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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αγαπητοί κύριοι, 
Η  Ομοσπονδία  Κωφών  Ελλάδος  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ετήσιο  πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) που, όπως αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωσή  σας,  πραγματοποιείτε  σε  συνεργασία  με  τον  Πολυχώρο  Εκπαίδευσης  και 
Υποστηρικτικής  Παρέμβασης  «Κιβωτός»,  ο  οποίος  –επισημαίνεται  αμέσως  παρακάτω– 
είναι αναγνωρισμένος από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ωστόσο, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω Πολυχώρος στην πραγματικότητα 
δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, με βάση τα 
μέχρι σήμερα ισχύοντα, το Υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο που εκδίδει κατ’ έτος για την 
πρόσληψη  Αναπληρωτών  και  Ωρομίσθιων  σε  Σχολικές  Μονάδες  Ειδικής  Αγωγής  και 
Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ)  –και  όχι  για  πρόσληψη  μόνιμου  προσωπικού–  παραθέτει  έναν 
κατάλογο Σχολών Διδασκαλίας Ε.Ν.Γ. –και  όχι πιστοποίησης–,  τον οποίο του χορηγεί  η 
Ομοσπονδία  μας  και  στον  οποίο,  μεταξύ  άλλων,  συμπεριλαμβάνεται  μέχρι  και  φέτος  ο 
Πολυχώρος «Κιβωτός». Επιπλέον, τίποτα δε διασφαλίζει ότι του χρόνου δε θα επέλθει καμία 
μεταβολή  και  ότι  τα  πράγματα  θα  παραμείνουν  ως  έχουν  τόσο  ως  προς  τον  κατάλογο 
Σχολών  Διδασκαλίας  Ε.Ν.Γ.  που  καταρτίζει  η  Ομοσπονδία  μας  όσο  και  ως  προς  τη 
μοριοδότηση της πιστοποίησης της γνώσης Ε.Ν.Γ. από το Υπουργείο Παιδείας. Σημειωτέον 
ότι  η  Ομοσπονδία  Κωφών  Ελλάδος  συνιστά  το  μοναδικό  φορέα  που  πιστοποιεί  την 
επάρκεια γνώσης της Ε.Ν.Γ.

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης δε 
θα πρέπει  σε καμία περίπτωση να συγχέονται  με τα πανεπιστημιακά σεμινάρια Ειδικής 
Αγωγής 400 ωρών, τα οποία αποτελούν  πλέον απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στις 



Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με βάση το άρθρο 20 του Ν. 3699/2008, 
ενώ  η  βεβαίωση  γνώσης  Ε.Ν.Γ.  (πιστοποίηση  επάρκειας  Ε.Ν.Γ.  ή  απλή  βεβαίωση 
παρακολούθησης ενός ή περισσότερων ετών σπουδών Ε.Ν.Γ.) θεωρείται πρόσθετο και όχι 
τυπικό προσόν.

Προκειμένου λοιπόν να μην πληγεί το κύρος και η αξιοπιστία σας, κρίναμε σκόπιμο να σας 
αποστείλουμε την παρούσα επιστολή, ώστε να μην παραπληροφορηθούν άθελά σας και οι 
ενδιαφερόμενοι επιμορφούμενοι.

Με εκτίμηση
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