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Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλωζε 
 

ύκθωλα κε ην ΦΕΚ 4597/2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζνξηζκόο θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα ηνπ 

αξηζκνύ ηωλ θελώλ ζέζεωλ, πνπ ζα θαιπθζνύλ κε κόληκν δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ Δηδηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζωπηθνύ ζηελ Πξωηνβάζκηα & 

Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Αγωγή & Δθπαίδεπζε, ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020. 
 

ηελ Παηδεία ην έιιεηκκα ζηξαηεγηθήο ζηόρεπζεο έρεη ήδε δηαθαλεί, θαζώο εμ αηηίαο ηεο 

αδπλακίαο δηακόξθωζεο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο γίλνληαη δηαξθώο απνζπαζκαηηθέο 

πξνζζήθεο ξπζκίζεωλ ζε άζρεηα λνκνζρέδηα. 
 

ηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξά ην γεγνλόο όηη ηα ζρνιεία βξίζθνληαη ιίγν πξηλ ηηο δηαθνπέο 

ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ, ππάξρνπλ αθόκε πνιιά θελά ηα νπνία δελ έρνπλ θαιπθζεί. 
 

Οη 1.817 ζέζεηο κόληκωλ δηνξηζκώλ ζηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ αλαθνίλωζε ε 

Υπνπξγόο Παηδείαο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εηδηθήο αγωγήο. 
Όινη γλωξίδνπλ, εδώ θαη κία εηθνζαεηία, πνηα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη όηη 

ε πξωηνβάζκηα ήηαλ απηή πνπ ζήθωζε θαη ζεθώλεη ην κεγαιύηεξν βάξνο. Ο αξηζκόο, άιιωζηε, ηωλ 

αλαπιεξωηώλ/ηξηώλ πνπ εξγάδνληαη όια ηα ρξόληα ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο δελ ρωξά 

θακία ακθηζβήηεζε. Ζ Τπνπξγόο Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ είλαη νη κόλνη πνπ είηε ην 

αγλννύλ είηε αδηαθνξνύλ! 
 

Δίλαη απόιπηα βέβαην, κεηά από απηή ηελ επηινγή, όηη ε έλαξμε ηεο επόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα 

βξεη ηα ζρνιεία κε ηόζα πξαγκαηηθά θελά ζηελ εηδηθή αγωγή πνπ δελ ζα είλαη εύθνιν λα 

δηαρεηξηζηνύλ. 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζεωξεί ηνλ αξηζκό ηωλ κόληκωλ δηνξηζκώλ, 

πνπ αθνξνύλ ζηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εμαηξεηηθά κηθξό θαη θαηαγγέιιεη ηελ απόθαζε 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 
 

Απαηηνύκε νη κόληκνη δηνξηζκνί λα γίλνπλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εηδηθήο 

αγωγήο πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε εθπαίδεπζε ζην ζύλνιν ηωλ βαζκίδωλ ηεο. 

 

 

       Γηα ην Γ. 
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