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Αγία Παρασκευή, 5/3/2019 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Κασσιανό, Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Λόντο, Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας κ. Ανδρώνη 
 
ΘΕΜΑ: Άµεση λειτουργία Τµήµατος Ένταξης στη σχολική µας µονάδα 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Αιτήµατα από τη διευθύντρια του σχολείου µας κυρία Δηµητροπούλου Ειρήνη µε θέµα την 
«Αναγκαιότητα ίδρυσης τµήµατος ένταξης στο 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής» µε αριθµ. πράξης 
7/14-11-2018 και αριθµ. πρωτοκόλλου 116/20-11-2018 στη Διεύθυνση Π.Ε. Β’ Αθήνας, και µε αριθµ. 
πρωτοκόλλου 117/20-11-2018 στην Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή Αγίας Παρασκευής. 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι,  
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε την ΑΠΟΛΥΤΗ και ΑΜΕΣΗ ανάγκη 
ίδρυσης και λειτουργίας ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ στη σχολική µας µονάδα. 

Συγκεκριµένα, στο 11ο Δηµοτικό Αγίας Παρασκευής υπάρχουν τέσσερις (4) µαθητές που χρειάζεται 
να φοιτήσουν κατά προτεραιότητα σε Τµήµα Ένταξης και φέρουν γνωµάτευση από ειδικό διαγνωστικό 
φορέα, καθώς και άλλοι έξι (6) που δεν έχουν µεν γνωµάτευση, αλλά τόσο οι γονείς τους όσο και ο σχολικός 
σύµβουλος ειδικής αγωγής κρίνουν ότι θα ωφεληθούν τα µέγιστα από την ύπαρξη και τη λειτουργία 
Τµήµατος Ένταξης στο σχολείο µας. Μιλάµε δηλαδή για συνολικά δέκα (10) µαθητές που αντιµετωπίζουν 
µαθησιακές δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν τη σχολική τους επίδοση, ενώ προκαλούν σε αρκετές 
περιπτώσεις και προβλήµατα προσαρµογής και συµπεριφοράς στο περιβάλλον του σχολείου, µε ιδιαίτερα 
επιβαρυντικές συνέπειες για τη σχολική καθηµερινότητα τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των τάξεων 
στις οποίες ανήκουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σηµαίνει ότι η µη λειτουργία του απολύτως απαραίτητου 
Τµήµατος Ένταξης διαταράσσει την εύρυθµη λειτουργία ολόκληρου του σχολείου. 

Σηµειωτέον ότι το 11ο Δηµοτικό είναι ένα από τα µόλις τρία σχολεία που δε διαθέτουν Τµήµα Ένταξης 
σε ολόκληρη την περιφέρεια της Β΄ Αθηνών. Ως γονείς, αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν εν έτει 2019 να 
επιτρέπεται να υπάρχουν ακόµη στην Ελλάδα δηµόσια σχολεία και µαθητές δύο ταχυτήτων, που δεν έχουν 
ίσες ευκαιρίες και ισότιµη αντιµετώπιση από την Πολιτεία. Πώς είναι δυνατόν να αφήνονται παιδιά µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο έλεος της τύχης, τη στιγµή που οι συµµαθητές τους του συστεγαζόµενου 
5ου Δηµοτικού Αγίας Παρασκευής, παιδιά µε τα οποία παίζουν παρέα στο διάλειµµα και κυκλοφορούν µαζί 
στους διαδρόµους του ίδιου σχολικού κτιρίου, λαµβάνουν –και πολύ σωστά!– τη βοήθεια και τη στήριξη 
που χρειάζονται και δικαιούνται. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα, από το οποίο εξαρτάται η 
µελλοντική εκπαιδευτική πορεία των παιδιών αυτών, αλλά και η συγκρότησή τους ως προσωπικοτήτων και 
η αυτοεκτίµησή τους. Συνεπώς δεν επιτρέπεται να πάει καθόλου χρόνος χαµένος! 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑ. Είναι ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ να διασφαλίζει ΣΕ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, κάτι που αποτελεί αναφαίρετο και θεσπισµένο 
δικαίωµά τους. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά χρεοκοπία της δηµοκρατίας και αντίκειται σε κάθε έννοια 
ισότητας και δικαιοσύνης.  

Με εκτίµηση, 
τα µέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων  

των 5ου (Χέλµειου) και 11ου Δηµοτικών Αγίας Παρασκευής 
 

Αυγερίδη Λία (πρόεδρος): 6977-852146 
Γιανναρούδη Δέσποινα (αντιπρόεδρος), Αποστολάτου-Πολατώφ Μαρία 

(γραµµατέας), Εµµανουηλίδου Χρύσα (ταµίας), Καρατζά Πηνελόπη,  
Λουδάρος Νίκος, Παπαδήµας Κώστας 


