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Στις 22 Φεβρουαρίου 2017, συναντηθήκαµε στον Άγιο ∆ηµήτριο τα διοικητικά συµβούλια 

των συλλόγων εκ̟αιδευτικών Π.Ε. Αγίου ∆ηµητρίου, Αργυρού̟ολης, Ν. Σµύρνης, Καλλιθέας, 
Φαλήρου και Γλυφάδας, ̟ροκειµένου να συζητήσουµε τα ̟ροβλήµατα της ειδικής αγωγής στον 
κλάδο µας και στην ̟εριφέρεια της ∆’ Αθήνας. Έ̟ειτα α̟ό διεξοδική συζήτηση  δια̟ιστώσαµε 
και ̟ροτείνουµε τα ακόλουθα: 

Α. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Παρά την µετά α̟ό 7 χρόνια κρίση και βίαιη υ̟οβάθµιση των όρων ζωής και εκ̟αίδευσης 

των µαθητών µε ανα̟ηρία ή/και ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες, τα Υ̟. Υγείας και Παιδείας 
συντονίζονται και δηµιουργούν ισχυρότερες ̟ροϋ̟οθέσεις α̟ό τη µια για ̟αρα̟έρα µείωση των 
θερα̟ειών των µαθητών (ο κλειστός ̟ροϋ̟ολογισµός του 2017 θα είναι 60 εκατοµµύρια ευρώ, 
όταν ̟έρυσι ήταν 109 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 45% µείωση) και α̟ό την άλλη υιοθετούν 
αυστηρά ̟ροα̟αιτούµενα, ̟ου ακυρώνουν τη δηµιουργία µικρότερων τµηµάτων, όταν υ̟άρχουν 
µαθητές µε διαγνώσεις α̟ό δηµόσιους φορείς. Οι µεθοδεύσεις αυτές θα αναγκάσουν τις οικογένειες 
των µαθητών µε ανα̟ηρία να βάλουν ακόµα βαθύτερα το χέρι στην τσέ̟η για τις θερα̟είες τους και 
θα οδηγήσουν στα «̟ίσω θρανία» ̟ολλούς µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, αφού αυτοί οι µαθητές 
θα «χαθούν» σε ̟ολυ̟ληθή τµήµατα. 

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 11 του Ν.4452/2017, ̟ου αφορά στην ειδική εκ̟αίδευση, εισάγουν 
̟ολλά ̟ροα̟αιτούµενα για τη µείωση του αριθµού των µαθητών σε τµήµα, όταν σε αυτό υ̟άρχουν 
διαγνώσεις µαθητών α̟ό αρµόδιους δηµόσιους φορείς. Καταργείται η διάταξη (4186/13 αρ.28 
̟αρ.15), σύµφωνα µε την ο̟οία για κάθε µαθητή µε εκ̟αιδευτικές ανάγκες ε̟ιτρε̟όταν η µείωση 
του µέγιστου αριθµού µαθητών κατά 3 και ορίζεται ̟λέον ως «µέγιστη δυνατή» η µείωση ως τους 
22 µαθητές, όχι ̟ια µε αυτοδίκαιη α̟όφαση του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση σχολικού 
συµβούλου, αλλά µε α̟όφαση του ̟εριφερειακού διευθυντή εκ̟αίδευσης. Μάλιστα, για την 
ενεργο̟οίηση της µείωσης α̟αιτούνται κατ’ ελάχιστο 2 διαγνώσεις ανα̟ηρίας ή ειδικών 
εκ̟αιδευτικών αναγκών, εξαιρουµένων των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών, ή 5 και ̟λέον 
διαγνώσεις ειδικών µαθησιακών δυσκολιών µε την ε̟ι̟ρόσθετη ̟ροϋ̟όθεση να µη λειτουργεί τµήµα 
ένταξης στο σχολείο! 

Οι διατάξεις ̟ου κατατέθηκαν αναφέρουν ότι στα ειδικά νη̟ιαγωγεία και δηµοτικά 
σχολεία ρυθµίζεται ο αριθµός των µαθητών ανά τµήµα α̟ό 4 έως 7 µαθητές, ενώ υ̟ό αίρεση 
τίθεται η λειτουργία τµηµάτων 3 µαθητών, καθώς η ευθύνη της α̟όφασης ανεβαίνει στον 
Περιφερειακό ∆ιευθυντή. Φαίνεται η ̟ροσ̟άθεια ακύρωσης των α̟οφάσεων των ΚΕ∆∆Υ ως 
δεσµευτικών για το κατάλληλο εκ̟αιδευτικό ̟λαίσιο, καθώς ο ρόλος τους εκ̟ί̟τει σε µια α̟λή 
γνωµοδότηση, την ο̟οία ο εκάστοτε ̟εριφερειακός µ̟ορεί να λάβει ή όχι υ̟όψη του. 

