
υνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα  που διοργανώνει  Η 

Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας  Αττικής 

Η χρονιά που διανύουμε διαφημίστηκε από την κυβέρνηση από τα μέσα 

καλοκαιριού ότι θα είναι μια χρονιά που θα επιστρέψει η κανονικότητα μια 

κανονικότητα που μέχρι  τώρα  που μιλάμε, μας βάζει για άλλη μια χρονιά  να 

πληρώσουμε ένα σωρό λεφτά για φόρους, ενώ ο οικογενειακός 

προϋπολογισμός πρέπει επιπλέον να φροντίσει για τα εντελώς απαραίτητα για 

το σχολείο, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού. 

Σην ίδια ώρα, τα προβλήματα στα σχολεία παραμένουν, σπάνε το περιτύλιγμα 

της δήθεν κανονικότητας που προβάλλει η κυβέρνηση, απαιτούν λύσεις. Η 

κοροϊδία της κυβέρνησης που έβαλε την Παιδεία στο μνημόνιο, που βλέπει 

σαν κόστος τη μόρφωση των παιδιών μας χτυπά την πόρτα χιλιάδων μαθητών 

και των οικογενειών του, όλοι  εμείς  μου  είμαστε  σε  συλλόγους  τα  

βιώνουμε  καθημερινά. Σελειώνει  η σχολική χρονιά και η έναρξη   της δεν 

αφορά την Ειδική Αγωγή. Η «επιστροφή στην κανονικότητα» που προανήγγειλε 

η κυβέρνηση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποδείχθηκε πολύ 

γρήγορα κούφια λόγια. Με ψίχουλα δεν γίνεται δωρεάν Παιδεία! 

 

Οι πλευρές που οι ομιλητές θα αναδείξουν σήμερα είναι: 

 Πως ξεκινά ο «αγώνας του» γονιού από την στιγμή  που διαπιστώνει ότι το 

παιδί του χρειάζεται ειδική υποστήριξη. Για πολλούς γονείς η πρώτη 

περίοδος της ζωής με ένα παιδί που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα 

συνοδεύεται από υπηρεσίες, γιατρούς, γνώμες, και προσπαθούν να 

ισορροπήσουν σε κάθε τάση που εμφανίζεται μπροστά τους.  

 Σις δυσκολίες ανεύρεσης ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για το παιδί ή νέο 

με ειδικές ανάγκες που αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίσουν κάποιες οικογένειες στην Ελλάδα και το οποίο έχει άμεσες 

επιπτώσεις στη δυνατότητα εργασίας της μητέρας. 

 Σην αγωνία συνολικά της οικογένειας για το μέλλον της 



 Ένταξη και Συμπερίληψη: θα διευκρινιστούν οι όροι αυτοί, πόσο νέοι 

είναι, αφού η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως 

«καινοτομία». Και φυσικά ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της «καινοτομίας».  

 Γιατί τα Ειδικά σχολεία ποτέ δεν ανοίγουν τον επτέμβρη και λείπουν 

από αυτά οι ειδικοί παιδαγωγοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό, τα μέσα μεταφοράς και όλες οι υλικοτεχνικές 

υποδομές για να γίνει συστηματική παρέμβαση με βάση την αναπηρία του 

κάθε παιδιού. Και αυτές οι ελλείψεις σε μεγάλο βαθμό σέρνονται μέχρι τη 

λήξη του σχολικού έτους. Πως λοιπόν τα «γκέτο», όπως τα αποκάλεσε ο 

πρώην υπουργός Παιδείας, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, που 

θεωρεί τα παιδιά, σε όλο το φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών, δεύτερης 

κατηγορίας και η εκπαίδευσή τους υποχρηματοδοτείται, είναι 

υποβαθμισμένη καθώς στοιχίζει πολλαπλάσια από ό,τι της γενικής 

εκπαίδευσης. 

 Σα τμήματα ένταξης, ως ειδικές δομές εντός του γενικού σχολείου και 

ποια είναι η κατάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 Η υποβάθμιση στο θεσμό της παράλληλης στήριξης.  

 

Πιο συγκεκριμένα τώρα θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα στο 

γεγονός ότι: 

Καταργούνται  τα Κ.Ε.Δ.Δ.Τ., οι ..Ν., τα Κ.Ε.Τ.Π. και τα 

Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Σ. και στη θέση τους δημιουργούνται τα Κ.Ε..Τ,  τα 

οποία συγκροτούνται σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι κοινά για 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Εντελώς διαφορετικά αντικείμενα και τομείς ενοποιούνται σε 

μια δομή. Η λογική των καταργήσεων δομών έχει προφανή στόχο τις 

περικοπές προσωπικού. Όμως, πίσω από αυτό υπάρχει μια βαθιά 

αντιδραστική και αντιεπιστημονική αντίληψη, που θεωρεί ότι τα ΑμεΑ, 

οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, η 

συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κοινά 

πεδία επιστημονικής – παιδαγωγικής προσέγγισης και υποστήριξης!  



