
«Εεηνύληαη ρνιηθνί ρνιηθνί Βνεζνί/πλνδνί ΑΜΔΑ κε εμεπηειηζηηθό εξγαζηαθό θαζεζηώο ή άιισο 

δεηνύληαη ζρνιηθνί πλεξγάηεο ηεο ΟΑΠ 

 

 Έρεη κπεξδεπηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή κήπσο είκαζηε κπεξδεκέλνη εκείο, λα καο μεκπεξδέςεη 

θάπνηνο; Αο πξνζπαζήζνπκε λα μεηπιίμνπκε ην θνπβάξη. πδεηάκε γηα 2 δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, ή κήπσο 

όρη; Θα επαλέιζνπκε ζε απηό. 

Η Επαξρηαθή Επηηξνπή Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) είλαη ην αξκόδην ζώκα γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ, κε ζηόρν ηελ παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή άιιεο ζηήξημεο γηα 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ.  

Σην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ε Ε.Ε.Ε.Α.Ε. απνθαζίδεη, αλάκεζα ζε άιια, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ από βνεζεηηθό πξνζσπηθό (ζρνιηθό/ή βνεζό/ζπλνδό).  

Μεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ηελ Ε.Ε.Ε.Α.Ε. θαη λννπκέλνπ όηη ην παηδί θνηηά ζε δεκόζην ζρνιείν, ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ. Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο (Υ.Π.Π.Α.Ν.) ελεκεξώλεη ηηο επεξεαδόκελεο Σρνιηθέο 

Εθνξείεο, ώζηε λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Η αλάζεζε 

επζύλεο εξγνδόηεζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ έρεη αλαηεζεί ζηηο Σρνιηθέο Εθνξείεο.  

 Σν πην πάλσ απόζπαζκα παξκέλν από ηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Ο ρνιηθόο Βνεζόο/πλνδόο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, θαιύπηεη ζεκαληηθέο αλάγθεο ηεο Δηδηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηα Γεκόζηα ρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ , αιιά θαη ζηα Δηδηθά ρνιεία ζηελ Κύπξν.  ε απηή 

ηελ εξγαζία θαινύληαη ζηελ πξάμε λα ζπλεξγαζηνύλ κε εηδηθνύο παηδαγσγνύο, δαζθάινπο θαη γνλείο θαη εθεί 

όπνπ ρξεηάδεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν, αλαιόγσο ησλ 

μερσξηζηώλ ηνπ αλαγθώλ. Ο ρνιηθόο Βνεζόο/ πλνδόο έρεη ξόιν πνιύπιεπξν. Καιείηαη λα είλαη ν αξσγόο ηνπ 

καζεηή πξνο ηε κάζεζε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ έληαμή ηνπ ζην γεληθόηεξν ζύλνιν. Οη ζπλνδνί είλαη ε 

πξνέθηαζε ηνπ καζεηή κε αλαπεξία ζέηνληαο σο ηειηθό ζηόρν ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ θαη ηελ πιήξε νκαιή 

κεηάβαζή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γε ζα πξνρσξήζσ ζε γξαθηθέο πεξηγξαθέο αιιά ν όξνο Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε , ζηνλ νπνίν εληαζζνληαη νη ρνιηθνί πλνδνί, δελ είλαη ηπραίνο. Μηιάκε γηα εηδηθέο αλάγθεο ζηα 

ζρνιεία, την ένταξη άιινηε απνκνλσκέλσλ θαη ξαηζηζηηθά αόξαησλ- «δύζθνισλ» πεξηπηώζεσλ πνπ είηε γηα 

ιόγνπο πγείαο, είηε όρη, μερσξίδνπλ από ηε κάδα, θάηη πνπ ηάρα έρεη πεηύρεη ε θνηλσλία καο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Κάηη πνπ ηείλεη λα εμαιεηθζεί κε ηε γξαθηθή δηθαηνινγία ηεο κόδαο : «έιιεηςε θνλδπιηώλ». 