Ε̟ι̟λέον, το υ̟ουργείο ε̟ιχειρεί να ακυρώσει την ̟ροσφορά των Τµηµάτων Ένταξης (ΤΕ) 
στην εκ̟αίδευση και να «στιγµατίσει» µαθητές και εκ̟αιδευτικούς ειδικής αγωγής, νοµοθετώντας 
την αλλαγή του χαρακτήρα τους και ̟ροαλείφοντας την κατάργησή τους µακρο̟ρόθεσµα, αφού 
κρατά την ονοµασία (ΤΕ) αλλά εξαϋλώνει το ̟εριεχόµενό τους. Αγνοεί τις µορφωτικές ανάγκες της 
µεγάλης ̟λειοψηφίας των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και ∆ΕΠΥ ̟ου φοιτούν στα γενικά 
σχολεία, και τους εξαιρεί µε ̟λάγιο τρό̟ο α̟ό το µαθητικό δυναµικό του ΤΕ, αφού σε κάθε σχολείο 
ο εκ̟αιδευτικός του ΤΕ θα εκτελεί µε -βάση το νέο καθεστώς- στην ̟ράξη χρέη «part time» 
̟αράλληλης στήριξης ενός δυσκολότερου σε ανάγκες µαθητικού ̟ληθυσµού (ο ο̟οίος έχει ανάγκη 
σταθερής υ̟οστήριξης σε όλο το εύρος του σχολικού ̟ρογράµµατος). 

Με τις εγκυκλίους ̟ου αφορούν την κάλυψη ωρών και καθηκόντων της ειδικής αγωγής 
α̟ό εκ̟αιδευτικούς ΠΕ70 χωρίς τα τυ̟ικά ̟ροσόντα, καθώς και της διευκρινιστικής για το 
σ̟άσιµο των τµηµάτων ̟ου έχουν ̟αιδιά µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες, είναι εντελώς φανερό 
ότι όλα γίνονται για να ̟ερικο̟ούν οι ̟ροσλήψεις χωρίς αυτό να φαίνεται ̟οσοτικά. 



Ε̟ιβεβαιώνεται ότι η ειδική εκ̟αίδευση υ̟ήρξε ανέκαθεν ̟ρο̟οµ̟ός της ιδιωτικο̟οίησης της 
δηµόσιας εκ̟αίδευσης και ̟εδίο δόξης λαµ̟ρό για την εφαρµογή ευέλικτων σχέσεων εργασίας. 

Ταυτόχρονα γίνεται στοχο̟οίηση και των ΚΕ∆∆Υ (σταθερή δοµή ειδικής αγωγής), 
χρεώνοντας τους µια δήθεν διαχρονική «̟ροώθηση των διακρίσεων και του α̟οκλεισµού» µαθητών 
µε ειδικές ανάγκες, διογκώνοντας δήθεν τον αριθµό µαθητών ̟ου χρήζουν υ̟οστήριξης, ενώ 
̟αράλληλα στηρίζουν την υ̟ολειτουργία τους µε το να  µην διορίζουν το αναγκαίο ̟ροσω̟ικό, ή 
αφαιρώντας τον ουσιαστικό ρόλο τους µε υ̟οβιβασµό αρµοδιοτήτων, σε α̟λό γνωµοδοτικό όργανο. 

 
Αν η κυβέρνηση ̟ράγµατι ε̟ιθυµούσε να ̟ροσφέρει, θα έστηνε και θα στήριζε δηµόσιες 

και δωρεάν δοµές υ̟οστήριξης για όλα τα ̟αιδιά. 
Σήµερα, το ∆ηµόσιο στην Ειδική Αγωγή, α̟οτελείται α̟ό ελάχιστα Ιατρο̟αιδαγωγικά 

Κέντρα - και ακόµα λιγότερες µονάδες νοσηλείας. Είναι γνωστό ότι το ραντεβού σε ένα 
Ιατρο̟αιδαγωγικό Κέντρο µ̟ορεί να ̟άρει µήνες για να γίνει. Και το κυριότερο: τα Κέντρα αυτά 
δεν ̟αρέχουν θερα̟είες (̟λην ελαχίστων ̟ερι̟τώσεων). Κάνουν µόνο διάγνωση/αξιολόγηση και 
«συνταγογραφούν» τις ̟ροτεινόµενες θερα̟είες (λογοθερα̟εία, εργοθερα̟εία, ψυχοθερα̟εία, 
µαθησιακή στήριξη κλ̟), οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να γίνουν σε ιδιωτικά κέντρα. Και φυσικά στις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υ̟άρχει τί̟οτα για ε̟έκταση και στελέχωση των δηµόσιων δοµών, 
υ̟άρχουν µόνο µνηµονιακές ̟ερικο̟ές στις υ̟άρχουσες ̟αροχές… 

