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κ. Υπουργέκ. Υπουργέκ. Υπουργέκ. Υπουργέ    
 Τα προβλήματα με τα κλειστά Τμήματα Ένταξης στην Κρήτη, σας 

είναι γνωστά από προηγούμενη αναφορά μου (Ενημερωτικό δελτίο 

8
ης

 Φεβρουαρίου 2010), με την οποία και παρουσίασα τα υπάρχοντα 

κενά. 

 Η σημερινή μου παρέμβαση αφορά τα Τμήματα Ένταξης των 

δυσπρόσιτων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων της Κρήτης, 

αρκετά από τα οποία ακόμη και σήμερα παραμένουν κλειστά. 

Τμήματα Ένταξης που αποτελούν στήριγμα σε μαθητές μας με 

μαθησιακές και όχι μόνο δυσκολίες και που βοηθούν στην 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα τμήματα 

βρίσκονται σε ορεινά σχολεία του νησιού. Σχολεία τα οποία 

ταλανίζονται από πολλά προβλήματα και στα οποία καταγράφεται 

διαρροή του μαθητικού πληθυσμού. 

 Σήμερα λοιπόν στην Κρήτη υπάρχουν τα παρακάτω δυσπρόσιτα 

σχολεία, τα οποία έχουν ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης: 

Νομός Ηρακλείου: 

• Δημοτικό σχολείων Βοριζίων (είναι κλειστό). 
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Νομός Ρεθύμνης: 

• Δημοτικό σχολείο Ζωνιανών (η λειτουργία του άρχισε πριν 

μια βδομάδα).   

Νομός Χανίων 

• Νηπιαγωγείο Βουβά 

• Δημοτικό Σχολείο Βουβά 

• Δημοτικό σχολείο Ασκύφου 

• Δημοτικό σχολείο Έλους (είναι κλειστό) 

• Νηπιαγωγείο Ανώπολης Σφακίων 

Ζητώ την άμεση προκήρυξη των θέσεων και το διορισμό 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στα Τμήματα Ένταξης Δημοτικών 

σχολείων και Νηπιαγωγείων, με το ισχύον νομικό καθεστώς που 

διέπει τα δυσπρόσιτα σχολεία.  

Είναι καιρός η θεσμοθετημένη από την πολιτεία 

αντισταθμιστική αγωγή να φθάσει και σ’  αυτά τα σχολεία. 

Είναι καιρός να βοηθηθούν αποτελεσματικά και οι μαθητές των 

δυσπρόσιτων σχολείων, που παρουσιάζουν μαθησιακά 

προβλήματα. 

Είναι καιρός να προσληφθούν οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

Ειδικής Αγωγής της κατηγορίας ΠΕ71 και ΠΕ61, αφού η 

προϋπηρεσία που συγκεντρώνουν αρκετοί από αυτούς τους 

συναδέλφους αγγίζει ή και ξεπερνά τους 50 μήνες…   

Με αυτό τον τρόπο τα Τμήματα Ένταξης των παραπάνω 

σχολείων θα αποκτήσουν προσωπικό για δυο χρόνια, γεγονός που 

θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και θα 

στηρίξει την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση στα ξεχασμένα 

σχολεία της ορεινής ενδοχώρας της Κρήτης. 
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(Υ.Γ. Δεν αναφέρω δυσπρόσιτα σχολεία στο Νομό Λασιθίου, 

καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει χαρακτηριστεί κανένα, αν και 

υπάρχουν σχολεία που χρίζουν τον παραπάνω χαρακτηρισμό). 
 


