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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
 

   Ως Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων Φίλων ΑμεΑ & Αναπήρων Ικαρίας ‘’ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ’’                             
σας έχουμε γνωστοποιήσει πολλές φορές τα προβλήματα για τις 3 δομές , φτάνουμε για ακόμα   
μια φορά να σας κάνουμε γνωστό ότι και αυτή τη  σχολική χρονιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα 
προβλήματα μεταφοράς  των παιδιών μας από και προς το σχολείο, κάτι που για άλλους 
θεωρείται αυτονόητο, για εμάς  και τα παιδιά μας είναι ένα ακόμα εμπόδιο, με αποτέλεσμα να 
επιδεινώνεται η ψυχοσύνθεσή τους  τόσο εκπαιδευτικά, όσο και ψυχολογικά. Συγκεκριμένα τα 
παιδιά μας που φοιτούν στις 3 ειδικές μονάδες  του νησιού για άλλη μια φορά δεν εξυπηρετούνται.                  

    Έχετε ενημερωθεί και από τις  2 σχολικές μονάδες Π.Ε.  επίσημα  για τη δυσλειτουργία των 
δρομολογίων.  Φτάνοντας  στο τέλος του ημερολογιακού έτους  τα παιδιά μας δεν έχουν το 
συνταγματικό δικαίωμα στη μόρφωσή που  εσείς ως αρμόδιοι   με τη πολιτική σας στάση τους το 
στερείτε. Κάθε σχολική χρονιά ζούμε με την αγωνία αν οι δομές ειδικής αγωγής  θα στελεχωθούν με  
μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ   έχοντας  και το πρόβλημα των μεταφορών     
   Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς  ότι το να υπάρχει σταθερό σημείο αναφοράς στη σχέση 
εκπαιδευτικού-  γονέα ακόμα και του μεταφορέα σε σχέση με τα  παιδία   είναι  ζωτικής  σημασίας  
για να αποκτηθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης  . 
Έχουμε φτάσει στα όρια μας ! 

  Αποφασίσαμε  κάτω από αυτές τις καταστάσεις απαξίωσης που αντιμετωπίζουμε από τις πολιτικές 
που υπηρετούν τα αρμοδία όργανα, κρύβοντας  κάτω από το χαλί τα χρόνια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δομές τις Ικάριας  στα θέματα: 

• Mεταφορών 

• Mόνιμων διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ  

• Aπαραίτητα μέτρα προστασίας για το covid στα σχολεία  

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας αρνούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολειό όσο οδυνηρό και αν είναι 
για εμάς να σταματήσουμε την εκπαιδευτική τους διαδικασία  και τα θεραπευτικά τους 
προγράμματα και  απαιτούμε: 

➢ Μόνιμη ,νόμιμη  και δωρεάν μεταφορά των παιδιών  από και προς στο σχολείο  και με όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας  για την αποφυγή διασποράς  του κορονοϊού. 

➢ Για το  δρομολόγιο  ΡΑΧΕΣ-ΦΡΑΝΤΑΤΟ -ΕΥΔΗΛΟ    να υπάρχει  ειδικό μεταφορικό μέσο 
πολυθέσιο μαζί με συνοδό. 

➢ Άμεση επίλυση  του προβλήματος της μεταφοράς των παιδιών των δομών Π.Ε (πολυθέσιο 
μαζί με συνοδό) 

➢ Επαναληπτικά τεστ για covid ανά 15 μέρες δωρεάν σε εκπαιδευτικούς και μεταφορείς. 
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