών αναγκών κάθε μαθητή. 

 Νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης και  δεύτερου τμήματος 
ένταξης σε μια σχολική μονάδα, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, και σε 
12θέσια και άνω σχολεία. 

 Χώρος: Θα πρέπει να διασφαλίζεται πως το τμήμα ένταξης θα λειτουργεί σε 
ξεχωριστό χώρο του σχολείου, με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές 
και συνθήκες, 

 Αριθμός μαθητών σε τμήμα: Αλλαγή της ρύθμισης που αφορά τη μείωση 
των μαθητών ανά τμήμα σε περίπτωση ύπαρξης μαθητών με αναπηρία ή/ 
και ε.ε.α. Απόφαση κατανομής από το σύλλογο διδασκόντων και όχι από τον 
περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης 

 Πορτφόλιο (Ατομικός Φάκελος Μαθητή): Ο ατομικός φάκελος μαθητή 
μπορεί να είναι έντυπος ή/και ψηφιακός. Η χρήση ψηφιακού φακέλου 
ενδείκνυται καθώς μπορεί να συμπεριλάβει και άλλες μορφές συλλογής 
πληροφοριών πέρα από έντυπες (π.χ. ηχογράφηση μαθητή που 
πραγματοποιεί ανάγνωση). 

 Θεσμοθέτηση και κατοχύρωση του τρόπου  συνεργασίας εκπαιδευτικού 
τμήματος ένταξης και δασκάλου/ας τάξης. 

 Υποστήριξη και ενημέρωση γονέων: Αυτή θα πρέπει να γίνεται από κοινού 
με τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή και αφού έχει υπάρξει σχετική 
συνεργασία μεταξύ τους. 

Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

 Προτείνουμε την αύξηση και αναβάθμιση των ειδικών σχολείων. 

 Ύπαρξη λίστας προαπαιτούμενων υλικών από το Υπουργείο Παιδείας, με τα 
οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένο ένα ειδικό σχολείο. 

 Αριθμός  μαθητών ανά τάξη: Ως προς τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό 
μαθητών ανά τμήμα σε ΣΜΕΑΕ (τόσο σε νηπιαγωγείο όσο και σε δημοτικό) 
προτείνουμε 3 και 5 μαθητές αντίστοιχα, με βάση και την Υπουργική 
Απόφαση με αριθμό 117303/Γ6/2007 (ΦΕΚ 2105/30-10-2007), ώστε να 
υποστηρίζονται αποτελεσματικότερα τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο οι μαθητές. 

 Στην παράγραφο 3 του ν. 4452/2017 κρίνουμε αρνητικό το γεγονός ότι 
προβλέπεται πλέον η πρόσληψη ιδιώτη βοηθού και στις ΣΜΕΑΕ. Κάθε 
μαθητής δικαιούται πρόσθετο ειδικό βοηθό (ΕΒΠ) εφόσον αυτός είναι 
απαραίτητος. 

 Στη λειτουργία τμημάτων ολοήμερου σχολείου σε όλες τις ΣΜΕΑΕ θα 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια τα ακόλουθα: 

o Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα στο ολοήμερο πρόγραμμα. 
o Η έναρξη του ολοήμερου προγράμματος θα πρέπει να γίνεται, 

εφόσον είναι διαθέσιμο όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό 
προσωπικό (εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων, σχολικοί 
νοσηλευτές, ΕΒΠ). 
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o Αναγκαιότητα για την επιστροφή του σταθερού υπεύθυνου 
εκπαιδευτικού για το ολοήμερο πρόγραμμα και όχι η εκ περιτροπής 
ανάθεση της ευθύνης σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών του σχολείου 

 Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη μετάβαση μαθητών από το Ειδικό 
Σχολείο στο Γενικό Σχολείο. 

 Αναφορικά με την αλλαγή βαθμίδας (από νηπιαγωγείο- δημοτικό, 
δημοτικό- ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας):  Η ομαλή μετάβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω του από κοινού σχεδιασμού και υλοποίησης 
αντίστοιχου προγράμματος από τους εμπλεκόμενους στις δύο σχολικές 
μονάδες εκπαιδευτικούς, καθώς και να κοινοποιείται προς τους αρμόδιους 
σχολικούς συμβούλους και τους γονείς. 

