
 
 

 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Η  φετινή χρονιά, όπως και οι προηγούμενες,  χαρακτηρίστηκε από τα κενά στην ειδική αγωγή και 

την παράλληλη στήριξη παρά τους αγώνες της Ένωσης και όλου του γονεϊκού κινήματος. 

Εύγλωττη η ομολογία του Υπουργείου Παιδείας ότι αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του 

πιο ευαίσθητου τομέα της εκπαίδευσης λόγω έλλειψης κονδυλίων. Στην υπ΄αριθμ. 11735/Ε1 / 

24.01.2018 απαντητική επιστολή του Υπουργείου προς το 2ο Δημοτικό για τα κενά στην 

παράλληλη στήριξη αναφέρεται:    

 

“ Στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιοριστικών διατάξεων, των δημοσιονομικών περιορισμών και 

των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πιστώσεων καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες σε 

συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και τους 

λοιπούς συναρμόδιους φορείς προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.Ο αριθμός, όμως, των 

εκπαιδευτικών αναγκών για παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλης 

στήριξης) σε μαθητές ανά την Επικράτεια (οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση σχετικών 

εγκριτικών αποφάσεων από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υπουργείου) υπερβαίνει τον 

αριθμό των εγκεκριμένων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών με σκοπό την κάλυψη 

αυτών, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η πλήρης (και άμεση) κάλυψή τους.” 

 

 Η Ένωση  και οι Σύλλογοι Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής απαιτούν  

 

 Tα κονδύλια που προβλέπονται για την Παράλληλη Στήριξη και την Ειδική Αγωγή να είναι 

τόσα, όσα και οι ανάγκες των παιδιών. 

 Οι ανάγκες καθορίζουν το ύψος των απαραίτητων κονδυλίων και όχι τα κονδύλια τις 

ανάγκες . 

 Την ΑΜΕΣΗ , ΠΛΗΡΗ , ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΛΥΨΗ  όλων των αναγκών των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες από την πρώτη μέρα κάθε σχολικού έτους αλλά και καθόλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των αρμόδιων φορέων. 

 

Τα κενά στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη  

είναι η χαίνουσα πληγή του εκπαιδευτικού συστήματος και 

 αποτελούν ντροπή για κάθε ευνομούμενη πολιτεία. 

 
Αγ. Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2018 

 


