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Με πξσηνβνπιία ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «Α' Αζελώλ», «Αζελά», 

«Αξηζηνηέιεο», «Μαθξπγηάλλεο» θαη «Παξζελώλαο», πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Δεπηέξα 11 ηνπ 

Απξίιε παξάζηαζε ζηελ Α΄ Δηεύζπλζε Π.Ε. Αζήλαο γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή, ηα Σκήκαηα Έληαμεο 

θαη ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο (αξρηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο) ηεο Δηεύζπλζεο Εηδηθήο Αγσγήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο, κε απνθάζεηο ηνπο, νη ζύιινγνη 

«Ρόδα Ικβξηώηε» θαη «Μ. Παπακαύξνο». Παξέζηεζαλ δειαδή, όινη νη ζύιινγνη ηεο Ά Αζήλαο. 

ηε ζπλάληεζε, πνπ αθνινύζεζε κε ηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο, θαηαζέζακε από ηελ 

πιεπξά ησλ πιιόγσλ ηελ εθηίκεζε όηη ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ησλ Μλεκνλίσλ θαη ησλ 

πεξηθνπώλ, ε Εηδηθή Αγσγή, επαίζζεηνο θαη θξίζηκνο θξίθνο ηεο Δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο, 

απαμηώλεηαη θαη απνδνκείηαη. Αλαθέξακε σο απηά δείγκαηα απηήο ηεο εθηίκεζεο, ηελ 

ππνζηειέρσζε θαη ηα κεγάια θελά εθπαηδεπηηθώλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο Μνλάδεο Ε.Α.Ε. θαη 

ζηα Σ.Ε., ηελ ςήθηζε ηεο ηξνπνινγίαο γηα ηελ αιιαγή ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Ε. πνπ ηα θαηαξγεί 

ζηελ πξάμε θαη ηελ πξόζθαηε νδεγία ηεο Δηεύζπλζεο Εηδηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

πνπ κε ηνλ απαξάδεθην θαη αζηήξηρην ραξαθηεξηζκό «ιεηηνπξγία εθ παξαδξνκήο» επηρείξεζε 

λα θαηαξγήζεη ηα 15 (πέξαλ ηνπ ελόο) Σ.Ε. πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζρνιεία ηεο Α΄ Δηεύζπλζεο, 

αιιά θαη λα βάιεη δπζxεξέζηεξνπο όξνπο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ, κέζα από δηαγλώζεηο 

πιένλ κόλν ησλ ΚΕΔΔΤ. 

Αλαθεξζήθακε ζηε λεόηεξε ζπκπιεξσκαηηθή νδεγία ηεο Δηεύζπλζεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη 

εθηηκήζακε πσο ε αλαδίπισζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε απηήλ έγηλε θάησ από ηελ πίεζε θαη ηηο 

ζθνδξέο αληηδξάζεηο ησλ πιιόγσλ πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη όηη ζην πεξηερόκελό ηεο 

είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα κεηαθπιήζεη ζηηο Δηεπζύλζεηο 

Εθπαίδεπζεο ηελ εηζεγεηηθή επζύλε γηα ηελ ηύρε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Σ.Ε., λα αλαδεηρζεί σο 

θξηηήξην θαη ινγηζηηθό εξγαιείν ν κέγηζηνο αξηζκόο δηαγλώζεσλ αλά ηκήκα θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηό θαηά ην δνθνύλ, σο κεραληζκόο θαηαξγήζεσλ θαη πεξηθνπώλ. 

Κπξίσο όκσο, αλαδείμακε εκθαηηθά όηη γηα ηνπο ζπιιόγνπο ηεο Α΄ Αζήλαο ηα 15 απηά 

Σκήκαηα Έληαμεο, πνπ πξνέθπςαλ θαηά βάζε από ηα δύν θύκαηα ζπγρσλεύζεσλ ηεο 

κλεκνληαθήο επνρήο, ιεηηνπξγνύλ λνκηκόηαηα θαη όρη εθ παξαδξνκήο, θαιύπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαη θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ θαη θάζε απόπεηξα θαηάξγεζεο είλαη 

θαίξην ρηύπεκα ζηηο αληηζηαζκηζηηθέο δνκέο θαη ζηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ζηηο γεηηνληέο ηεο 

Αζήλαο. 

