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Αρ. Πρωτ. 83 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη 

του συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απαιτούμε και διεκδικούμε πλήρη κάλυψη των μαθητών μας που χρήζουν 

παράλληλης στήριξης – Λέμε για μια ακόμη φορά ΟΧΙ στο μοίρασμα των ωρών των 

εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης σε περισσότερους από έναν μαθητή/μαθήτρια ». 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Στα σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας κατατέθηκαν από τους γονείς και εγκρίθηκαν από 

το ΚΕΔΔΥ και το ΥΠΠΕΘ 268 περιπτώσεις μαθητών που χρειάζονται πλήρη κάλυψη από 

εκπ/κούς παράλληλης στήριξης.  

Το Υπουργείο τοποθέτησε στην πρώτη φάση μόνο 60 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για 

των μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης. 

Η επιτροπή  που συγκλήθηκε σε συνεδρίαση με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης του 

ΚΕΔΔΥ Β΄ Αθήνας και σχολικών συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Β΄Δ/νσης Π.Ε. 

Αθήνας αποφάσισε τον «διαμοιρασμό» του ωραρίου των 60 αναπληρωτών που προσλήφθηκαν 

για τους μαθητές που χρήζουν παράλληλης στήριξης.  

Οι τρεις σύλλογοι Εκπ/κών Π.Ε. της Β΄ Δ/νσης σε κοινές Παραστάσεις στη Δ/νσης [01-09-

2017 & 11-09-2017]είχαν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να μη γίνει και τη φετινή σχολική 

χρονιά, όπως έγινε σε προηγούμενες, διαμοιρασμός του ωραρίου των εκπαιδευτικών παράλληλης 

στήριξης, αλλά κάθε παιδί να λάβει στήριξη αποκλειστικά από έναν εκπαιδευτικό με πλήρες 

ωράριο, όπως είναι άλλωστε και οι εγκρίσεις που έλαβαν τα αιτήματά τους. 

Και αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί ο διαχωρισμός του ωραρίου και τελικά οι λίγες ώρες που 

αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή [5-6 ώρες αντί για 24] είναι βαθιά αντιπαιδαγωγικός και 

αντιεπιστημονικός και με τον τρόπο ουσιαστικά καταργείται αυτό η απόφαση του ΚΕΔΔΥ για 

πλήρη κάλυψη των μαθητών αυτών με δασκάλους παράλληλης στήριξης και βέβαια υπάρχουν 

ανυπολόγιστες συνέπειες για την πρόοδο των μαθητών μας αυτών. 

Η επιτροπής τελικά, με τη σύμφωνη άποψη του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής!!! 

και παρά την αντίθετη γνώμη της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Β΄ Αθήνας, προχώρησε στην 

τοποθέτηση – διαμοιρασμό του ωραρίου των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών δασκάλων και 

νηπιαγωγών) παράλληλής στήριξης σε τρεις – τέσσερις μαθητές καταργώντας στην πράξη τις 

ανάγκες και τα δικαιώματα των 268 μαθητών της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας που χρήζουν 

παράλληλης στήριξης και ανατρέποντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του ΚΕΔΔΥ για παροχή 

πλήρους κάλυψης των μαθητών αυτών με εκπαιδευτικούς (δασκάλους) παράλληλής στήριξης για 
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όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο. Από την άλλη βέβαια οι τοποθετήσεις αυτές 

των συναδέλφων μας αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περισσότερους από έναν μαθητή για 

παράλληλη στήριξη είναι προδήλως παράνομες, αφού οι εγκρίσεις προβλέπουν κάτι άλλο, 

δηλαδή πλήρες ωράριο για κάθε παιδί. 

Ως Δ.Σ. του συλλόγου επ/κών «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» θεωρούμε απαράδεκτη για άλλη μια 

χρονιά την όλη διαδικασία, την οποία και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ.  

Πιστεύουμε ότι χρέος της πολιτείας είναι να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των 

μαθητών, τις οποίες η ίδια αναγνωρίζει και εγκρίνει και ΟΧΙ μόνο μερικώς. 

Η υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και του ΥΠΠΕΘ ότι τάχα ενδιαφέρονται 

για τη «στήριξη» της ειδικής αγωγής και των παιδιών – μαθητών μας που έχουν ανάγκη από αυτή 

αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο, αφού οι μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης 

καθορίζουν και στον τομέα αυτό την πολιτική της, με αποτέλεσμα να πρυτανεύουν οι περικοπές 

και οι «οικονομίες» στις προσλήψεις αναπληρωτών για παράλληλη στήριξη οδηγώντας τους 

μαθητές της ειδικής αγωγής στον εκπαιδευτικό καιάδα.  

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος.     

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) για την ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 268 

μαθητών/μαθητριών της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας που έχουν εγκεκριμένες από το ΚΕΔΔΥ 

αιτήσεις για χορήγηση παράλληλης στήριξης πλήρους ωραρίου. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την τοποθέτηση ΑΜΕΣΑ όλων των εγκεκριμένων εκπ/κών παράλληλης 

Στήριξης στη Δ/νση Π.Ε.  Β΄ Αθήνας 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 


