
 

                                                                                             Αθήνα  16 /11/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως 

Θέμα: Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην ειδικότητα του Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού- ΕΒΠ, ΔΕ01. 

Στα πλαίσια της παροχής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται, φοιτούν ή σε 
αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής) ή σε σχολεία της γενικής 
εκπαίδευσης ή σε Τμήμα Ένταξης με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή. 
 
Σε αίτημά τους, το οποίο υπογράφουν πάνω από 600 μέλη ΕΒΠ (Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό) και το οποίο στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έπειτα 
από την Α'φάση προσλήψεων αναπληρωτών ΕΒΠ (27.08.2022), αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
 
‘’Βάση των προσλήψεων Α΄φάση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ που πραγματοποιήθηκαν στις 

26.08.2022, γίνεται κατανοητή και αυτονόητη η αναγκαιότητα σύστασης νέων οργανικών 

θέσεων του κλάδου ΕΒΠ . 

• 1569 προσλήψεις μελών ΕΒΠ 

• εκ των οποίων οι 1000 αφορούν το πρόγραμμα της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης στα Γενικά σχολεία  

•  οι 569!!! το πρόγραμμα της Εξατομικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στις ΣΜΕΑΕ.  

Η ειδικότητα του ΕΒΠ αυτή τη στιγμή έχει ένα (1) κενό οργανικό κενό σε όλη την Ελλάδα. 

Ο αριθμός των τουλάχιστον 569 λειτουργικών κενών ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ ,δείχνει πως παρά 

τους διορισμούς του 2019 , οι αναπληρωτές ΕΒΠ συνεχίζουν να αναπληρώνουν τους 

ίδιους τους εαυτού τους και οι ανάγκες των σχολείων από την συγκεκριμένη ειδικότητα 

παραμένουν πολλές και ακάλυπτες από μόνιμο προσωπικό. 

Ζητάμε : 

• Την άμεση σύσταση οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΒΠ 

του τρέχοντος σχολικού έτους 
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• Οι οργανικές θέσεις να συσταθούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων 

και των μαθητών και όχι από τον αριθμό μαθητών της σχολικής μονάδας (για το οποίο 

δεν υπάρχει κανένας σχετικός νόμος αντιστοιχίας ειδικότητας ανά αριθμό μαθητών). 

• Την άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμους διορισμούς’’ 

Όπως ενημερωνόμαστε, στην  A΄ φάση προσλήψεων (27.08.2022) πραγματοποιήθηκαν 

569 προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής) και στη B΄φάση προσλήψεων (30.09.2022) 

πραγματοποιήθηκαν 113 προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

σε ΣΜΕΑΕ. Συνολικά το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό με τις παραπάνω προσλήψεις έως 

και σήμερα καλύπτει 682!!! λειτουργικά κενά σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ειδικότητα έχει μόνο 1 οργανικό κενό για μόνιμο 

διορισμό, για το λόγο αυτό, τα μέλη της ζητούν σύσταση οργανικών θέσεων όσων των 

προσλήψεών τους. 

Η ανάγκη σύστασης νέων οργανικών θέσεων και η κάλυψή τους από μόνιμο Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό είναι επιτακτική. Η επαρκής και ουσιαστική υποστήριξη των 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό είναι άκρως απαραίτητη, καθώς βασική αρμοδιότητα του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού είναι να υποβοηθούν τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες 
όπως στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης 
και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τους 
εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, 
συμβάλλοντας με την υποστήριξή τους, στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην 
εκπαίδευση και ενισχύοντας την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 
 

Ερωτάται η κα Υπουργός 

1. Σκοπεύετε να προβείτε στην άμεση σύσταση οργανικών θέσεων στην ειδικότητα 

του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-ΕΒΠ, ΔΕ01 σύμφωνα με τις προσλήψεις 

αναπληρωτών ΕΒΠ του τρέχοντος σχολικού έτους και σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες των σχολείων και των μαθητών; 

2. Σκοπεύετε να προβείτε  στην άμεση κάλυψη αυτών των θέσεων με μόνιμους 

διορισμούς; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 