 Μόνιμη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών με λεωφορεία. 
 

 Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση 

Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: 

 Κάλυψη των αναγκών στα νηπιαγωγεία. 

 Στενότερη συνεργασία και υποστήριξη  από ΕΔΕΑΥ 

 Παρουσία  σταθερού ΕΒΠ για την πραγματοποίηση προγραμμάτων 
αυτοεξυπηρέτησης.  

Δημοτικό σχολείο 

 Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ανάγκες του 
μαθητικού πληθυσμού με ε.ε.α. ή/ και αναπηρίες καθώς και τις πρακτικές 
συνδιδασκαλίας ώστε να επέλθει σταδιακά η αλλαγή λειτουργίας του 
θεσμού 

 Αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης: Ισότιμος 
εκπαιδευτικός της τάξης. 

 Κάλυψη πλήρους ωραρίου για κάθε μαθητή από έναν εκπαιδευτικό. 

 Στελέχωση με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν εξειδίκευση. 

 Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από 
προγράμματα ΕΣΠΑ με κριτήρια παιδαγωγικά.  

 Έγκαιρη τοποθέτηση πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς των 
εκπαιδευτικών. 

 Τοποθέτηση στον ίδιο μαθητή και για δεύτερη χρονιά μετά από σύμφωνη 
γνώμη των προσλαμβανόμενων στην ίδια διεύθυνση εκπαίδευσης. 

 Θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 
(γενικής και ειδικής αγωγής). Συναξιολόγηση-συνδιαμόρφωση του 
εξατομικευμένου προγράμματος. 

 Θεσμοθέτηση του τρόπου συνεργασίας και ενημέρωσης των  γονέων των 
μαθητών.  
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 Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού  πορτφόλιο μαθητή που θα περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για τη συνέχιση της υποστήριξής του αλλά και προς 
ενημέρωση των εμπλεκομένων με τον/την  μαθητή/τρια. 

 Αποσαφήνιση της νομοθεσίας σχετικά με την ευθύνη των μαθητών στα 
διαλείμματα.  Μιλώντας για ενταξιακό σχολείο δεν μπορεί να εναπόκειται η 
ευθύνη ενός μαθητή σε έναν μόνο εκπαιδευτικό. Ο μαθητής είναι μέλος του 
σχολείου και αποτελεί ευθύνη όλων, όπως και κάθε άλλος μαθητής. 
Προτείνουμε την άμεση απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τις συνεχείς 
εφημερίες και να ενταχθούν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εφημεριών, 
ισότιμα όπως οι συνάδελφοί  τους. Ωστόσο, αν ο σύλλογος διδασκόντων 
κρίνει πως απαιτείται αυξημένη εποπτεία κατά το σχολικό διάλειμμα, τότε, ο 
εκπαιδευτικός  της παράλληλης στήριξης μπορεί να τον υποστηρίξει στα 
διαλείμματα με εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τροποποίηση/ 
διαχείριση συμπεριφοράς σε συνεργασία και με άλλον εκπαιδευτικό. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 Ρητή νομοθετική αναφορά για αύξηση του αριθμού των ΚΕΔΔΥ: Τα ΚΕΔΔΥ 
πρέπει ν’ αυξηθούν σε αριθμό και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ανάγκη 
να διπλασιαστούν, συνυπολογίζοντας πως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 
πανελλαδικά είναι λίγα σε αριθμό. 

 Επαρκής Στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με όλο το απαραίτητο αριθμητικά 
διεπιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. 

 Επισκέψεις και Υποστήριξη των ΚΕΔΔΥ στα σχολεία. Τακτική και 
προγραμματισμένη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΚΕΔΔΥ, του 
σχολείου (διευθυντής/ντριας, εκπαιδευτικούς τμημάτων, εκπαιδευτικούς 
ΕΑΕ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με τη συμμετοχή του 
γονέα, για την ευέλικτη διαχείριση της κάθε περίπτωσης μαθητή/τριας. 

