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ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
-Ιάσονα Φωτήλα
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 4586/21-3-2018»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 4586/21-3-2018, την οποία κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας, με θέμα: «Σημαντικές ελλείψεις σε παιδοψυχίατρους στα
ΚΕΔΔΥ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η ειδικότητα των παιδοψυχίατρων είναι απολύτως απαραίτητη σε δομές που
προηγούνται της λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, όπως είναι τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή τα
εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων, όπου γίνεται η αρχική αξιολόγηση και η
διάγνωση του προβλήματος των παραπεμπόμενων μαθητών, οι οποίοι έχουν ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επομένως, ένα μέρος του έργου τους παρέχεται από άλλου τύπου
δομές που έχουν την ευθύνη γι’ αυτό και στην καινούρια προβλεπόμενη αναδιάρθρωση
των δομών αυτό θα διευκρινίζεται με πιο σαφή τρόπο.
Λόγω της μεγάλης αύξησης των αναγκών (σημαντική αύξηση των διαταραχών του
αυτιστικού φάσματος) έχουν εκτοξευτεί οι ανάγκες σε αρχική διάγνωση και βεβαίως θα
δοθεί έμφαση και στην κατεύθυνση αυτή σε συνεννόηση με το συναρμόδιο Υπουργείο
Υγείας.
Αναφορικά με τις κενές θέσεις παιδοψυχιάτρων στα ΚΕΔΔΥ, σας γνωρίζουμε ότι
ανέρχονται ανά την επικράτεια στον αριθμό των 10. Συγκριμένα με τον Ν.2817/2000
προβλέφθηκαν 13 θέσεις παιδοψυχιάτρων σε αντίστοιχα ΚΔΑΥ και σήμερα υπηρετούν 3
παιδοψυχίατροι στις δομές των ΚΕΔΔΥ.
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μόλις το προηγούμενο διάστημα έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το
σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής
ζωής, στην ανάπτυξη δημοκρατικών και συνεργατικών πρακτικών, στη μορφωτική –
παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του
γνωστικού περιεχομένου, καθώς και των διδακτικών μεθόδων και στην αντιμετώπιση των
ανισοτήτων στη μόρφωση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Μέσα από αυτή την αναδιάθρωση των δομών δημιουργούνται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη
των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους για τη
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και
την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την
εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της
διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας εκπαιδευτικών
αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης
του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων
και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αυξάνονται σημαντικά οι προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις:
Σε εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία οι θέσεις
από 323 αυξάνονται σε 383.
Σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές
κτλ), οι θέσεις από 294 αυξάνονται σε 544.
Επιπλέον, προβλέπονται 140 θέσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική
στον επαγγελματικό προσανατολισμό και για πρώτη φορά η δραστηριότητα αυτή
συνυπάρχει με τις ειδικότητες του ΕΕΠ (κυρίως τους ψυχολόγους), κάτι το οποίο
αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για την υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού στον
επαγγελματικό προσανατολισμό.
Έτσι, συνολικά οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των 71 ΚΕΣΥ είναι 1.067 από 615
που είχαν τα 62 ΚΕΔΔΥ. Επίσης, ιδρύονται 9 επιπλέον ΚΕΣΥ για να καλύπτονται από 2
ΚΕΣΥ οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού των μεγάλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
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