
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ, ΑΓΘΟΤ ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

«Ο ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζσνδόρνπ Πεγήο θαη Καβάιαο  

Δάθλε Σ.Κ.17234 

Πιεξνθ.: Σάθεο Ρνπκπήο 6977 393115 

mail: takisroumpis@yahoo.gr 
 

Δάθλε, 13 Μαξηίνπ 2016 

 

Αξ. Πξση.: 21/2015-2016 

 

 

Πξνο: Μέιε καο 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ γνλέσλ ςήθηζε ηελ ηξνπνινγία γηα ηελ θαηάξγεζε ζηελ νπζία 

ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζηηο 17 ηνπ Φιεβάξε 2016. 

Ο ύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθηηκά όηη ην Τπνπξγείν αθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο ηεο ΕΕ γηα πιήξε δηάιπζε ησλ δνκώλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνβάιινληαο σο 

πξόζρεκα ηελ «πιήξε έληαμε» ησλ καζεηώλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα 

γεληθά ζρνιεία. 

Ο Τπνπξγόο ζπλερίδεη ην έξγν ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ γηα ην μήισκα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζηνρνπνηώληαο ζε απηή ηε θάζε ηα Σκήκαηα Έληαμεο θαη ηε 

κεηνςεθία ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία πνπ θαηαθέξλνπλ λα επηβηώλνπλ ζε δεκόζηεο θαη δσξεάλ 

δνκέο εηδηθήο αγσγήο θαη επηδηώθεη ηε κείσζε ηνπ θξαηηθνύ θόζηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Σν Τπνπξγείν πινπνηεί δεζκεύζεηο πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα 

λέν ρνξό πξνγξακκάησλ ΕΠΑ ζην όλνκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Αιιάδεη εληειώο ην ραξαθηήξα 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, αθνύ ρξεώλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

ππεξεηνύλ ηε δνκή απηή ξόιν part time παξάιιειεο ζηήξημεο κεησκέλνπ αξηζκνύ καζεηώλ ζε 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Μεηώλεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ρξόλν θαη ηηο ζηνρεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε καζεηή πνπ αλήθεη ζην δπλακηθό ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο. Η ηξνπνινγία αθνινπζεί ηνλ «εμνξζνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο», αιιά θαη 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΕΕ γηα «πιήξε έληαμε». ε έλαλ ηνκέα πνπ νη δνκέο θαη ην πξνζσπηθό είλαη 

ειάρηζηεο θαη δελ θαιύπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, θιείλεη ηα Σκήκαηα Έληαμεο όηαλ αθόκα 

θαη απηά πνπ ιεηηνπξγνύλ δελ επαξθνύλ!!! 

πκκεηέρνπκε ζηελ: 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ηελ Σεηάξηε, 16 Μάξηε ηνπ 2016 ζηηο 2.30 κ.κ. 

Απαηηνύκε: 

- Σελ θαηάξγεζε ηεο ηξνπνινγίαο, πνπ θαηαξγεί ζηελ νπζία ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο 

- Άκεζε ίδξπζε θαη επέθηαζε ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο θαη ζηειέρσζε ησλ Σ.Ε πνπ είλαη 

αθόκα ρσξίο εθπαηδεπηηθνύο 

- Σελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ καζεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη παξάιιειε ζηήξημε 

- Μόληκνπο δηνξηζκνύο γηα ηελ εηδηθή θαη γεληθή αγσγή γηα λα θαιπθζνύλ ηα θελά θαη λα 

ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο θαη ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

  

Γηα ην Δ. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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