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Προς: 1. κ. Κ. Μητσοτάκη,  

           Υπουργό Διοικητικής  Μεταρρύθμισης    

           2. κ. Κ. Αρβανιτόπουλο,  

              Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων  

                       

 

ΚΟΙΝ:  

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά 

-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου  

-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  

-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου  

-Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.  Δ. Στεφάνου  

-Γεν. Γραμματέα Παιδείας κ. Θ. Κυριαζή  

-ΟΛΜΕ 

-ΠΕΣΕΑ  

-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.  

 

 

ΘΕΜΑ: «Η Ε.Σ.ΑμεΑ ζητάει την άρση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης»  

 

Κύριοι Υπουργοί,    

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ), με το παρόν έγγραφό της,  

ζητάει την κατάθεση τροπολογίας, προκειμένου να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του άρθρου 

82 του ν. 4172/201 οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, 

με τον αντίστοιχο κωδικό γενικής αγωγής και εκπαίδευσης και προέκταση «50» και να 

επανασυσταθούν οι καταργούμενες οργανικές θέσεις τους.   

 

Η ένταξή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ(Κεραμικής, 

Χειροτεχνίας, Αγγειοπλαστικής, Μεταξοτυπίας, Βιβλιοδεσίας) στις διατάξεις του άρθρου 82 

έχει ήδη δημιουργήσει αναστάτωση στο χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Αυτή τη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης απειλούνται με απόλυση, 

ενώ ταυτόχρονα το  κεφάλαιο που έχει διατεθεί για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού των 

ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ απαξιώνεται, και μαζί με αυτό υποβαθμίζεται και η ποιότητα της ίδιας της 

εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Ο πολύπαθος χώρος της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία δεν έχει ανάγκη από 

διαθεσιμότητες και απολύσεις. Αντιθέτως έχει ανάγκη από ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού που υπηρετεί σε όλες τις δομές της ειδικής εκπαίδευσης και αύξηση των 

κονδυλίων που διατίθενται για το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

Αναμένουμε ότι θα ικανοποιήσετε ένα αίτημα που δεν στηρίζεται μόνο  από το σύνολο του 

αναπηρικού κινήματος αλλά από τους βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, 

όπως δείχνει το πλήθος των ερωτήσεων που αφορούν στην διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.   

 

 

Με εκτίμηση  

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

                Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                     ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ  

 

 

 

 

 


