
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόβλημα» με τις οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης 

 

Με αφορμό τη ςυζότηςη που γύνεται τισ μϋρεσ αυτϋσ ςτα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τον καθοριςμό των οργανικών 

κενών, το Υπουργεύο Παιδεύασ ανακϊλυψε ξαφνικϊ ότι Τμόματα Ένταξησ ςε όλη τη χώρα, τα οπούα 

λειτουργούν εδώ και χρόνια κανονικϊ, δεν ϋχουν Φ.Ε.Κ. ύδρυςησ!  Με τον τρόπο αυτό τμόματα ϋνταξησ που 

εδώ και δεκαετύεσ λειτουργούν με παιδιϊ και εκπαιδευτικούσ αντιμετωπύζουν τον κύνδυνο κατϊργηςησ και 

οι εκπαιδευτικού που ϋχουν τισ οργανικϋσ τουσ θϋςεισ ςε αυτϊ τα τμόματα βρύςκονται αντιμϋτωποι με τον 

ορατό κύνδυνο τησ απώλειασ των θϋςεών τουσ ςτισ οπούεσ εύναι τοποθετημϋνοι ϋπειτα από αποφϊςεισ τησ 

πολιτεύασ, η οπούα εύναι και αποκλειςτικϊ υπεύθυνη για την ομαλό αποκατϊςταςη του όποιου λϊθουσ τησ. 

Εύναι, επύςησ, ςαφϋσ ότι τα  τμόματα αυτϊ  λειτουργού εδώ και πολλϊ χρόνια με τη ςυνδρομό όλων των  

προώποθϋςεων που θϋτει η ςχετικό νομοθεςύα, καλύπτοντασ τισ μορφωτικϋσ ανϊγκεσ μεγϊλου αριθμού 

μαθητών.  

Δηλώνουμε κατηγορηματικϊ ότι δε θα αποδεχτούμε καμύα αρνητικό εξϋλιξη. Την αποκλειςτικό ευθύνη 

για την τυπικό τακτοπούηςη των διοικητικών θεμϊτων την ϋχει η υπηρεςύα και το Υπουργεύο Παιδεύασ, 

μαθητϋσ, γονεύσ, εκπαιδευτικού και δημόςιο ςχολεύο δε θα γύνουν για μια ακόμη φορϊ τα εύκολα θύματα. 

Εϊν η πρόθεςη τησ διούκηςησ και του Υπουργεύου εύναι το να κριθούν οργανικϊ υπερϊριθμοι 

εκπαιδευτικού που κατϋχουν οργανικό θϋςη ςε τμόματα που λειτουργούν με απόλυτα νόμιμο τρόπο επύ 

ςειρϊ πολλών ετών, θα ςυναντόςει την αντύδραςη τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ.  Δε θα επιτρϋψουμε να 

κλεύςει με αυτό τον τρόπο ούτε ϋνα τμόμα ϋνταξησ και να ςτερηθούν από απολύτωσ απαραύτητεσ 

υποςτηρικτικϋσ δομϋσ δεκϊδεσ μαθητϋσ και μαθότριεσ που χρόζουν ειδικόσ εκπαιδευτικόσ υποςτόριξησ. Η 

πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ που θϋλει περικοπϋσ και ςτην ειδικό αγωγό δεν μπορεύ να «κρύβεται» πύςω από 

«τυπικϋσ διαδικαςύεσ».  

Απαιτούμε από το Υπουργεύο να προχωρόςει ϊμεςα ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για την πλόρη 

κατοχύρωςη των ςυγκεκριμϋνων Τμημϊτων Ένταξησ και των οργανικών θϋςεων των εκπαιδευτικών που 

τισ κατϋχουν. Οποιαδόποτε καθυςτϋρηςη αποτελεύ απόπειρα να μπει λουκϋτο ςτα τμόματα αυτϊ και 

εντϊςςεται ςτα πλαύςια των γενικότερων περικοπών. 
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