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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με ηο άπθπο 11 ηος Ν.4452/2017 επήλθαν ζημανηικέρ αλλαγέρ ζηο 

εςαίζθηηο κομμάηι ηηρ Ειδικήρ Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ. Για μια ακόμη θοπά, ζε 

άζρεην ζρέδην λόκνπ, η κςβέπνηζη ςεθίδεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ Εηδηθή 

Αγσγή. 

 

ηην αιηιολογική έκθεζη αναθέπεηαι: «…ηποποποιούνηαι οι όποι και οι 

πποϋποθέζειρ μείωζηρ ηος απιθμού ηων μαθηηών ζε ζσολική ηάξη γενικού ζσολείος, 

ζε πεπίπηωζη πος θοιηούν ζε αςηή μαθηηέρ με διαγνωζμένη από απμόδιο δημόζιο 

θοπέα αναπηπία ή/και ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ, με ζκοπό ηην ορθολογική 

καηανομή ηων μαθηηών ζύμθωνα με ηις πραγμαηικές εκπαιδεσηικές ηοσς 

ανάγκες.» (!!!). 

 

 Οη ξπζκίζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ είλαη ζε αξλεηηθή θαηεύζπλζε, με εξαίπεζη 

ηη μείωζη ηος απιθμού ηων μαθηηών για ηη δημιοςπγία ηάξηρ ζηα Ειδικά 

Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοηικά σολεία από 5-8 πος ήηαν, ζε 4-7 πος αποηελεί 

θεηικό γεγονόρ. ςγκεκπιμένα: 

 

 θαηαξγήζεθε ε δπλαηόηεηα κείσζεο θαηά 3 καζεηέο, γηα θάζε καζεηή κε 

αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε ημήμαηα πος έσει 

ζςμπληπωθεί ο μέγιζηορ απιθμόρ μαθηηών. ηο εξήρ για να ςπάπξει μείωζη οι 

μαθηηέρ θα ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον 2! Η ύπαξμε π.ρ. ελόο παηδηνύ κε 

απηηζκό ζε κία ηάμε κε 25 καζεηέο δε ρξεηάδεηαη θαλελόο είδνπο 

αληηκεηώπηζε από ην Υπνπξγείν! Για να μειωθεί καηά ηπειρ μαθηηέρ ηο 

ημήμα, θα ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον δύο!!! 

 θαηαξγήζεθε ε δπλαηόηεηα κείσζεο θαηά 3 καζεηέο, ζε ηάμεηο πνπ 

θνηηνύλ καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, (δςζλεξία, 

δςζγπαθία, δςζαπιθμηζία, δςζαναγνωζία, δςζοπθογπαθία) αλεμάξηεηα από 

ην πόζνη είλαη, εθόζνλ ππάξρεη ζην ζρνιείν ηκήκα έληαμεο!!! 

 για να ςπάπξει δςναηόηηηα μείωζηρ ηος απιθμού ηων μαθηηών πξέπεη λα κελ 

ππάξρεη Τκήκα ΄Εληαμεο ζην ζρνιείν θαη λα θνηηνύλ ζηελ ηάμε πάλσ από 

4 καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Για ηοςρ κςβεπνώνηερ 

δεν ςπάπσει κανένα ππόβλημα, εάν ζε μία ηάξη ςπάπσοςν 4 μαθηηέρ με ηιρ 

ζςγκεκπιμένερ δςζκολίερ και οι οποίερ απαιηούν εξαηομίκεςζη διδαζκαλίαρ, 

επγαζιών κλπ!!! 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:mail:%20takisroumpis@yahoo.gr


 Δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηε κείσζε ησλ καζεηώλ αθόκα θαη όηαλ 

ζπληξέρνπλ νη λέεο δπζκελέζηεξεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ςεθίζηεθαλ, θαζώο 

γηα λα παξζεί απόθαζε κεζνιαβνύλ πέληε εκπιεθόκελνη θνξείο: Απόθαζη 

ςλλόγος Διδαζκόνηων, ζύμθωνη γνώμη σολικού ςμβούλος Ειδικήρ 

Αγωγήρ, ζύμθωνη γνώμη ςμβούλος Παιδαγωγικήρ Εςθύνηρ, ειζήγηζη 

Διεςθςνηή Εκπαίδεςζηρ και ηέλορ απόθαζη Πεπιθεπειακού Διεςθςνηή 

Εκπαίδεςζηρ!!! 

Απομένει έκθεηη μία ακόμη ςπόζσεζη ηηρ Κςβέπνηζηρ, για ζπλνιηθή 

παξέκβαζε ζηελ Εηδηθή Αγσγή κεηά από δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα θαη επηιέγεηαη ε ηαθηηθή κηαο αθόκα απνζπαζκαηηθήο ξύζκηζεο, ε 

νπνία δελ εληάζζεηαη ζε θαλέλαλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό. 

 

Καλούμε ηο Τποςπγείο Παιδείαρ να πποσωπήζει ζε νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

δηαιόγνπ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο ζπλνιηθνύ πιαηζίνπ παξέκβαζεο ζηνλ 

επαίζζεην ρώξν ηεο Εηδηθήο Αγσγήο. 

 

Σο ππώηο βήμα μιαρ οςζιαζηικήρ παπέμβαζηρ δεν μποπεί να είναι άλλο από ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Εηδηθήο Αγσγήο πνπ γηα πάξα πνιιά ρξόληα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ρσξίο λα θηαίλε ζε ηίπνηα, βξίζθνληαη ζε 

θαζεζηώο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη νκεξίαο. 

 

 

Για ηο Δ.. 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 

 

Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

Ελιζάβεη πςπιδάκη 

   

 


