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Αλαθνίλσζε 
 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4547/2018, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θάιεζε ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο λα πξνρσξήζνπλ, ζε ζύζηαζε ηξηκειώλ νκάδσλ, όπνπ δελ ιεηηνπξγεί Ε.Δ.Ε.Α.Τ., «για ηη 

ζύνηαξη και ηην ςλοποίηζη ηος βπασςσπόνιος ππογπάμμαηορ παπέμβαζηρ, ηην εξειδίκεςζη ηυν 

βαζικών αξόνυν ηυν Ε.Π.Ε. ηυν μαθηηών, όπυρ οι άξονερ αςηοί πεπιγπάθονηαι από ηα Κ.Ε.Σ.Υ. ζηιρ 

εκθέζειρ αξιολόγηζηρ, ζε ζςγκεκπιμένοςρ βπασςππόθεζμοςρ και μακποππόθεζμοςρ ζηόσοςρ, καθώρ και 

ηην ςποζηήπιξη και ηην παπακολούθηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ και τςσοκοινυνικήρ ποπείαρ ηυν 

μαθηηών». 

 

Δεκηνπξγεί, όκσο, κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη νδεγεί ζε κεηαβίβαζε επζπλώλ ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη κάιηζηα επζπλώλ πνπ δελ ηνπο αλαινγνύλ, γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ελεξγνύλ κε γλώκνλα ην όθεινο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο θαη εηδηθόηεξα απηώλ κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

Ελδεηθηηθά, αλαθέξνπκε: 

 

 Εθθξεκεί αθόκα ε ζηειέρσζε ησλ λέσλ δνκώλ, ε θηηξηαθή ηνπο εγθαηάζηαζε (πνιιά Κ.Ε..Τ. δελ 

δηαζέηνπλ ρώξν ζηέγαζεο), ελώ, αθόκε θαη ζήκεξα, γηα πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο δελ έρεη γίλεη 

ζαθέο ζε πνην Κ.Ε..Τ. ππάγνληαη (όηαλ ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο). Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ην 2
ν
 Κ.Ε..Τ. ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ηεο κεγαιύηεξεο Δηεύζπλζεο ηεο 

ρώξαο, θηινμελείηαη (!!!) ζην 1
ν
 ΚΕΤ θαη έρεη κόλν 4 άηνκα πξνζσπηθό, ελώ ην 1

ν
 Κ.Ε..Τ. έρεη 39 

άηνκα πξνζσπηθό γηα ηα 450 ζρνιεία πεξίπνπ ηεο Δηεύζπλζεο. 

 

 ε αληίζεζε κε ηηο Ε.Δ.Ε.Α.Τ. ζηηο νπνίεο ππήξρε εθηελήο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο, δελ ππάξρεη 

θαλέλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη θαηαγξαθή αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο νκάδεο απηέο. 

 

 ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πνπ απνηειεί  ηνλ ππξήλα νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο παξέκβαζεο 

θαη έληαμεο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγείσλ λα είλαη κνλνζέζηα θαη δηζέζηα θαη κε ηελ 

απνπζία νπνηαζδήπνηε δνκήο πξώηκεο παξέκβαζεο, θακία εθαξκνγή δελ κπνξνύλ λα έρνπλ νη 

νκάδεο απηέο.  

 

Σν Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. έρεη δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ, πνπ  πξνβιέπεη ην κε αξηζκ. 

πξση.: 220703/Δ3/21-12-2018 έγγξαθν. Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ., θαηά ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε κε ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., δεζκεύηεθε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ 

νκάδσλ απηώλ κέρξη λα απνζηαινύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε θαη νπζηαζηηθή 

ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ πιήξε ελεκέξσζε Κ.Ε..Τ., ΠΕ.Κ.Ε.. θαη ζρνιείσλ θαη ηελ 

νξγάλσζε θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα κελ παξαηεξνύληαη θαηλόκελα δηαθνξεηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ από ην θάζε Κ.Ε..Τ. 
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ην πιαίζην απηό, θαινύκε ηνπο πιιόγνπο Δηδαζθόλησλ λα αθνινπζνύλ ηε κέρξη ηώξα 

δηαδηθαζία. Να ζηέιλνπλ ζηα Κ.Ε..Τ. ηηο Πεξηγξαθηθέο Παηδαγσγηθέο Εθζέζεηο, όηαλ νη γνλείο 

αηηνύληαη αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, θαη όρη βξαρπρξόλην πξόγξακκα. 

 

Ζεηάκε: 

 

 ύζηαζε θαη δηεύξπλζε ησλ Ε.Δ.Ε.Α.Τ. ζε όια ηα ζρνιεία 

 Όρη ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε ηεο Εηδηθήο Αγσγήο 

 Άκεζε ζηειέρσζε ησλ δνκώλ κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό 

 Πιήξε ζηήξημε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

 
 

Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 

 
 


