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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. Υπεραςπίηονται 

τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα 
ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

 
 

το κρεβάτι του Προκροφςτθ οδθγεί το Τπουργείο και θ Α’ Διεφκυνςθ, 

Σμιματα Ζνταξθσ ςτθν Α’ Ακινασ και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα!  

Δε κα το επιτρζψουμε! 

Ανερυκρίαςτα, χωρίσ λίγθ ντροπι, τθν θμζρα που ψθφίηεται το 4ο επαίςχυντο μνθμόνιο, κζλει το 

Τπουργείο και θ Α’ Διεφκυνςθ να βάλει ταφόπλακα ςε τμιματα ζνταξθσ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ και 

άλλων Διευκφνςεων ςε όλθ τθν Ελλάδα! Ζτςι, ανακάλυψαν ξαφνικά προβλιματα! 20 χρόνια μετά 

τθν ίδρυςι τουσ και ενϊ λειτουργοφν κανονικά, ζχουν εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ, 

κυμικθκαν ότι δεν είναι ιδρυμζνα με ΦΕΚ, ότι ζχουν καταργθκεί, ότι, ότι… και αποφάςιςαν να 

«αποκαταςτιςουν τθ νομιμότθτα» δια του κλειςίματοσ τουσ!!! Ζτςι, δρομολογοφν να βγάλουν 

υπεράρικμουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τισ οργανικζσ τουσ ςε αυτά τα τμιματα με 

αποτζλεςμα τα τμιματα αυτά ουςιαςτικά να κλείςουν και οι εκπαιδευτικοί να χάςουν τισ 

ςυγκεκριμζνεσ οργανικζσ που κατζχουν νόμιμα εδϊ και πολλά χρόνια!  

Δθλϊνουμε κατθγορθματικά ότι δε κα επιτρζψουμε καμία τζτοια εξζλιξθ!  Τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ για τθν τυπικι τακτοποίθςθ διοικθτικϊν κεμάτων τθν ζχει θ υπθρεςία και το Υπουργείο 

Παιδείασ! Όφειλε να ζχει λφςει εδϊ και χρόνια τα όποια τυπικά κζματα! Δε κα τθν «πλθρϊςουν» οι 

μακθτζσ, οι γονείσ, οι εκπαιδευτικοί και τα ςχολεία! 

Δθλϊνουμε ότι δε κα αποδεχτοφμε να βγουν λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί που 

κατζχουν οργανικι κζςθ ςε τμιματα που ιταν πάντα ςε λειτουργία! Γι’ αυτό και δε κα δεχτοφμε 

ςυνεδρίαςθ του ΠΥΣΠΕ για τζτοιο κζμα! Δε κα επιτρζψουμε να κλείςει με αυτό τον τρόπο οφτε ζνα 

τμιμα ζνταξθσ! Δε κα αφιςουμε χωρίσ υποςτθρικτικζσ δομζσ δεκάδεσ μακθτζσ και μακιτριεσ που 

χριηουν ειδικισ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ! 

Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, ωσ καλι μακιτρια, πιςτι ςτισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ, 

νομοκετεί ςυνεχϊσ ςε βάροσ των παιδιϊν και τθσ ειδικισ αγωγισ.  Σο κλείςιμο τμθμάτων ζνταξθσ 

όμωσ, με τθ δικαιολογία των διοικθτικϊν παρατυπιϊν, ξεπερνά τθ φανταςία μασ!  

mailto:paremvasisntina@gmail.com
mailto:geogeor2@gmail.com


Απαιτοφμε από το Τπουργείο να προχωριςει ΣΩΡΑ ςε όλεσ τισ τυπικζσ διαδικαςίεσ για τθν 

πλιρθ κατοχφρωςθ των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων ζνταξθσ! Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ είναι 

απόπειρα να μπει λουκζτο ςτα τμιματα αυτά και εντάςςεται ςτα πλαίςια των γενικότερων 

περικοπϊν. 

Απαιτοφμε από το Διευκυντι εκπαίδευςθσ να μθν προχωριςει ςε καμία διαδικαςία που 

ουςιαςτικά οδθγεί ςτο κλείςιμο των τμθμάτων αυτϊν! 

Καλοφμε τα Εκπαιδευτικά ωματεία, τθ ΔΟΕ, τουσ ςυλλόγουσ και τισ Ενϊςεισ Γονζων ςε 

κινθτοποιιςεισ για να προςτατεφςουν το δικαίωμα ςτθ Δθμόςια Δωρεάν Γενικι και Ειδικι 

Εκπαίδευςθ για όλα τα Παιδιά! 

Θ ειδικι αγωγι δεν κα μπει ςτο κρεβάτι του Προκροφςτθ! 

 

 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, Εκπαιδευτικι  Παρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Ακθνών, 
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


