
Με διαγγέλματα  
και κυβερνητική απραξία 

δε γίνεται ειδική αγωγή  
και εκπαίδευση! 

 
 

Είναι απολύτως δίκαιη η οργή των συναδέλφων-ισών μας που εργάζονται στα Ειδικά σχολεία 
όλη της χώρας και στο ειδικό σχολείο Κομοτηνής για την εγκατάλειψη και την κυβερνητική 
αδιαφορία. Τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η πιο ευαίσθητη δομή της 
εκπαίδευσης, με παιδιά που χρήζουν πολλαπλής φροντίδας, παραμένουν ανοιχτά χωρίς να 
υλοποιείται κανένα από τα μέτρα προστασίας που από την αρχή της πανδημίας απαιτούν 
εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και γονεϊκό κίνημα. 
 

 

Το Υπουργείο θεωρεί αναλώσιμους/ες εργαζόμενους και μαθητές/τριες!  
Η εξοργιστική αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας έχει αφήσει, παιδιά και 

εκπαιδευτικούς, ανοχύρωτους, χωρίς προστασία,  στο έλεος της εξέλιξης της πανδημίας! Όλοι 
όσοι δουλεύουν στα ειδικά σχολεία, όλο το προσωπικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό, βοηθητικό 
και καθαριότητας, στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά με αναπηρία, ακούραστα, με 
πλήρη συνείδηση του ρόλου τους. 
 

 

Το προσωπικό των Ειδικών Σχολείων έχει τα κρατήσει όρθια όλο αυτό το διάστημα! 
Οι μαθητές που φοιτούν στην Ειδική Αγωγή έχουν ανάγκη το υποστηρικτικό πλαίσιο των 

ειδικών σχολείων, κάθε ώρα ή μέρα χαμένη μετρά πολλαπλάσια αρνητικά στα παιδιά 
με  αναπηρία, τα πισωγυρίζει, και δύσκολα επανακτούν αυτά που έχουν  κατακτήσει. Τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες χρειάζονται ένα δομημένο διεπιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης, με 
ολόπλευρη στήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν την αυτονομία τους, 
τη γνωστική, συναισθηματική, και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η αναστολή των διεπιστημονικών 
παρεμβάσεων σε συγκεκριμένο πλαίσιο  όχι απλά αφήνει τα παιδιά σε μια στασιμότητα, αλλά, 
ανάλογα με την αναπηρία, αυτά παλινδρομούν, χάνοντας ό,τι με κόπο κατέκτησαν. 

Γι’ αυτό, για έναν ολόκληρο χρόνο, από την εμφάνιση της πανδημίας, διεκδικούμε τους 
ασφαλείς όρους λειτουργίας των σχολείων μαζί με τους γονείς των ειδικών σχολείων, για να 
μείνουν ανοιχτά αλλά και ασφαλή για όλους. Δε φτάνουν μόνο οι ευχές, αλλά πρέπει να 
διασφαλίζονται και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, όπως: μείωση των μαθητών ανά 
τμήμα,  πρόσληψη όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων με πρόβλεψη για τις απουσίες των 
εργαζομένων (ευπαθείς ομάδες, γονείς κλπ.), συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ στα Ειδικά 
Σχολεία, βελτίωση των υποδομών κλπ. 

Παρά τις αντιξοότητες, χωρίς καμία απολύτως στήριξη από την κυβέρνηση, οι 
συνάδελφοι/ισσες συνεχίσουν το επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο, με φόβο την υγεία και 
την ασφάλεια όλων μας, τόσο των παιδιών όσο και τη δική μας. 
  

Τώρα πια έφτασε ο κόμπος στο χτένι! Δεν πάει άλλο! 
Επιτέλους, η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να αφήσει τα βδομαδιάτικα διαγγέλματα 
ρύθμισης της αγοράς και να ικανοποιήσει τα δίκαια και επιστημονικά αιτήματά του κλάδου για 
να μπορέσουμε, με ασφαλείς όρους να προσφέρουμε το επιστημονικό μας έργο. Τα 30 
εκατομμύρια για την αστυνομία και την καταστολή τα βρήκε, τα 70 δις για την στήριξη των 
μεγαλοεπιχειρηματιών καμαρώνει ότι τα έχει προβλέψει, ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να καλύψει τις ανάγκες 
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των ειδικών σχολείων, την ασφάλεια και τη ζωή των μαθητών με αναπηρία, και των 
εργαζομένων. 

