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Προς:

Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:

«Ελλείψεις στελέχωσης στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης (νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια) όσον αφορά σε εκπαιδευτικούς παράλληλης εκπαιδευτικής
στήριξης, καθώς και στα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, όσον αφορά στις ειδικότητες
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και
σχολικών νοσηλευτών»

Κυρία Υπουργέ,
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από πλήθος διαμαρτυριών προερχομένων από τον Σύλλογο
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων παιδιών με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες: “Η Αγία Σκέπη”,
υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, αφενός, στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) όπου λείπουν οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης εκπαιδευτικής
στήριξης, και αφετέρου, στα Ειδικά Σχολεία, όπου λείπουν, τόσο το Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό, όσο το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και οι σχολικοί νοσηλευτές. Με την έναρξη
και αυτής της σχολικής χρονιάς οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, όπως
παρατηρείται κάθε χρόνο, βρίσκονται στο περιθώριο του εκπαιδευτικού συστήματος, αστήρικτοι,
αβοήθητοι, ευάλωτοι στον στιγματισμό και στην περιθωριοποίηση, με τις οικογένειές τους σε
αδιέξοδο. Εδώ και πολλά χρόνια, δυστυχώς, δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες λύσεις στο ίδιο, ως
άνω, επαναλαμβανόμενο διαχρονικά πρόβλημα και ουδείς αρμόδιος, μέχρι τώρα, δεν έχει
ενδιαφερθεί ουσιαστικά να δώσει οριστικές διεξόδους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ως
άνω οικογένειες στην καθημερινότητα τους, το μεγαλύτερο των οποίων είναι η άρτια στελέχωση
των σχολείων των παιδιών τους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να καλυφθούν τα ανωτέρω κενά
διδασκόντων στην σχολική καθημερινότητα, αφενός, των παιδιών που χρειάζονται παράλληλη
εκπαιδευτική στήριξη φοιτώντας σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης, και αφετέρου, των παιδιών που
φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, στα οποία δεν επαρκεί η στελέχωση, όσον αφορά στο Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και στους σχολικούς νοσηλευτές;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπούμπας

