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Τη Βουλή των Ελλήνων 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου  

-Τμήμα Ερωτήσεων 

 

KOIN: Βουλευτή                                                                                           
-κ. Φωτεινή Αραμπατζή 
 (δια της Βουλής των Ελλήνων) 

  

 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην  Ερώτηση   
               με αριθμ. 4853/30-3-2018» 
 
 
          Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 4853/30-3-2018, την οποία κατέθεσε                                               
η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραμπατζή, με θέμα «Σύσταση οργανικών θέσεων στο 2/θέσιο Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα : 
        Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας ως βασική προτεραιότητα την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
προχώρησε, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, κατά το σχολικό έτος 2016-17, στη διαδικασία 
ίδρυσης δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων 
Ένταξης. Σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικών πιέσεων το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αύξησε κατά 20% τα 
Τμήματα Ένταξης και κατά 8% τα Ειδικά Σχολεία, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα,                
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε όλα τα σημεία της χώρας 
         Ειδικότερα, το 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 1438/Β/2-
10-2006) και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2016-17 με 10 μαθητές. Για την 
υποστήριξη των παραπάνω μαθητών διατέθηκαν, εκτός από τους 2 εκπαιδευτικούς ΠΕ 71 
(δάσκαλοι ειδικής αγωγής), 2 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, 1 Ψυχολόγος, 1 εκπαιδευτικός 
Πληροφορικής,1 εκπαιδευτικός Μουσικής και 1 κλάδου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.). Είναι φανερό ότι από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το σχολείο στελεχώθηκε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
         Όσον αφορά στη σύσταση οργανικών θέσεων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σας 
ενημερώνουμε ότι το ΥΠΠΕΘ βρίσκεται σε διαδικασία ανασύστασης των οργανικών θέσεων όλων 
των ΣΜΕΑΕ, σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των μαθητών.  
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           Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι στις απόλυτες 
προτεραιότητες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τοποθέτηση μόνιμου 
προσωπικού στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της γενικότερης 
πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει, για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 

 
 
                                                                                                                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού         

2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης                                                                  ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ 

3. Τ.Κ.Ε.  
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