Δίηε ην ζέινπκε είηε όρη απηό δεκηνπξγεί κηα αξθεηά πξνζσπηθή ζρέζε πλνδνύ κε γνλέα θαη 

επηβιέπνληνο δαζθάινπ ,νη νπνίνο αλαγλσξίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηε ρξεζηκόηεηα κηαο/ελόο πλνδνύ θαη 

ην ξπζκηζηηθό ηνπο ξόιν πνπ επηηεινύλ ζε βάζνο ρξόλνπ. Δ ΒΑΘΟ ΥΡΟΝΟΤ! Γηαηί γηα λα δνύκε 

ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη ΥΡΟΝΟ κε ην παηδί θαη νξζή θαζνδήγεζε από Γαζθάινπο, Δηδηθνύο 

Παηδαγσγνύο. Με άιια ιόγηα επηβάιιεηαη κηα ζηαζεξόηεηα ζηελ παξνπζία ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ 

πνπ θαηά θαηξνύο έρεη αλάγθεο. 

Γπζηπρώο ην Τπνπξγείν απνπζηάδεη από απηή ηελ ζεκαληηθή εμίζσζε θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα είδακε λα 

κε απνηειεί ην κεγαιύηεξν εκπόδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ην δύζθνιν 

έξγν ηεο Δηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηνύ ηνπ άξζξνπ; Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ 

πλνδώλ, είδακε λα εκθαλίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη «ρνιηθνί πλεξγάηεο ηεο ΟΑΠ» κε ηελ ίδηα πεξηγξαθή 



εξγαζίαο, κε ηα ίδηα θαζήθνληα επί ηεο νπζίαο , αιιά κε αθόκα πην εμεπηειηζηηθό εξγαζηαθό θαζεζηώο.  (ΟΑΠ 

= Οκάδα Άκεζεο Παξέκβαζεο). Σν Τπνπξγείν ινηπόλ ςάρλεη πηπρηνύρνπο κε ζπκβόιαην ΑΓΟΡΑ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ, απιήξσηεο αξγίεο, ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο ώξεο εξγαζίαο (4-5 45’ιεπηα) θαη’ απόθαζε ηεο 

Πνιπζεκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ή «νκάδαο παηδηνύ» όπσο αλαθέξεηαη ζηα 

ζπκβόιαηά ηνπο! 

Έρνπλ δειαδή εμαθαλίζεη ζηελ πξάμε ηελ όπνηα πξννπηηθή γηα εξγαζηαθή κνληκόηεηα ησλ ζπλνδώλ, 

έρνπλ ρσξίζεη ην επάγγεικα ζε δύν ηαρύηεηεο θαη πέηαμαλ ζηα ζθνππίδηα ηελ όπνηα ζηαζεξόηεηα έρεη αλάγθε 

ην παηδί.  

Χο ρνιηθή πλνδόο κε πείξα 4
σλ

 εηώλ , από Γπκλάζην ζε Νεπηαγσγείν θαη ηώξα Γεκνηηθό έρσ λα ζέζσ 

θάπνηα εξσηήκαηα: 

- Πνπ βξίζθνληαη νη Δηδηθνί Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ρ. πλνδνύο ζηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε; 

-Πόζα παηδηά κε μερσξηζηέο αλάγθεο πηζηεύεηε, θύξηνη ζηα Τπνπξγεία, όηη κπνξνύλ λα έρνπλ ππό ηελ 

επίβιεςή ηνπο νη ζρνιηθνί ζπλνδνί θαη λα ζπλεηζθέξνπλ εκπξάθησο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηελ νκαιή 

έληαμε ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ; Δλεκεξώλεηε ηνπο γνλείο γηα ηνλ αξηζκό απηό ζηνλ νπνίν ζα εληαρηεί ην 

παηδί ηνπ; (Φέηνο δνύκε ην ηξαγηθό ζε ζρνιηθή κνλάδα: 14 εγθεθξηκέλα παηδηά γηα 3 πλνδνύο από ηελ αξρή 

ηνπ επηέκβξε! ) 

-Πσο πεξηκέλεηε λα εξγαζηνύκε αλ θάζε ρξόλν όιν θαη πεξηζζόηεξν καο ζηεξείηε ην δηθαίσκα θαη ηελ 

επηζπκία λα δώζνπκε ρξόλν μερσξηζηά ζε θάζε παηδί όηαλ εζείο απηό ην κεηξάηε κε ηα ινγηζηηθά ζαο βηβιία ;   

