
 

 

Θέμα: Για το έγγραφο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ του Υπουργείου Παιδείασ 

που καταργεί Τμήματα Ένταξησ 

 

   Στο (με Α.Π. 50351 /Δ3/24 -03 – 2016) ϋγγραφό τησ με θϋμα «Οδηγύεσ ςχετικϊ με 

τισ ιδρύςεισ Σχολικών Μονϊδων Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ Π.Ε  και 

Τμημϊτων Ένταξησ Π.Ε & Δ.Ε ςχολικού ϋτουσ 2016-17» η Διεύθυνςη Ειδικόσ 

Αγωγόσ του Υπουργεύου Παιδεύασ, αναφϋρει ότι: «… Οι ςχολικέσ μονάδεσ που 

ςυγχωνεύτηκαν και είχαν η καθεμία Τμήμα Ένταξησ, οπότε εκ παραδρομήσ 

διατηρήθηκαν και τα δύο ςε μια πλέον ςχολική μονάδα, θα πρέπει να 

ακολουθήςουν την διαδικαςία κατάργηςησ του ενόσ» καθώσ και «…Όπου 

λειτουργούν 2 Τμήματα Ένταξησ ςτην ίδια ςχολική μονάδα, εκ παραδρομήσ και για 

οποιοδήποτε λόγο, θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικαςία, δηλαδή κατάργηςη 

του ενόσ Τμήματοσ Ένταξησ». 

   Θυμύζουμε ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ ότι ϋνα από τα 

ςημαντικϊ αιτόματα που ϋχουμε θϋςει,  ωσ Δ.Ο.Ε., επανειλημμϋνα και η 

πολιτικό ηγεςύα ϋχει δεςμευτεύ ότι θα υλοποιόςει, εύναι αυτό τισ επανεξϋταςησ 

ςτην κατεύθυνςη τισ ανϊκληςησ των καταργόςεων – ςυγχωνεύςεων ςχολικών 

μονϊδων που διϋλυςαν, κυριολεκτικϊ, τη δημόςια εκπαύδευςη. 

   Η διατόρηςη τμημϊτων ϋνταξησ ςε ςχολεύα που ςυγχωνεύθηκαν  δεν ϋγινε 

«εκ παραδρομόσ». Δεν καταργήθηκαν για το λόγο ότι ο αριθμόσ των μαθητών 

που φοιτούςαν και φοιτούν ςε αυτά ήταν τέτοιοσ που δικαιολογούςε απόλυτα 

τη διατήρηςή τισ ώςτε να ςυνεχίςουν να προςφέρουν τισ τόςο πολύτιμεσ 

υπηρεςίεσ τισ ςτα παιδιά που τισ έχουν ανάγκη. 

  Εύναι απαραύτητο να κατανοόςει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ 

ότι ο μοναδικόσ παράγοντασ που πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των 

Τμημάτων Ένταξησ ςε μια ςχολική μονάδα είναι αυτόσ του αριθμού των 
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μαθητών που ςυγκεντρώνουν τισ προώποθέςεισ για τη φοίτηςη ςε αυτά.  Αυτό 

που οφεύλει να πρϊξει εύναι να εξετϊςει πόςοι μαθητϋσ με Ειδικϋσ 

Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ φοιτούν ςτα Τ.Ε. και πόςα ακόμα Τ.Ε. χρειϊζεται να 

ιδρυθούν καθώσ και το να διαπιςτώςει ότι υπϊρχει μεγϊλοσ αριθμόσ μαθητών 

με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ ςτα ςχολεύα με δύο Τμόματα Ένταξησ, που 

ςτην πλειοψηφύα τουσ εύναι ςχολεύα πολυθϋςια (π.χ. 16θϋςια με 350 μαθητϋσ) 

και όχι να ςπεύδει να αποδείξει ότι μοναδικό τησ μέλημα είναι η εφαρμογή των 

μνημονιακών πολιτικών με ςτόχο την «εξοικονόμηςη προςωπικού», δηλαδή, 

τισ περικοπέσ με καθαρά λογιςτικούσ όρουσ. 

  Η πρόθεςη του Υπουργείου για κατάργηςη Τ.Ε. έρχεται να επιβεβαιώςει τουσ 

φόβουσ που προκάλεςε η πρόςφατη αλλαγή του θεςμικού πλαιςίου 

λειτουργίασ των Τ.Ε. με τη μετατροπό τουσ ςε ϋνα κακϋκτυπο παρϊλληλησ 

ςτόριξησ με τρόπο που τελικϊ θα περιορύςει ακόμη περιςςότερο των αριθμό 

των μαθητών με Ε.Ε.Α. ςτουσ οπούουσ το δημόςιο ςχολεύο παρϋχει την 

οφειλόμενη ςτόριξη. 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί τη Διεύθυνςη Ειδικήσ Αγωγήσ του Υπουργείου Παιδείασ 

να ανακαλέςει άμεςα την απαράδεκτη εγκύκλιο και τον Υπουργό Παιδείασ να 

κάνει πράξη τη δέςμευςή του για ςυνολική και όχι αποςπαςματική παρέμβαςη 

ςτην Ειδική Αγωγή, ξεκινώντασ από την ίδρυςη όλων των Τ.Ε. που είναι 

απαραίτητα για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ των μαθητών καθώσ 

και τον μόνιμο διοριςμό των εκπαιδευτικών που για πολλά χρόνια (πολλοί απ’ 

αυτούσ πάνω από δέκα χρόνια) προςφέρουν τισ υπηρεςίεσ τουσ ςτισ δομέσ τησ 

Ειδικήσ Αγωγήσ ωσ αναπληρωτέσ.  

 

 


