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Αλαθνίλωζε 
 

Με ηε κε αξηζκό 50351/Δ3/24-3-2016, εγθύθιην ηεο Δηεύζπλζεο Εηδηθήο 

Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζπλερίδεηαη ε πξνθιεηηθή ηαθηηθή ηνπ εκπαηγκνύ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 

 Με ηνλ βαξύγδνππν "εξσηθό" ηίηιν: "Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο Π.Ε. θαη Σκεκάησλ ΄Εληαμεο 

Π.Ε. θαη Δ.Ε. ζρνιηθνύ έηνπο 2016-2017", επηρεηξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ γηα άιιε 

κηα θνξά, αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη εηνηκάδνπλ λέεο ηδξύζεηο ηκεκάηωλ ζηελ 

Εηδηθή Αγωγή! 

 

 Μηα απιή αλάγλσζε ηεο εγθπθιίνπ, αξθεί γηα λα αληηιεθζεί θάπνηνο ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. πγθεθξηκέλα ε εγθύθιηνο 

αλαθέξεη: 

 5.4.2 Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπγρσλεύηεθαλ θαη είραλ ε θαζεκία 

Σκήκα Έληαμεο, νπόηε εθ παξαδξνκήο δηαηεξήζεθαλ θαη ηα δύν ζε 

κηα πιένλ ζρνιηθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαηάξγεζεο ηνπ ελόο. 
 5.4.4 Όπνπ ιεηηνπξγνύλ δύν Σκήκαηα Έληαμεο ζηελ ίδηα ζρνιηθή 

κνλάδα, εθ παξαδξνκήο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζα αθνινπζεζεί ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία, δειαδή θαηάξγεζε ηνπ ελόο Σκήκαηνο 

Έληαμεο. 

 

 ηελ πξαγκαηηθόηεηα δειαδή, ζην πιαίζην ησλ κλεκνληαθώλ ηεο δεζκεύζεσλ, 

ε Κπβέξλεζε επηρεηξεί λέα ππνβάζκηζε ηεο Εηδηθήο Αγσγήο, θαηαξγώληαο 

Σκήκαηα Έληαμεο ζρνιείσλ, ρσξίο θαλ λα κπεη ζηνλ θόπν λα ελεκεξσζεί γηα ην αλ 

ππάξρνπλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνύλ ζε απηά ή γηα ην αλ 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία κε 

δύν Σκήκαηα Έληαμεο, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ζρνιεία πνιπζέζηα (π.ρ. 

16ζέζηα κε 350 καζεηέο) πνπ έρνπλ πξνέιζεη από ζπγρώλεπζε. 

 

 Η αλαιγεζία, ε αδηαθνξία θαη ε πιήξεο ππνηαγή ζηελ Σξόηθα θαη ηνπο 

δαλεηζηέο, ζε όιν ηεο ην κεγαιείν! Οη ηάρα ζθιεξνί δηαπξαγκαηεπηέο, νη νπνίνη 

ππόζρνληαλ ζηνπο πάληεο ηα πάληα θαη δήισλαλ πσο δηαθέξνπλ από ηνπο 

πξνεγνύκελνπο, έρνπλ γαληδσζεί ζηηο θαξέθιεο ηεο εμνπζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κελ ηηο απνρσξηζηνύλ θάλνπλ ό,ηη ηνπο δεηεζεί αδηαθνξώληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο 

ηωλ πξάμεώλ ηνπο. 
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 Ο ύιινγνο Eθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο «ν Μαθξπγηάλλεο», 

θαιεί ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο λα απνζύξεη άκεζα ηελ απαξάδεθηε εγθύθιην θαη 

λα θάλεη πξάμε ηε δέζκεπζή ηνπ γηα ζπλνιηθή θαη όρη απνζπαζκαηηθή παξέκβαζε 

ζηελ Εηδηθή Αγωγή, μεθηλώληαο από ηνλ κόληκν δηνξηζκό ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 
πνπ γηα πνιιά ρξόληα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο δνκέο ηεο. 

 

 Σνλ θαινύκε επίζεο λα θξνληίζεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ ήδε ππαξρόληωλ 

Σκεκάηωλ Έληαμεο, πνπ ζρεδόλ πέξαζε ε ζρνιηθή ρξνληά ρωξίο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, θαζώο θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέωλ, όπνπ ππάξρεη αλάγθε. 

 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα είλαη γηα κηα αθόκε θνξά εθηεζεηκέλνο ζηα κάηηα 

νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 
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