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"Παραμφκι" χωρίσ τζλοσ: Ίδρυςθ Σμθμάτων Ζνταξθσ μζςω τθσ κατάργθςισ 

τουσ!!! 

  

 Με τθ με αρικμό 50351/Δ3/24-3-2016, εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικισ Αγωγισ του 
Υπουργείου Παιδείασ, ςυνεχίηεται θ προκλθτικι τακτικι του εμπαιγμοφ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 
 Με τον βαρφγδουπο "θρωικό" τίτλο: "Οδθγίεσ ςχετικά με τθν ίδρυςθ ςχολικϊν μονάδων Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Π.Ε. και Τμθμάτων ϋΕνταξθσ Π.Ε. και Δ.Ε. ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017", 
επιχειροφν να παραπλανιςουν για άλλθ μια φορά, αφινοντασ να εννοθκεί ότι ετοιμάηουν νζεσ 
ιδρφςεισ τμθμάτων ςτθν Ειδικι Αγωγι! 
 Μια απλι ανάγνωςθ τθσ εγκυκλίου, αρκεί για να αντιλθφκεί κάποιοσ τισ πραγματικζσ προκζςεισ 
του Υπουργείου Παιδείασ. Συγκεκριμζνα θ εγκφκλιοσ αναφζρει: 

 5.4.2 Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυγχωνεφτθκαν και είχαν θ κακεμία Τμιμα Ζνταξθσ, 
οπότε εκ παραδρομισ διατθρικθκαν και τα δφο ςε μια πλζον ςχολικι μονάδα, κα 
πρζπει να ακολουκιςουν τθ διαδικαςία κατάργθςθσ του ενόσ. 

 5.4.4 Όπου λειτουργοφν 2 Τμιματα Ζνταξθσ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα, εκ παραδρομισ 
και για οποιονδιποτε λόγο, κα ακολουκθκεί θ παραπάνω διαδικαςία, δθλαδι 
κατάργθςθ του ενόσ Σμιματοσ Ζνταξθσ. 

 Στθν πραγματικότθτα δθλαδι, ςτο πλαίςιο των μνθμονιακϊν τθσ δεςμεφςεων, θ Κυβζρνθςθ 
επιχειρεί νζα υποβάκμιςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, καταργώντασ Σμιματα Ζνταξθσ ςχολείων, χωρίσ καν να 
μπει ςτον κόπο να ενθμερωκεί για το αν υπάρχουν μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που 
φοιτοφν ςε αυτά ι για το αν υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτα 
ςχολεία με δφο Τμιματα Ζνταξθσ, που ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι ςχολεία πολυκζςια (π.χ. 16κζςια με 
350 μακθτζσ), που ζχουν προζλκει από ςυγχϊνευςθ. 
 Η αναλγθςία, θ αδιαφορία και θ πλιρθσ υποταγι ςτθν Τρόικα και τουσ δανειςτζσ, ςε όλο τθσ το 
μεγαλείο! Οι τάχα ςκλθροί διαπραγματευτζσ, οι οποίοι υπόςχονταν ςτουσ πάντεσ ςτα πάντα και 
διλωναν πωσ διαφζρουν από τουσ προθγοφμενουσ, ζχουν γαντηωκεί ςτισ καρζκλεσ τθσ εξουςίασ και 
προκειμζνου να μθν τισ αποχωριςτοφν κάνουν ό,τι τουσ ηθτθκεί αδιαφορώντασ για τισ ςυνζπειεσ των 
πράξεών τουσ. 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Eκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, καλεί τον Τπουργό 
Παιδείασ να αποςφρει άμεςα τθν απαράδεκτθ εγκφκλιο και να κάνει πράξθ τθ δζςμευςι του για 
ςυνολικι και όχι αποςπαςματικι παρζμβαςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι, ξεκινώντασ από τον μόνιμο 
διοριςμό των εκπαιδευτικών που για πολλά χρόνια προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτισ δομζσ τθσ. 
 Τον καλοφμε επίςθσ να φροντίςει για τθ λειτουργία των ιδθ υπαρχόντων Σμθμάτων Ζνταξθσ, 
που ςχεδόν πζραςε θ ςχολικι χρονιά χωρίσ να λειτουργιςουν, κακώσ και για τθ δθμιουργία νζων, 
όπου υπάρχει ανάγκθ. 
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα είναι για μια ακόμθ φορά εκτεκειμζνοσ ςτα μάτια ολόκλθρθσ τθσ 
κοινωνίασ. 
 

 

Δθμοκρατικι υνεργαςία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


