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Αρ. Πρωτ. 90 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΟΧΙ στις Αναθέσεις των ωρών που πλεονάζουν σε ώρες Ειδικοτήτων & 

Παράλληλης Στήριξης»         

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 
Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας είναι να παρέχει μόρφωση και ίσες ευκαιρίες σε 

όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Έτσι στα σχολεία θα πρέπει από την πρώτη ημέρα να είναι 

τοποθετημένοι όλοι οι εκπαιδευτικού [ΠΕ70, ΠΕ 60, Ειδικότητες & Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής] που προβλέπεται από το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου. 

Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σε όλα τα παιδιά και σε αυτά με διαπιστωμένες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους εξασφαλίζοντας 

παράλληλα ένα υγιές, δημιουργικό και ήρεμο σχολικό περιβάλλον. 

Για άλλη μια φορά όμως, το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις διαβεβαιώσεις για την πλήρη 

κάλυψη των αναγκών των σχολείων ως  άμεση προτεραιότητα, δέσμια των μνημονιακών πολιτικών, 

από τη μια έτρεχε τρεις μέρες πριν τον αγιασμό να προσλάβει αναπληρωτές μέσα στα μαύρα 

μεσάνυχτα και μέχρι σήμερα να μην έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα των σχολείων κι από 

την άλλη δεν καλύπτει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την πληρότητα και την 

επάρκεια που απαιτείται με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διογκώνεται για τα παιδιά αυτά – με 

αρνητικό αντίκτυπο και στους συμμαθητές τους – ενώ παράλληλα πλήττεται η εύρυθμη 

λειτουργία όλης της σχολικής κοινότητας.  

Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες το κράτος με  το νόμο 3699/2008, αναφέρει ρητά 

ότι θα πρέπει να παρέχεται Παράλληλη Στήριξη-συνεκπαίδευση από εξειδικευμένους 

εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ή κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης. Η 

Παράλληλη Στήριξη είναι ατομική, ονομαστική και για τον λόγο αυτό προσλαμβάνεται ένας 

εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής αποκλειστικά για κάθε συγκεκριμένο μαθητή/νήπιο και παρέχει 

πλήρη κάλυψη σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ. 

Στη Β΄Δ/νση Π.Ε. Αθήνας με 268 εγκεκριμένες από το ΚΕΔΔΥ και το ΥΠΠΕΘ 

περιπτώσεις μαθητών που χρειάζονται πλήρη κάλυψη από εκπ/κούς παράλληλης στήριξης 

προσλήφθηκαν μόνο 60 αναπληρωτές για τα Δημοτικά Σχολεία και 14 για τα Νηπιαγωγεία. 

Το Υπουργείο έτσι μετατρέπει  το κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε μαθητή, που δικαιούται παράλληλη 

στήριξη σε κατ’ εξαίρεση δικαίωμα, εφόσον αυτό κριθεί–ζυγισθεί, ως ιδιαίτερης βαρύτητας, σε σχέση με 

τις άλλες, περιπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, 

δικαιούνται πλήρη και μόνιμη (όλες τις ημέρες) και δεν μπορεί να έχει οποιοσδήποτε μαθητής παράλληλη 

στήριξη για 6 ή 8 ή 12 ώρες την εβδομάδα. 
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Η τακτική αυτή παιδαγωγικά είναι καταστροφική και επικίνδυνη, τόσο απέναντι στα παιδιά 

και στους γονείς που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες στήριξης από το δημόσιο σχολείο, όσο και  

για τα σχολεία. Κανένας Δ/ντής Σχολείου ή Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου και κανένας Σύλλογος 

Διδασκόντων δεν έχει την αρμοδιότητα να αναλάβει την  ευθύνη της κατανομής των ωρών 

παράλληλης στήριξης. 

Απαιτούμε η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας να αναλάβει την υποχρέωση της και να 

ενημερώσει εγγράφως τις Σχολικές μονάδες στις οποίες  έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί, 

σε ποια παιδιά θα προσφέρουν παράλληλη στήριξη. Ανάλογα πρέπει και οι Δ/ντές των 

σχολικών μονάδων  να ζητήσουν εγγράφως από τη Διεύθυνση σχετικές οδηγίες.  

Ταυτόχρονα το Υπουργείο με σχετική εγκύκλιο από το σχολικό έτους 2016-17 επινόησε 

διάφορες αλχημείες για να καλυφθούν μαθητές με αναπηρίες που δικαιούνται παράλληλη 

στήριξη, επιτρέποντας την συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε 

μαθητές με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη, εξοικονομώντας χρήματα από την ακύρωση 

των προσδοκώμενων προσλήψεων και ταυτόχρονα βαθαίνει την αντιδραστική 

αντιπαιδαγωγική «μεταρρύθμιση» που οδηγεί σε ακύρωση των μορφωτικών δικαιωμάτων 

των μαθητών. Μάλιστα το Υπουργείο φτάνει στο σημείο να θριαμβολογεί θέτοντας το όριο των 

4 εκπαιδευτικών(!),  για κάθε μαθητή που δικαιούται παράλληλη στήριξη.  

Ακόμη μπορεί να ζητηθεί από όλες κι όλους μας, δασκάλες και δασκάλους, να καλύψουμε 

τις ώρες του υποχρεωτικού μας ωραρίου με τις αντίστοιχες ώρες των συναδέλφων των 

ειδικοτήτων. Είναι ζήτημα ύψιστης παιδαγωγικής ευθύνης,  αλλά και συναδελφικότητας, να 

μην προβούμε στην κάλυψη αυτών των ωρών. Είναι  υποχρέωση μας να απαιτήσουμε τα 

μαθήματα των Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής  να 

τα αναλάβουν οι συνάδελφοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνάδελφοι αναπληρωτές,  που 

χρόνια τώρα εργάζονται μαζί μας, που δείχνουν στους μαθητές των σχολείων μας δρόμους 

δημιουργικότητας, χαράς και «παιχνιδιού» και που συμβάλλουν ώστε να γίνει η σχολική ζωή πιο 

δημιουργική και πιο ζωντανή. 

Οι πλεονάζουσες ώρες μπορούν και πρέπει να διατεθούν στη σχολική μονάδα σε 

ενισχυτική διδασκαλία και βοήθεια των πολλών παιδιών μας που τη χρειάζονται, καθώς και 

σε άλλες ανάγκες των σχολείων μας και ΟΧΙ σε ώρες Παράλληλης Στήριξης παιδιών ή ώρες 

άλλων Ειδικοτήτων. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

• Να γίνουν ΤΩΡΑ μόνιμοι μαζικοί ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ όλων των ειδικοτήτων ώστε να 

καλυφθούν όλα τα κενά που κάθε χρονιά υπάρχουν στα σχολεία 

• Να γίνουν ΤΩΡΑ μόνιμοι μαζικοί ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

• Να ικανοποιηθούν ΟΛΑ τα αιτήματα για ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ. Ένας Εκπ/κός 

Παράλληλης Στήριξης για κάθε μαθητή που τη δικαιούται. 

 

 