Όλα τα ̟αιδιά µε ιδιαίτερες δυσκολίες, διαταραχές έως ανα̟ηρίες και οι οικογένειές τους 
έχουν ανάγκη α̟ό δωρεάν ̟ρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες θερα̟είες ̟ου θα τα καταστήσουν 
ικανά να αντιµετω̟ίσουν τα ̟ροβλήµατά τους και να ενταχθούν ισότιµα στην κοινωνία. Έχουν 
ανάγκη να διατηρήσουν τον ίδιο θερα̟ευτή ̟ου να µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί µε ε̟άρκεια στις 
θερα̟ευτικές τους ιδιαιτερότητες. 

Ενώνουµε τη φωνή µας µε τους γονείς και τους εργαζόµενους στην ειδική αγωγή. 
 

Β.ΑΙΤΗΜΑΤΑ-∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ 
� ∆ηµόσια και δωρεάν ̟ρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες θερα̟είες. ∆ηµόσιες και δωρεάν 
δοµές ειδικής αγωγής. 
� Ε̟αρκή χρηµατοδότηση της ειδικής αγωγής α̟ό τον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό βάσει 
των σύγχρονων θερα̟ευτικών µεθόδων χωρίς κόφτες. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 
Α.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Για να µ̟ορέσει ο αφανής 
̟ληθυσµός των ανα̟ήρων µαθητών να γίνει ορατός και αναγνωρίσιµος εγκαίρως. 
∆ιαχειριστικό έλεγχο των ιδιωτικών µονάδων ειδικής εκ̟/σης και µετατρο̟ή τους σε δηµόσιες. 
 
 Β.ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
1.Τµήµατα Ένταξης-ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

� Να υ̟άρχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις για την ̟ρώιµη ̟αρέµβαση, την ίδρυση ΤΕ, µε ̟αρα̟άνω της 
µίας οργανικής θέσης σε κάθε σχολική µονάδα-γενικών και ειδικών σχολείων όλων των 
βαθµίδων (στην ευθύνη του Υ̟. Παιδείας)-  µε α̟αραίτητο εξο̟λισµό και ε̟ο̟τικό υλικό. 

� Στελέχωση των σταθερών δοµών µε µόνιµο ̟ροσω̟ικό και θεσµοθέτηση µείωσης µαθητών 
ανά τµήµα. 

� Κανείς εκ̟αιδευτικός χωρίς τυ̟ικά ̟ροσόντα ειδικής αγωγής να µην αναλαµβάνει τµήµα 
ένταξης και ̟αράλληλη στήριξη, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε για συµ̟λήρωση ωραρίου. 

� Σε κάθε σχολική µονάδα, να υ̟άρχουν όλες οι ειδικότητες υ̟οστήριξης των ̟αιδιών µε 
ειδικές ανάγκες και των γονέων τους (ψυχολόγοι, λογοθερα̟ευτές, κοινωνικοί λειτουργοί 
κλ̟) µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας. 

� Ανά̟τυξη των δοµών ειδικής ̟αρέµβασης αγωγής και στα ολοήµερα τµήµατα των 
σχολείων. 

 



 2.ΚΕ∆∆Υ: 
Κατοχύρωση ̟αιδαγωγικής εκ̟αιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕ∆∆Υ, άµεση στελέχωσή τους, 
µικρότερες ̟εριοχές ευθύνης ανά δήµο, λιγότερες διοικητικές αρµοδιότητες, κινητές µονάδες ̟ου θα 
ε̟ισκέ̟τονται  τα σχολεία  και θα στηρίζουν εκ̟αιδευτικούς και µαθητές. Τα ΚΕ∆∆Υ να υλο̟οιούν 
την υ̟οστήριξη των µαθητών µε ειδικές ανάγκες µέσα στα σχολεία. ∆ιορισµοί εκ̟αιδευτικών σε όλα 
τα δηµόσια ιατρο̟αιδαγωγικά κέντρα. Αλλαγή του νοµοθετικού ̟λαισίου, έτσι ώστε να έχουν 
καθοριστική και όχι µόνο γνωµοδοτική ά̟οψη, µαζί µε την εισήγηση των συλλόγων διδασκόντων, 
τόσο έναντι των συµβούλων, όσο και έναντι των γονέων των ̟αιδιών. 
 