Καταγγέλλουμε το Υπ. Παιδείας που με μηδέν κόστος επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ειδικών σχολείων είτε αδιαφορώντας για αυτές και 
καλώντας τα ειδικά σχολεία να τα βγάλουν πέρα εκ των ενόντων είτε με τυχόν υποχρεωτικές 
μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τα τμήματα ένταξης  στα ειδικά σχολεία!  

Τυχόν τέτοιες πρακτικές αποτελούν φέρνουν ουσιαστικά την αναστολή λειτουργίας των 
τμημάτων Ένταξης με πρόφαση την πανδημία.  Φέρνει σε αντιπαράθεση τον ειδικό πληθυσμό 
των ειδικών σχολείων με τους μαθητές με αναπηρία/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
γενικών σχολείων, που με κόπο προσπαθούν να ενταχθούν στα γενικά σχολεία. Άμεση λύση 
πρέπει να δοθεί με επιπλέον προσλήψεις για κάθε ανάγκη!  

Καταγγέλουμε επίσης το Υπ. Παιδείας  για όλους τους περιορισμούς αδειών ειδικού 
σκοπού που αναγκάζουν εκπαιδευτικούς (που ανήκουν οι ίδιοι ή εξαρτώμενα συγγενικά τους 
πρόσωπα που φροντίζουν σε ευπαθείς ομάδες) να εκτίθενται σε καθημερινό κίνδυνο.  
 

Απαιτούμε: 

• Να γίνουν μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και επιστημονικού προσωπικού όλων των 
αναγκαίων ειδικοτήτων για τα ειδικά σχολεία. Να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις του 
εκπαιδευτικού κινήματος για ανοιχτά και υγειονομικά ασφαλή ειδικά σχολεία. 

• Να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στους μαζικούς εμβολιασμούς, με προτεραιότητα τους 
εργαζόμενους στα ειδικά σχολεία! 

• Να διενεργούνται μαζικά, περιοδικά τεστ ώστε να ελέγχεται η διασπορά. Σε περίπτωση 
επιβεβαιωμένου κρούσματος να γίνονται οι αναγκαίες ιχνηλατήσεις, αλλά και φροντίδα των 
πασχόντων. 

• Να έχουν όλα τα σχολεία σχολικό Νοσηλευτή! 

• Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για να μειωθούν οι μαθητές ανά ομάδα, να 
αξιοποιηθούν τα κλειστά σχολεία, κάθε υποδομή για να μην συγχρωτίζονται μαθητές και 
εργαζόμενοι. 

• Να προσληφθεί επιπλέον, προσωπικό καθαριότητας για να καλύπτονται τα υγειονομικά 
πρωτοκόλλα. 

• Να παρθούν μέτρα τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων στη μεταφορά των 
μαθητών. Να αυξηθούν τα δρομολόγια και να μειωθεί ο αριθμός των μεταφερόμενων 
μαθητ(ρι)ών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνο. Διεκδικούμε αποκλειστικά Δημόσιες και Δωρεάν 
σχολικές μεταφορές με οχήματα που να είναι αποκλειστικής χρήσης από τα σχολεία. 

• Για όσους μαθητές αναστέλλεται η διαδικασία είτε κλεισίματος του σχολείου, είτε 
σοβαρών προβλημάτων, με ευθύνη του Υπουργείου να συνεχίζονται οι αναγκαίες επιστημονικές 
παρεμβάσεις! 

• Άδειες στους συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, χωρίς τους περιορισμούς 
που βάζει η υπουργική απόφαση. 

• Να τοποθετηθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό (Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ- καθαριότητας) 
στα Ειδικά Σχολεία με πρόβλεψη για την αναπλήρωση των εργαζομένων που βρίσκονται ή θα 
βγουν σε άδεια. 

• Να υπάρχει επάρκεια σε όλα τα απαραίτητα  μέσα ατομικής προστασίας. 