Εάν προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές θα έχουμε ένα πραγματικό 

πισωγύρισμα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας.  

Φανερώνεται το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη λογική 

της συμπερίληψης στην Ειδική Αγωγή, όπως την προωθεί η 

κυβέρνηση.  

Ειδικά η κατάργηση των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα οδηγήσει σε ακόμα 

μεγαλύτερη υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής, θα φορτώσει εντελώς 

στις πλάτες των οικογενειών όλο το κομμάτι της διάγνωσης και 

στήριξης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και θα 

απαλλάξει το κράτος από τις ευθύνες του.  

Αντί να στελεχώσουν τα ήδη υποστελεχωμένα ΚΕΔΔΤ, που είναι 

χρόνιο αίτημα, ώστε να ανταποκριθούν στο έργο τους, (κάτι που είναι 

δύσκολο, λόγω έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να υπάρχει 

μεγάλη λίστα αναμονής, έλλειψη χώρων, έλλειψη υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού με αποτέλεσμα να ζητούνται χορηγίες κ.ά.), τα 

συγχωνεύουν σ’ έναν ενιαίο θεσμό μαζί με άλλες άσχετες μεταξύ τους 

δομές. 

 

Μας προβληματίζει ακόμη ιδιαίτερα το γεγονός ότι αφού η 

κυβέρνηση και το κράτος, έχουν βάλει στη δημοσιονομική μέγγενη τη 

χρηματοδότηση των σχολείων, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και 

οι μαθητές καλούνται να «βγάλουν το φίδι από την τρύπα», βάζοντας 

πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη λειτουργία του σχολείου. Για να 

εξασφαλίσουν ότι θα λειτουργεί μ' αυτό τον τρόπο, προβλέπουν τη 

συμμετοχή του χολικού υμβουλίου στις διαδικασίες  

προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου της σχολικής μονάδας! 

 

Οι διαφορετικές ανάγκες αυτών των παιδιών, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά 

είναι η καθοδηγητική πυξίδα για να διαμορφώσεις τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, στον κατάλληλο σχολικό χώρο με τους 

κατάλληλα ειδικευμένους παιδαγωγούς και επιστήμονες. 

την πραγματικότητα, τα παιδιά με μέτριες και σοβαρές Ειδικές 

Μαθησιακές Ανάγκες (ΕΜΑ), επειδή ξεκινούν από άνιση και 

διαφορετική βάση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, χρειάζονται από 



το εκπαιδευτικό σύστημα «ανισότιμη», δηλαδή προνομιακή 

μεταχείριση, για να μπορέσουν να κατακτήσουν την ισοτιμία τους.  

 

Η μεγάλη δασκάλα Ρόζα Ιμβριώτη, καταγράφει το 1939 την εμπειρία από 

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ειδικού χολείου Καισαριανής, 

παρουσιάζει τις προκλήσεις που συναντά ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής στο 

διαπαιδαγωγητικό του έργο αλλά δίνει και πρακτικές οδηγίες: 

«Χρειάζεται ο δάσκαλος ν' αντικρύσει τούτο το ζήτημα διαφορετικά. Να 

μεταχειριστεί τρόπους που θα έχουν τούτο το κοινό: το κάθε φορά διδαχτικό 

υλικό να είναι συγκεκριμένο, μάλιστα, να το πω έτσι, "πρωτόγονα" 

συγκεκριμένο. Κήπος, περιποίηση ζώων, εργαστήριο, πρατήριο, χειροτεχνία, 

εκδρομές στον αγρό, στα εργοστάσια, στους λιμένες, στις αγορές, 

δραματοποίηση και αναπαράσταση στην άμμο, στον πηλό. Νιώθουμε πόσο 

αργός πρέπει να γίνει ο ρυθμός της διδασκαλίας. Πρέπει να γεμίσει το μάτι, να 

δουλέψει το χέρι, να πιάσει το αντικείμενο, να το εξετάσει, να το εργαστεί, να 

ιδρώσει, να το αγκαλιάσει με όλες τις αισθήσεις το νέο, να του δώσει όλες τις 

δυνατές εκφράσεις, για να σχηματιστεί η έννοια ή να συμπληρωθεί. Ο 

δάσκαλος λοιπόν θ' αλλάξει και ρυθμό και μέθοδο. Πρέπει γενικά να 

προσαρμοστεί στη νοητική πορεία των παιδιών». Μπορεί ο κάθε ειδικός 

δάσκαλος να κάνει την αναγωγή στα σημερινά δεδομένα και τις δυνατότητες 

που του δίνονται. 

