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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Προτάσεις-αιτήματα της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Παιδείας.
Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας στις 22/06/2017 είχε αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α.
αποτελούμενη από τους κ. Κορωναίο Μιχαήλ (Πρόεδρο) και Γερώνυμο Χαράλαμπο (Γ.Γραμματέα) με
τον κ. Κασσιανό Παναγιώτη (Προϊστάμενο στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής) και την κα. Παπουτσάκη
(Ειδική σύμβουλο του Υπουργού).
Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του Υπουργείου για τις
θέσεις της Ε.Ο.Κ.Α. σε θέματα Υπουργείου Παιδείας όπως:
• Εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.4440/2016, και θέσπιση της κατά προτεραιότητας κάλυψης
ποσοστού 10% των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία, και 5% των θέσεων σε αυτούς που έχουν γονέα, τέκνο,
σύζυγο, αδελφό με αναπηρία.
• Η επέκταση των ευεργετικών ρυθμίσεων του ν.3194/2003 άρθρο 1 παρ.8, και στους
εκπαιδευτικούς κινητική και βαριά αναπηρία.
• Εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των φοιτητών με κινητική αναπηρία σε όλα τα ΑΕΙ και
ΤΕΙ της χώρας.
• Επαναφορά το πίνακα Α΄ στην ειδική εκπαίδευση.
• Άμεση αναμόρφωση του συστήματος των μετεγγραφών διεκδικώντας περισσότερα μόρια για
τους φοιτητές που έχουν γονέα ή τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό κινητικής αναπηρίας
67% και άνω.
Ο κ. Κασσιανός Παναγιώτης μας απάντησε ότι, σε ότι αφορά τις προσλήψεις των
εκπαιδευτικών ΑμεΑ είναι κάτι το οποίο ήδη το μελετούν. Κατά την άποψή του η εφαρμογή του
άρθρου 25 ν.4440/2016, ίσως είναι υπερβολικό για την εκπαίδευση αλλά θα το εξετάσουν. Σκοπός
του Υπουργείου είναι να βελτιώσει τον ν.3848/2010 αλλάζοντας πάρα πολλές διατάξεις. Κράτησε
σημειώσεις για τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 και μας ενημέρωσε ότι ο νέος
νόμος θα περιλαμβάνει πάρα πολλά από τα εκκρεμή θέματα και θα είναι φιλικά προσκείμενος στα
άτομα με αναπηρία, δίνοντας επτά (7) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή για
το έτος 2017-18. Επίσης μας τόνισε ότι το Υπουργείο είναι αντίθετο στην επαναφορά του πίνακα Α΄.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 210 5224974
ΦΑΞ: 210 5224974

ELEYTHERIOY VENIZELOY 236
T.K. 16341 ILIOYPOLI
TEL.: +30210 5224974
FAX: +30210 5224974

Η κα. Παπουτσάκη μας ενημέρωσε ότι τρέχει μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα 21.000.000 ευρώ για τις
ανάγκες λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας, και ίσως είναι καλή ευκαιρία για να γίνουν έργα
προσβασιμότητας σε αυτά.
Σχετικά με τις μετεγγραφές τόνισε ότι ο ν.4264/2014 στο άρθρο 53 έχει κριθεί
αντισυνταγματικός. Μετά από ανταλλαγή επιχειρημάτων για τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με
βαριά κινητική αναπηρία μας ανέφερε ότι θέση του Υπουργείου είναι να τηρεί την νομιμότητα.
Μας ενημέρωσε ότι αυτό που μπορεί να γίνει τώρα, σε ότι αφορά τις μετεγγραφές των
φοιτητών που έχουν γονέα, τέκνο, αδελφό, σύζυγο, με αναπηρία 80% και άνω είναι να παίρνουν στο
εξής 2 μόρια.
Στην ίδια κατηγορία εάν το ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω θα παίρνουν 1 μόριο. Θα
ενημερωθούμε εάν αυτό θα ισχύσει την επόμενη σχολική χρονιά.
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