
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΣΗΡΙΞΗ  & ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

 

      Σο Τπουργείο Παιδείασ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ - ΑΝΕΛ πιςτό ςτισ οδθγίεσ ΕΕ και ΟΟΑ, με ςθμαία 

τθν «πλιρθ ζνταξθ» δομϊν, εκπαιδευτικϊν, και κυρίωσ μακθτϊν τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ Γενικι, 

δίνει καίριο χτφπθμα ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν με αναπθρίεσ. Ακυρϊνοντασ ςτθν 

πράξθ τθν αναγκαιότθτα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ τουσ, «κατεβάηει» τον πιχθ των προςδοκιϊν τθσ εκπαίδευςισ τουσ.  

τθν περίπτωςθ των προςλιψεων αναπλθρωτϊν για παράλλθλθ ςτιριξθ ειδικά ο 

εμπαιγμόσ από το Τπουργείο είναι ξεκάκαροσ κι οι αρικμοί ςυντριπτικοί  μετά και τισ προςλιψεισ 

τθσ Πζμπτθσ (2θ φάςθ): 10 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ςτθν πρωτοβάκμια Ζβρου για 46 

εγκεκριμζνεσ αιτιςεισ. 

Ενϊ οι ανάγκεσ ςε Αναπλθρωτζσ (ΕΑΕ) για παράλλθλθ ςτιριξθ (μετά και τα νζα αιτιματα 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ) αυξάνονται,  θ κοροϊδία χωρίσ καμιά ντροπι του Τπουργείου προσ μακθτζσ, 

γονείσ κι εκπαιδευτικοφσ, προκαλεί οργι και αγανάκτθςθ. τον πίνακα παρουςιάηονται οι ανάγκεσ 

ςε παράλλθλθ ςτιριξθ και ςτθν παρζνκεςθ οι αντίςτοιχεσ προςλιψεισ τθσ  2/11/2017 

 

ΠΕ 70 ΠΕ 60 

41 (9) 5 (1) 

 

  Σο ΤΠΑΙΘ αναγκάηει τουσ γονείσ «να παρακαλάνε» για το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιϊν τουσ 

ςτθ μόρφωςθ και ςπρϊχνει τουσ γονείσ ςε ιδιωτικι παράλλθλθ ςτιριξθ με δικι τουσ οικονομικι 

επιβάρυνςθ, για όςουσ βζβαια ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα.  Είναι επίςθσ ξεκάκαρο ότι το 

Τπουργείο υποβακμίηει ςυνολικά τθν παρεχόμενθ δθμόςια εκπαίδευςθ, αφινοντασ αυτι τθν 

ιδιαίτερα ευαίςκθτθ κατθγορία μακθτϊν χωρίσ υποςτιριξθ ςτισ τάξεισ, επιβαρφνοντασ και 

δθμιουργϊντασ προβλιματα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  



 

 

Σο υπουργείο, πατϊντασ ςτθ νομοκετικι «προίκα» προθγοφμενων κυβερνιςεων και 

ςυγκυβερνιςεων, οδθγεί τουσ γονείσ ςε απόγνωςθ,  τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικήσ αγωγήσ 

ςε ανεργία και τουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ  ςτθ ςτζρθςθ των μορφωτικϊν τουσ 

δικαιωμάτων. 

Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ  τοποκετοφνται  ςε δφο ςχολικζσ μονάδεσ ο κακζνασ ι και 

ςε περιςςότερα από ζνα παιδιά, με  αποφάςεισ  που είναι παράτυπεσ αφοφ παραγράφουν τισ 

ανάγκεσ και τα δικαιϊματα των 46 μακθτϊν τθσ Π. Ε. Ζβρου που χριηουν παράλλθλθσ ςτιριξθσ 

ανατρζποντασ τισ αποφάςεισ του ΚΕΔΔΤ για παροχι πλιρουσ κάλυψθσ των μακθτϊν αυτϊν με 

εκπαιδευτικοφσ παράλλθλισ ςτιριξθσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο. 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

Άποψι μασ είναι πωσ οι ςφλλογοι διδαςκόντων δεν πρζπει να ςυντάξουν πρακτικό 

κατανομισ των ωρϊν υποςτιριξθσ των παιδιϊν που ςφμφωνα με τισ γνωματεφςεισ του ΚΕΔΔΤ 

δικαιοφνται Παράλλθλθ τιριξθ κακϊσ, οφτε τθν αρμοδιότθτα αυτι ζχουν οφτε τθν ευκφνθ αυτι 

πρζπει να αναλάβουν.  

Θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ οφείλει εγγράφωσ και ονομαςτικά και ςφμφωνα με τισ 

γνωμοδοτιςεισ του ΚΕΔΔΤ να ανακζςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Παράλλθλθσ τιριξθσ που τοποκετεί 

ςτα ςχολεία τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν που τθ δικαιοφνται.  

Σο Τπουργείο  να προχωριςει άμεςα ςε προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν,  ϊςτε να καλυφκοφν 

ΟΛΕ οι αιτιςεισ με ζναν εκπαιδευτικό για κάκε παιδί. 

 

Μαηικζσ προςλιψεισ και κάλυψθ όλων των κενϊν τϊρα! 

Η Πολιτεία ζχει τθν υποχρζωςθ να δίνει ςε όλα τα παιδιά ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθ μόρφωςθ! 

ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΣΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΗΡΙΞΗ! 

 


