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Προς  την Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

 
Θέμα: « Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο Ωρωπού» 

 
 Κύριοι Υπουργοί, 

 

  Σύμφωνα με την  καταγγελία του Συλλόγου  Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων με Αυτισμό 

και Ειδικές Ανάγκες, «Η Αγία Σκέπη», στο Ειδικό Δημοτικό  Σχολείο  Ωρωπού υπάρχουν  

σημαντικές  ελλείψεις προσωπικού.  

  Το συγκεκριμένο σχολείο από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στερείται Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή.  Όπως επισημαίνεται, 

οι αναφερόμενες ελλείψεις χρήζουν ιδιαίτερης και επιτακτικής αντιμετώπισης, διότι μπορούν να 

αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία των ΑμεΑ μαθητών και μαθητριών, δεδομένων 

των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των συγκεκριμένων παιδιών. 

  Η  γενικότερη και διαχρονική απουσία εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, σχολικού νοσηλευτή, 

μουσικού καταδεικνύει την έκπτωση που υφίστανται οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών στα 
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ειδικά σχολεία. Την κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει η συνήθης ανυπαρξία ΕΒΠ, ο ρόλος του 

οποίου είναι ουσιώδης για την καθημερινή ομαλή λειτουργία αυτών των σχολείων. Αποτέλεσμα 

του τελευταίου είναι ότι ο εκπαιδευτικός ενός τμήματος, χωρίς βοήθεια,  πρέπει να διαχειριστεί 

τις ιδιαίτερες δυσκολίες που προκύπτουν, όταν κάποιο παιδί έχει ανάγκη συνοδού, αναφορικά 

με την υγιεινή και καθαριότητα στην τουαλέτα, και συγχρόνως να διασφαλίσει  την επίβλεψη 

και την ασφάλεια των υπόλοιπων παιδιών στην τάξη. 

  Στην περίπτωση της αγωγής των παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες  είναι απαράδεκτο 

η λειτουργία των Ειδικών Σχολείων να επαφίεται διαχρονικά  στις ατομικές ενέργειες των 

γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι έρχονται κάθε φορά αντιμέτωποι με την αδιαφορία , την 

ολιγωρία  και την άρνηση της Πολιτείας να καλύψει  τις ελλείψεις των ειδικών σχολείων, 

στερώντας  μάλιστα  από  τους μαθητές αυτούς  το δικαίωμα  στη μόρφωση, όπως είναι 

θεσπισμένο Συνταγματικά,  τόσο στο άρθρο 21 περί «Ειδικής Φροντίδας», όσο και στο Νόμο περί 

«Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». 

 

 Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

 
1. Θα προβείτε άμεσα  στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Ωρωπού, ώστε να ενισχυθεί το μείζον ζήτημα της σωματικής και ψυχολογικής ασφάλειας 

των συγκεκριμένων παιδιών; 

2. Θα προβείτε άμεσα σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού σε όλα τα Ειδικά Σχολεία 

που αντιμετωπίζουν ελλείψεις; 

3. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τη μόνιμη έλλειψη ΕΒΠ στα  Ειδικά Σχολεία της Χώρας; 

4. Ποια μέτρα  θα  λάβετε ώστε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να σταθεί  αρωγός 

στον καθημερινό αγώνα των γονέων και κηδεμόνων μαθητών  ΑμεΑ; 

 

                                                                                                            Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                           

                                                                                                                    Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                              Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