πλνςίζακε κε ηνλ θνηλό ηόπν ησλ αηηεκάησλ καο, δειαδή λα κελ θαηαξγεζεί θαλέλα 

από ηα Σκήκαηα Έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζηελ Α΄ Δηεύζπλζε, λα ηδξπζνύλ αληίζηνηρα 

Σ.Ε. ζε όια ηα ζρνιεία, δεύηεξν ηκήκα ζε όζα ζρνιεία ην έρνπλ αλάγθε, αιιά θαη ζηα 

λεπηαγσγεία όπνπ είλαη επηβεβιεκέλν, αλαδεηθλύνληαο ηαπηόρξνλα ην θύξην αίηεκα γηα καδηθνύο 

κόληκνπο δηνξηζκνύο γηα ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δνκώλ ηεο Εηδηθήο Αγσγήο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο επηθέληξσζε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία γύξσ από ηελ ίδξπζε ή ηελ θαηάξγεζε ησλ Σ.Ε. θαη αλέθεξε πσο πξνηίζεηαη λα 

εηζεγεζεί ζεηηθά γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο, πνπ αηηνύληαη ηα ζρνιεία θαη ζηα 



νπνία πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ 

θαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθή νδεγία ηεο Δηεύζπλζεο Εηδηθήο Αγσγήο. 

ε ό,ηη αθνξά ηα 15 απηά Σκήκαηα ΄Εληαμεο ζηα ζρνιεία ηεο Α΄ Αζήλαο, ν Δηεπζπληήο 

Εθπαίδεπζεο, αθνύ αλέθεξε πξνο ηνπο ζπιιόγνπο πσο δελ έρεη πξόζεζε θαηάξγεζεο αιιά 

εθαξκνγήο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο νδεγίαο, ηνπνζεηήζεθε όηη «δελ κπνξεί λα δεζκεπηεί ζε 

εθείλε ηε θάζε», αιιά ζα δεηήζεη όια ηα ζηνηρεία από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, γηα λα 

δηακνξθώζεη νξηζηηθά ηελ άπνςή ηνπ. 

ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή νδεγία θαη ην αλώηαην όξην καζεηώλ αλά Σ.Ε., 

πνπ απηή ζέηεη σο θξηηήξην γηα ηελ ύπαξμε δεύηεξνπ ηκήκαηνο, ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο 

αλαγλώζεηο αλάκεζα ζηνπο πιιόγνπο θαη ζηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. ηελ εμέιημε απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο αλέθεξε όηη θαη επί απηνύ ε Δηεύζπλζε ζα ρξεηαζηεί 

ρξόλν γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ελώ νη ύιινγνη δήηεζαλ, αλεμάξηεηα από ηα 

ζηνηρεία- πνπ άιισζηε ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηκεκάησλ, κηα ζεηηθή εηζήγεζε 

ζηε βάζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ ζα θαηαπαηεζνύλ από θάζε 

θαηάξγεζε. 

ε δεύηεξν ρξόλν, ζε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο πιιόγνπο θαη αθνύ όπσο αλέθεξε είρε 

όια ηα ζηνηρεία, ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο δήηεζε λα κεηαθεξζεί, ζε όινπο όζνη ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπλάληεζε, ε νξηζηηθή ηνπ πξόζεζε λα εηζεγεζεί ηε δηαηήξεζε θαη ησλ 15 Σκεκάησλ 

΄Εληαμεο θαη λα κελ θαηαξγεζεί θαλέλα. 

Οη ύιινγνη, ζε απηό πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεη ε γεληθόηεξε κλεκνληαθή πνιηηηθή 

Κπβέξλεζεο-ΕΕ-ΔΝΣ θαη εηδηθόηεξα ην θύκα απνδόκεζεο ηεο Δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δειώλνπλ όηη ν αγώλαο ζπλερίδεηαη όρη κόλν γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη 

γηα ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία όισλ ησλ Σ.Ε. θαη εθηηκνύλ γεληθόηεξα όηη ε ππεξάζπηζε ησλ 

εξγαζηαθώλ θαη κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ζα είλαη κηα δηαξθήο κάρε, ζηελ νπνία νη 

πξσηνβάζκηνη ζύιινγνη πξέπεη λα δξνπλ ζπληνληζκέλα θαη δπλακηθά. 
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