
Σστνές ερωηήζεις και απανηήζεις για ηο επιμορθωηικό πρόγραμμα με 

ηίηλο: «Ειδική αγωγή-μαθηζιακές δσζκολίες: Διάγνωζη, Εκπαιδεσηικές 

Παρεμβάζεις και Σσμβοσλεσηική». 

 

 Ερώηηζη 1: Σε πνηνπο απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα; 

 

Απάνηηζη: Απνθνίηνπο ΑΕΙ/ΤΕΙ, ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο γεληθήο 

αγωγήο, κέιε ΕΕΠ.  

 

 

 Ερώηηζη 2: Πνηνο είλαη ν ηζρύωλ λόκνο γηα ηνλ επεξρόκελν δηνξηζκό 

εθπαηδεπηηθώλ θαη εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ; 

 

Απάνηηζη: Ο λόκνο είλαη ν 4589 (ΦΕΚ 13
 
Α΄, 29/01/2019): «Σπλέξγεηεο 

Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεωπνληθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ηα Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο 

θαη Σηεξεάο Ειιάδαο, Παιιεκληαθό Τακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 56, 57 θαη 58 θαη 59. 

 

 

 Ερώηηζη 3: Είκαη αδηόξηζηνο απόθνηηνο ΑΕΙ/ΤΕΙ θαη ζέιω λα κάζω πόζα 

κόξηα παίξλω κε ην πξόγξακκα επηκόξθωζεο ζηελ εηδηθή αγωγή 450 ωξώλ ζε 

επηθείκελνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο; 

 

Απάνηηζη: Με ην πξόγξακκα επηκόξθωζεο ζηελ εηδηθή αγωγή 450 ωξώλ, 

ζύκθωλα κε ην Ν.4589 (ΦΕΚ 13Α’, 29/01/2019) παίξλεηε 2 κνλάδεο γηα ηελ 

έληαμε ζαο ζηνλ Αμηνινγηθό Πίλαθα Εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Εθπαίδεπζεο 

(άξζξν 57), αιιά εληάζζεζηε θαη ζηνλ επηθνπξηθό Πίλαθα Εθπαηδεπηηθώλ 

Εηδηθήο Αγωγήο θαη Εθπαίδεπζεο (Ε.Α.Ε.) (άξζξν 58). 

 

 

 Ερώηηζη 4: Μπνξεί λα κε πάξνπλ αλαπιεξωηή ή ωξνκίζζην ζηελ Ε.Α.Ε αλ 

έρω πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγωγήο; 

 

Απάνηηζη: Ναη, ζύκθωλα κε ην Ν.4589 (ΦΕΚ 13Α’, 29/01/2019) άξζξν 58, 

παξάγξαθνο 4
 
α θαη β. 

 

 

 Ερώηηζη 5: Είκαη κόληκνο εθπαηδεπηηθόο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θηινδνμώ 

λα θάλω αίηεζε γηα ζέζε ζηειέρνπο (δηεπζπληή, ππνδηεπζπληή θιπ). Παίξλω 

κόξηα αλ έρω πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο 450 ωξώλ ζηελ 

εηδηθή αγωγή; 

 



Απάνηηζη: Σύκθωλα κε ηνλ λόκν Ν. 4547 (ΦΕΚ 102 Α’, 12/06/2018) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 24, παίξλεηε 0,5 κνλάδεο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα. 

 

 

 Ερώηηζη 6: Μπνξεί λα γίλεη ε πξαθηηθή άζθεζε ζε άιιε πόιε εθηόο ηωλ 

ηεζζάξωλ όπνπ πινπνηνύληαη ηα καζήκαηα; 

 

Απάνηηζη: Ναη, εθόζνλ ππάξρνπλ πιαίζηα (ζρνιεία θηι.) αλαγλωξηζκέλα 

από ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Η ιίζηα κε ηα πιαίζηα ζα δνζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 Ερώηηζη 7: Υπάξρεη δηθαίωκα απνπζηώλ ζηα δηα δώζεο καζήκαηα; 

 

Απάνηηζη: Θα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε 

πεξίπηωζε αζζέλεηαο θαη έωο 2 εκέξεο, νη απνπζίεο δηθαηνινγνύληαη κε 

ηαηξηθή βεβαίωζε ή ππεύζπλε δήιωζε. 

 