 

Όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην Ειδική Αγωγή ακούγοντας τα  

παραπάνω, παρότι γράφηκαν 79 χρόνια πριν, θα διαπιστώσουν μια ταύτιση 

με όσα οι ίδιοι σχεδιάζουν, πράττουν ή ακόμα οραματίζονται για την 

εκπαίδευση των παιδιών της τάξης τους ή του σχολείου τους.  

 Τελικά, η ουσιαστική «ένταξη» είναι αυτή στην κοινωνία. Ο στόχος 

αυτός πρέπει να διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και να 

αποτελεί φυσικά και στόχο της κοινωνίας. 



 Σο πρόβλημα εμφανίζεται έντονα στην ελληνική πραγματικότητα στο βαθμό 

που το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 

ανάγκες του παιδιού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του και για 

ανεξαρτητοποίηση.  

 

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση είναι χρονίζουσα. Οι εργαζόμενοι στις δομές 

Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης απασχολούνται κατά 70%, με ελαστικές 

σχέσεις εργασίας. Οι αναπληρωτές, προσλαμβάνονται οι περισσότεροι στη 

μέση της σχολικής χρονιάς και πριν προλάβουν να γνωριστούν με το παιδί 

και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, απολύονται, για να προσληφθούν την 

επόμενη χρονιά με τον ίδιο τρόπο σε άλλο σχολείο. ε αυτόν τον τομέα της 

εκπαίδευσης, τον τόσο ευαίσθητο και απαιτητικό, δεν έχει γίνει, τα τελευταία 

15 χρόνια, ούτε ένας μόνιμος διορισμός». 

Σα  στοιχεία που έχουμε από την ειδική αγωγή σε σχέση με την σχολική 

στέγη είναι αμείλικτα, σχολεία χωρίς αυλές, ανύπαρκτες υποδομές 

πρόσβασης για ΑΜΕΑ, ενοικιαζόμενα καταστήματα πληρωμένα με 

εκατοντάδες ευρώ φιλοξενούν μαθητές ειδικής αγωγής χωρίς να τηρούν ούτε 

τα βασικά.  

 

Να συμφωνήσουμε συνάδελφοι με την ολοκλήρωση της ημερίδας θα 

καταθέσουμε τα συμπεράσματα και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, 

το επόμενο διάστημα δεν θα αρκεστούμε σε υποσχέσεις ούτε σε ευχές αλλά 

θα βγούμε μπροστά όλοι οι γονείς  ώστε να  

 Λέμε όχι στην κατάργηση των ΚΕΔΔΤ, ν’ αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις 

Νέες Δομές.  

 Να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν τα ΚΕΔΔΤ με μόνιμο προσωπικό 

όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Δημόσια Δωρεάν πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση. 



 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ειδικού παιδαγωγικού, επιστημονικού, και 
βοηθητικού για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ίδρυση νέων δομών ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. Να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά και ν' ανοίξουν 
τώρα όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 Να χρηματοδοτηθεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, με τα απαιτούμενα κονδύλια, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, δομές, και υλικά. Σα χρήματα του ΕΠΑ 
να κατευθυνθούν άμεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων 
βασικών σταθερών δομών και όχι για την επιδότηση των ΜΚΟ, των 
λεγόμενων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που ανοίγουν το δρόμο της 
ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

 Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Πρόνοιας.  

 Να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα. 

 Να μην καταργηθεί ή συγχωνευτεί καμία δομή Εκπαίδευσης - Πρόνοιας 
και Τποστήριξης ΑμΕΑ και να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να 
λυθούν άμεσα τα οξυμένα κτιριακά προβλήματα που υπάρχουν σε πολλά 
σχολεία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. 

 Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία των Ειδικών 
χολείων: χρήματα, υλικά, βιβλία, βελτιώσεις υποδομών και να λυθεί 
άμεσα το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία 
τους, με κατάλληλα διαμορφωμένα και ασφαλή μέσα μετακίνησης, 
εξειδικευμένους μόνιμους οδηγούς και συνοδούς, δωρεάν και με απευθείας 
κρατική χρηματοδότηση. 

 Να απαγορευτεί η επιχειρηματική δράση στο χώρο της Ειδικής 
Αγωγής, της πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, της αποκατάστασης των 
παιδιών με αναπηρία. 

 

 

 


