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Αλαθνίλσζε 
 

ηηο 27/04/2021 εθδόζεθε εγθύθιηνο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Αξ. Πξση.: 48132/Δ3) κε 

ζέκα: «Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Έληαμεο (Σ.Ε.) ζε δεκόζηεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο». Η εγθύθιηνο όξηδε όηη ε πξνζεζκία 

νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ γηα ίδξπζε Σκεκάησλ Έληαμεο (Σ.Ε.) 

ήηαλ ε 26ε/07/2021. 
  
Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαλ κε ηελ παξαπάλσ εγθύθιην νινθιεξώζεθαλ ζηηο 

26/07/2021. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρε μεθηλήζεη θαη νινθιεξσζεί 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο ήηαλ ην 2016. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

02/03/2016 είρε εθδνζεί ε ζρεηηθή εγθύθιηνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ίδξπζεο λέσλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, ελώ ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε 6 κήλεο κεηά, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016, κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο (02/08/2016), θαζώο θαη κε ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθώλ ΦΕΚ ίδξπζεο. 
 

Δπζηπρώο, όκσο, ελώ από ηηο 26/07/2021 όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη, ενώ έσοςν πεπάζει 7 και πλέον μήνερ από ηελ έθδνζε 

ηεο θεηηλήο εγθπθιίνπ (27/04/2021), η ίδπςζη ηων νέων Σμημάηων Ένηαξηρ δεν έσει 

ολοκληπωθεί, θαζώο δελ έρεη εθδνζεί ην ζρεηηθό ΦΕΚ ίδξπζεο. 
 

Η ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, θαζώο αθνξά εθαηνληάδεο 

καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Όζο καθςζηεπεί η ίδπςζή ηοςρ εκαηονηάδερ παιδιά 

παπαμένοςν σωπίρ εξαηομικεςμένη ςποζηήπιξη ζηα ζσολεία, όπος δεν λειηοςπγούν ημήμαηα 

ένηαξηρ. Εθαηνληάδεο γνλείο αλακέλνπλ κε αγσλία ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο, 

ώζηε λα ππνζηεξηρζνύλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα παηδηά ηνπο. 
  
Καζώο επίκεινηαι οι μεηαθέζειρ εκπαιδεςηικών είλαη ζεκαληηθό λα νινθιεξσζνύλ ην 

ζπληνκόηεξν νη ηδξύζεηο ησλ λέσλ ηκεκάησλ έληαμεο, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ΦΕΚ, ώζηε 

οι νέερ οπγανικέρ θέζειρ να ζςμπεπιληθθούν ζηη διαδικαζία ηων μεηαθέζεων. 
  
Είλαη γεγνλόο όηη, κε ηνπο δηνξηζκνύο ηεο εηδηθήο αγσγήο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ 

καθξηά από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη λέεο νξγαληθέο ζέζεηο ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ ηελ 

επθαηξία ζε πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο λα επηζηξέςνπλ θνληά ηνπο. 
  
Σο Δ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Ε. «ο Μακπςγιάννηρ» ζηηά να πποσωπήζει 

άμεζα η έκδοζη ηος ΦΕΚ ίδπςζηρ ηων νέων ημημάηων ένηαξηρ, ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ 

άκεζα νη ζεκαληηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ γηα εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη νη λέεο 

νξγαληθέο ζέζεηο λα δνζνύλ ζηηο κεηαζέζεηο εηδηθήο αγσγήο. 
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