 3.ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Ίδρυση νέων σχολείων ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη και στελέχωση όλων των ειδικών 
σχολείων µε α̟αραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθερα̟ευτές, 
λογοθερα̟ευτές, βοηθητικό ̟ροσω̟ικό κ.ά.) µε µόνιµη σχέση εργασίας.   
 
 
Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 
 

� Μαζικοί διορισµοί στην ειδική εκ̟αίδευση σε όλες τις βαθµίδες της. Καµία 
κατηγοριο̟οίηση, κατακερµατισµό και διαχωρισµό των εκ̟αιδευτικών. Ενιαία κριτήρια 
µεταθέσεων, διορισµών σε όλη την εκ̟αίδευση. ∆ιορισµοί µε βάση το χρόνο λήψης του 
̟τυχίου και την ̟ροϋ̟ηρεσία. ∆ιορισµός όλων των ανα̟ληρωτών και όσων έχουν υ̟ογράψει 
έστω και µια σύµβαση στο δηµόσιο σχολείο. Σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους. Όχι στην 
ελαστική εργασία.  Κατάργηση της ωροµισθίας, της ανα̟λήρωσης µε µειωµένο ωράριο και του 
θεσµού του ανα̟ληρωτή α̟ό ΕΣΠΑ. 

  
� Ε̟αναλειτουργία των διδασκαλείων, καθιέρωση του θεσµού της µετεκ̟αίδευσης σε 
θέµατα ειδικής αγωγής, ̟εριοδική ουσιαστική ε̟ιµόρφωση µε τη χρηµατοδότηση του 
υ̟ουργείου του ̟ροσω̟ικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκ̟αιδευτικών της γενικής 
εκ̟αίδευσης σε θέµατα ειδικής αγωγής. 

  
� Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, ν.4115/2013 άρθρο 39, το άρθρο 11 
του Ν.4452/2017 ̟ου εµ̟ορευµατο̟οιούν την ειδική αγωγή, ̟ροωθούν την ιατρο̟οίηση, 
κατηγοριο̟οιούν τους εκ̟αιδευτικούς και ανατρέ̟ουν εργασιακά δικαιώµατα και όλων των 
εγκυκλίων ̟ου αναφέρονται ̟αρα̟άνω. 
 

� Ουσιαστικός έλεγχος και στήριξη-εργασιακά, ε̟ιµορφωτικά, ασφαλιστικά- των 
ιδιωτικών ̟αράλληλων στηρίξεων στις σχολικές µονάδες, µε ̟ροβλέψεις για το µέλλον των 
̟αιδιών ̟ου υ̟οστηρίζουν-ώστε να µην µείνουν δίχως βοήθεια- όταν λήξει η σύµβαση µε 
τους γονείς ̟ου τους ̟ροσέλαβαν. 

  
Γ.ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

  
1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: 
Παράσταση διαµαρτυρίας στην ∆’ ∆ιεύθυνση ̟ροκειµένου να ενηµερωθούµε για τα σχετικά 
ζητήµατα και να καταθέσουµε τα αιτήµατα και τις ̟ροθέσεις µας. 
 
2.Ακύρωση κάθε α̟ό̟ειρας στην ∆’ ∆ιεύθυνση να συγχωνευθούν τµήµατα µε βάση τη 
διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ και να λειτουργήσουν οι δοµές ειδικής αγωγής µε 
εκ̟αιδευτικούς ΠΕ70 χωρίς τυ̟ικά ̟ροσόντα. 
 
 3.Γράµµα ̟ρος τους γονείς των ̟αιδιών µε ειδικές ανάγκες. 
 
4.Παράσταση διαµαρτυρίας στους συµβούλους ̟ου αιτούνται ̟αράλληλη στήριξη εκ̟αιδευτικών. 



 
5. Προγραµµατισµός διαµαρτυρίας στην Περιφέρεια σε συντονισµό µε άλλους Συλλόγους ΠΕ, 
Ενώσεις και την Οµοσ̟ονδία Γονέων. 
 
6. Ενηµέρωση της ∆ΟΕ και όλων των ̟ρωτοβάθµιων σωµατείων για τις ̟αρούσες θέσεις και τον 
̟ανελλαδικό συντονισµό των δράσεων µας σχετικά µε τα συναφή ζητήµατα. 
   

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ ΑΘΗΝΑΣ 

 