- Πσο πεξηκέλεηε θύξηνη ζηα Τπνπξγεία λα παξακείλεη έλαο εξγαδόκελνο ζην ζρνιείν θαη ζηγά ζηγά ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνύο εθπαηδεπηηθνύο λα απνδεζκεύζεη ην παηδί από ηε «ζπλνδεία» - αλ είλαη απηό 

εθηθηό- ή λα παξακείλεη ζην πιεπξό ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ, όηαλ ηνλ απνιύεηε θάζε θαινθαίξη 

θαη αγσληά αλ ζα επαλαπξνζιεθζεί ηνλ επόκελν επηέκβξην; (Απηό αθνξά ηνπο ρ. πλνδνύο ηεο Δθνξίαο) 

- Πσο πεξηκέλεηε λα έρεη κηα «ζπλέρεηα», κηα «ζηαζεξόηεηα» θαη κηα «επηζπκεηή επίηεπμε ζηόρσλ» ην 

θάζε παηδί, κε ηνπο εμαζιησκέλνπο πηπρηνύρνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΟΑΠ πνπ πξνζιακβάλεηε θαη δελ θαιύπηνπλ 

θαλ όιεο ηηο ζρνιηθέο ώξεο , παξά κόλν πιεξώλνληαη κε ηελ ώξα ζε θαζεζηώο απηεξγνδνζίαο; Απηνί νη 

εξγαδόκελνη θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο κε κηα νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία σο πσιεηέο/ηξηεο 

θαη γη’ απηό εγθαηαιείπνπλ κε ηελ πξώηε επθαηξία ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σν βάξνο ηεο επζύλεο πξνθαλώο, 

κέρξη ηελ επόκελε πξόζιεςε «ζύκαηνο πνπ έρεη αλάγθε γηα εξγαζία», πέθηεη ζηηο πιάηεο ησλ 10κελσλ 

ζπλνδώλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηα ζρνιεία. 

ΜΑ ΚΟΡΟΗΓΔΤΔΣΔ! 

Κνξντδεύεηε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ηε βνήζεηά καο!  

Κνξντδεύεηε ηνπο δαζθάινπο πνπ ηνπο ππνζρεζήθαηε ζπλνδό ζηελ ηάμε θαη πνιιέο θνξέο δελ κπνξνύλ 

θαλ λα δηεθπεξαηώζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε ην κπάραιν πνπ ΔΔΗ ζηα ππνπξγεία δεκηνπξγήζαηε ζηελ Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε.  

Σέινο, θνξντδεύεηε ηνπο ρνιηθνύο πλνδνύ απαμηώλνληαο ην επάγγεικά ηνπο , αληί λα αλαγλσξίζεηε ην 

ξόιν ηνπ θαη λα ην αλαβαζκίζεηε πξνζθέξνληαο θίλεηξα! ΚΗΝΖΣΡΑ! Αλαγλώξηζε θαη κηζζνινγηθή 



αλαβάζκηζε. Αληηζέησο εθεύξαηε έλα θαηλνύξγην ηίηιν επαγγέικαηνο, κε κεγαιύηεξν εμεπηειηζκό ηνπ εξγάηε 

γηα λα θάλεηε αθόκα πεξηζζόηεξε νηθνλνκία ζηηο πιάηεο ησλ παηδηώλ καο!  

ΜΟΝΖ ΛΤΖ: 

ΆΜΔΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΤΝΔΓΑΣΧΝ ΣΖ ΟΑΠ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ Χ 

ΥΟΛΗΚΟΤ ΤΝΟΓΟΤ/ΒΟΖΘΟΤ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ  ΜΔΧ ΣΧΝ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΔΦΟΡΗΧΝ. 

12 ΜΖΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΒΟΖΘΟΤ /ΤΝΟΓΟΤ . Να ζηακαηήζεη επί ηέινπο 

ην θηάζθν ηεο απόιπζήο ηνπ θάζε Ηνύλην.  

Μαο εμαληιήζαηε! ΓΔΝ ΑΝΣΔΥΟΤΜΔ ΑΛΛΟ! 

 

ρνιηθή Βνεζόο/ πλνδόο ΑΜΔΑ 

(Σν άξζξν είλαη ππνγεγξακκέλν κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ζπγγξαθέσο πξνο απνθπγή ηαύηηζεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηα ιόγνπο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ππό επίβιεςεο παηδηώλ) 

 

 

 

  

 

   


