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     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Υπουργείο Παιδείασ απζςτειλε εγκφκλιο που προςδιορίηει τισ 

προχποκζςεισ για τθν ίδρυςθ Τμθμάτων Ζνταξθσ ςε Πρωτοβάκμια και 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Στθν εγκφκλιο αυτι γίνεται ξεχωριςτι αναφορά για 

τουσ Διμουσ, με τθν επιςιμανςθ, ότι ωσ προαπαιτοφμενο για να ιδρυκεί Τμιμα 

Ζνταξθσ ''πρζπει να εκδοθεί βεβαίωςη δαπάνησ για τα λειτουργικά ζξοδα των 

προτεινόμενων Τμημάτων Ένταξησ από την αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Α/βάθμιασ ή Β/βάθμιασ Εκπ/ςησ. Στη βεβαίωςη θα αναφζρεται το απαιτοφμενο 

ποςό από 01/09/2019 ζωσ και 31/12/2019 και το απαιτοφμενο ετήςιο ποςό για κάθε 

επόμενο ζτοσ, καθώσ και ότι υπάρχει δζςμευςη των απαραίτητων πιςτώςεων''. 

Θζτει, δθλαδι, ωσ προχπόκεςθ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των αναγκαίων 

δομϊν εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ, τθ χρθματοδότθςι τουσ από τουσ Διμουσ.  

Άραγε θ κυβζρνθςθ ζχει ξεχάςει ότι τόςο αυτι όςο και οι προθγοφμενεσ 

φρόντιςαν να μειϊςουν τα χριματα προσ τισ ςχολικζσ επιτροπζσ κατά 60%; Από τθν 

μζχρι  τϊρα  εμπειρία  μασ ςε  όλουσ  τουσ Διμουσ είναι  πετςοκομμζνα  τα  

λειτουργικά ζξοδα ενϊ πολλοί Διμοι αποποιοφνται ακόμα τθσ ευκφνθσ για τθν 

πλθρωμι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ με τθν δικαιολογία μθ  φπαρξθσ κονδυλίων. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν,  ότι ο αρικμόσ των Τμθμάτων Ζνταξθσ που κα εγκρικοφν 

κα είναι πολφ μικρότεροσ από τισ ανάγκεσ. 

Η κυβζρνθςθ και το Υπουργείο Παιδείασ ουςιαςτικά μετακυλοφν ςτουσ 

Διμουσ τθν ευκφνθ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία αυτϊν  των δομϊν και μάλιςτα ςε 

ζνα τόςο ευαίςκθτο κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, όςο αυτό τθσ Ειδικισ 

Αγωγισ. 

 

 



Όλα τα παραπάνω, και ςε ςυνδυαςμό με τισ τεράςτιεσ ελλείψεισ που 

υπάρχουν ςτθν Ειδικι Αγωγι, και ςτθν Πρωτοβάκμια και ςτθν Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ, κάνουν πιο αναγκαία και επιτακτικι τθ γενναία αφξθςθ τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ ςτθ Παιδεία. 

Το Υπουργείο Παιδείασ αντί να κάνει μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ όλων των 

ειδικοτιτων (εκπαιδευτικϊν, Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ) 

ςτα δθμόςια ςχολεία, ειδικά και γενικά, και αντί να ςτελεχϊςει όλεσ τισ αναγκαίεσ 

δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ϊςτε ζγκαιρα και με επιςτθμονικό τρόπο να 

εξαςφαλίηεται ςε όλα τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ θ αναγκαία εκπαιδευτικι 

υποςτιριξθ,   ςυνεχίηει  να  μεταφζρει τθν ευκφνθ ςτισ πλάτεσ άλλων!  

Απαιτείται λοιπόν να αναλάβει θ κυβζρνθςθ τθν ευκφνθ που τθσ αναλογεί. Δε 

μπορεί να δαπανά διςεκατομμφρια για ΝΑΤΟικζσ δαπάνεσ και να παρζχει 

φοροελαφρφνςεισ ςτουσ μεγάλουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ και ςτουσ εφοπλιςτζσ, 

και ςτον ευαίςκθτο τομζα τθσ Ειδικισ Αγωγισ να μετακζτει τισ ευκφνεσ τθσ ςτουσ 

Διμουσ. 

Ωσ Ανώτατη Συνομοςπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ)  δθλϊνουμε 
κατθγορθματικά ότι ςε κάκε περίπτωςθ και κόντρα ςτισ επιδιϊξεισ ΕΕ, κυβζρνθςθσ 
και Υπουργείου Παιδείασ κα εξακολουκιςουμε να υποςτθρίηουμε με κάκε τρόπο τα 
μορφωτικά δικαιϊματα των παιδιϊν μασ και ειδικότερα των παιδιϊν με αναπθρίεσ ι 
και με ειδικζσ ανάγκεσ, το δικαίωμα του κάκε παιδιοφ να ζχει τθ κζςθ του ςτο 
δθμόςιο ςχολείο και ςτθ δομι που ζχει ανάγκθ! 
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