 Δεσμευτική η διάγνωση των ΚΕΔΔΥ για τις υποχρεώσεις της Πολιτείας: Οι 
γονείς αλλά και οι σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα προσφυγής σε δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ σε περίπτωση σοβαρής 
ένστασης αναφορικά με το σχολικό πλαίσιο φοίτησης που προτείνεται από 
το ΚΕΔΔΥ. 

 Είναι επιτακτική ανάγκη η καθιέρωση και χρήση μιας συγκεκριμένης, 
σταθερής φόρμας με επιμέρους βασικούς τομείς του προφίλ του μαθητή 
από τα ΚΕΔΔΥ, ώστε να εξυπηρετούνται λειτουργικές σκοπιμότητες και να 
αποφεύγονται ασάφειες ή παρερμηνείες. 

 Λειτουργία και ενίσχυση των ΕΔΕΑΥ: Ο προσανατολισμός της δημιουργίας 
ΕΔΕΑΥ για μια πρώτη διάγνωση μέσα στο σχολείο είναι ορθός. Η ΕΔΕΑΥ θα 
μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη διαδικασία διάγνωσης και 
εκπαιδευτικής παρέμβασης ως ένα επίπεδο πρωτοβάθμιας διάγνωσης και 
να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης, για να εφαρμόσουν 
προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας με σκοπό την «ένταξη» των 
μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προκειμένου, 
όμως, να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ είναι απαραίτητο:  

http://www.satea.gr/
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1.Να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ 
και να δημιουργηθούν, αν χρειαστεί, ανεξάρτητες ομάδες που θα έχουν 
υπό την ευθύνη και την εποπτεία τους μια συγκεκριμένη ενότητα σχολείων 
με μαθητικό πληθυσμό μικρότερο των 1.200 ατόμων (σε  Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). 
2.Οι ήδη διαγνωσμένοι μαθητές, για τους οποίους έχει καταρτιστεί ΕΠΕ από 
τα ΚΕΔΔΥ, να μπορούν να παραπέμπονται προαιρετικά για εκπαιδευτική 
αξιολόγηση στις ΕΔΕΑΥ, έπειτα από εισήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης 
και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε διαφορετική 
περίπτωση, προτείνεται να ακολουθείται η εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος 
ΕΠΕ μέχρι και την ημερομηνία επαναξιολόγησης.  
3.Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου (και όχι 
απλής εισήγησης) και ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ και ο υπεύθυνος δάσκαλος του 
τμήματος που φοιτά ο μαθητής, αφού αυτός καλείται να εφαρμόσει το 
προσαρμοσμένο πρόγραμμα και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.  
4.Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα που 
παρεμβάλλεται μεταξύ της εφαρμογής του διαφοροποιημένου 
προγράμματος της ΕΔΕΑΥ και της μετέπειτα ενδεχόμενης παραπομπής του 
μαθητή σε ΚΕΔΔΥ.  
5.Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ο μέγιστος αριθμός ωρών, που 
ένας εκπαιδευτικός ΕΑΕ ή μια ειδικότητα θα συμμετάσχει στην ΕΔΕΑΥ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολικού 
προγράμματος. 
6.Πρέπει να γίνει επιμόρφωση από τα ΚΕΔΔΥ και τους Σχολικούς 
Συμβούλους Ειδικής Αγωγής στα μέλη που θα απαρτίζουν τις ΕΔΕΑΥ για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 

 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα: θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δε νοείται διάγνωση, 
αξιολόγηση και απόδοση γνωμάτευσης χωρίς την ύπαρξη διεπιστημονικής 
ομάδας και ιδιαίτερα χωρίς την παρουσία και εκπαιδευτικού ΕΑΕ  . 

 Η διάγνωση και η υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών θα 
πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες 
και να μην παραπέμπονται οι οικογένειες σε ιδιωτικές εξωσχολικές 
υπηρεσίες. Η προσκόμιση διαγνώσεων από ιδιωτικούς φορείς μέσω των 
γονέων μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως συμπληρωματική. 
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