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         Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19, Ελληνικό 16777 

ΤΗΛ. & FAX.: 2130222777, Ε-mail: poamskp@otenet.gr 
 

 
       Ελληνικό, 16 Νοεμβρίου 2021 
Αριθ. Πρωτ.: 1336/2021 
 
Προς: Υπουργείο Παιδείας 
 
Υπόψη:  

- Υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως 
- Υφυπουργού Παιδείας (Αρμόδια για θέματα Αθμιας & Βθμιας εκπαίδευσης και 

Ειδικής Αγωγής ) Ζ. Μακρή 
-  

 
 
Κοινοποίηση:  

- ΕΣΑμεΑ  
 
 
Θέμα: Διαμαρτυρία ΠΟΑμΣΚΠ για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών με ΣΚΠ 
 

 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια των πρόσφατων επικοινωνιών μας με το Υπουργείο Παιδείας, μέσω επιστολών, 
με ερωτήματα για ζητήματα προσλήψεων/διορισμών/τοποθετήσεων/μεταθέσεων 
εκπαιδευτικών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) -Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ερχόμαστε με 
την παρούσα επιστολή να ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΥΘΟΥΜΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για την δημοσίευση των 
εγκυκλίων: α)  Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2 -11.11.2021 και β) Αρ. Πρωτ.: 144421/Ε2 – 11.11.2021 
οι οποίες ουσιαστικά αποκλείουν τους εκπαιδευτικούς με ΣΚΠ-ΠΣ από το δικαίωμα 
υποβολής αίτησης μετάθεσης.  
 
Ειδικότερα, από τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης στις συγκεκριμένες εγκυκλίους 
(Κεφάλαιο Γ΄) έχει παραμείνει το δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο σε εκπαιδευτικούς με 
ΣΚΠ-ΠΣ που έχουν τετραπληγία/παραπληγία εξ’αιτίας της πάθησης, ενώ έχει αφαιρεθεί η 
αναφορά της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, που επέτρεπε στους υπόλοιπους 
πάσχοντες εκπαιδευτικούς από ΣΚΠ-ΠΣ να ζητήσουν μετάθεση κοντά στον τόπο κατοικίας 
τους. 
 
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια χρόνια ασθένεια 
που μπορεί να προκαλέσει παραπληγία ή τετραπληγία σε προχωρημένο στάδιο, όμως, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, σε πρώιμο στάδιο οι αναπηρίες που επιφέρει δεν αφορούν 
αποκλειστικά την κίνηση. Τα νευρολογικά ελλείμματα και το πλήθος συμπτωμάτων εξαιτίας 
της νόσου είναι εξίσου επιβαρυντικά για τους πάσχοντες αν και αφανή, οι οποίοι χρήζουν 
θεραπείας, τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και διενέργειας ιατρικών εξετάσεων, 
συνεδριών αποκατάστασης και ψυχολογικής υποστήριξης προκειμένου να διατηρούν ένα 
καλό επίπεδο λειτουργικότητας. Αρκετοί από τους πάσχοντες λαμβάνουν φαρμακευτική 
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αγωγή που δημιουργεί ανοσοκαταστολή- κάνοντάς τους ευάλωτους σε λοιμώξεις - και 
συνεπώς χρήζουν αυξημένης προσοχής. 
 
Είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία με εκπαιδευτικούς με ΣΚΠ-ΠΣ από όλη την Ελλάδα οι 
οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν το λειτούργημά τους. Αισθάνονται πως το Υπουργείο 
Παιδείας κωφεύει στα προβλήματά τους και αρνείται να εφαρμόσει διατάξεις του νόμου 
που προστατεύουν τα δικαιώματα της ευάλωτης αυτής ομάδας πολιτών. 
 
Μας είναι γνωστό ότι ακόμη και στις περιπτώσεις αλλαγής διατάξεων του νόμου θα πρέπει 
να έχει δοθεί προειδοποίηση και χρονική διορία ισχύος των παλαιών διατάξεων που 
αφορούν τους εκπαιδευτικούς που κάνουν αιτήσεις. 
 
Ευελπιστούμε πως το Υπουργείο Παιδείας θα αντιληφθεί τη σοβαρότητα του ζητήματος και 
θα επιδείξει την αρμόζουσα πρόνοια για τους εκπαιδευτικούς με ΣΚΠ-ΠΣ ώστε να 
συνεχίσουν να προσφέρουν στην Εκπαίδευση χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους ή 
να οδηγούνται σε αναγκαστική ανεργία. 
 
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για συνεργασία και για όποια πληροφορία ή 
διευκρίνιση χρειαστεί. 
 

Με εκτίμηση, 
    Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                                   
  

  
Βασιλική Μαράκα 
Η Πρόεδρος 

Μαρία Μαμαλάκη  
Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

Συνημμένα 2:  

 

Εγκύκλιος 144390/Ε2/11.11.2021 

Εγκύκλιος 144421/Ε2/11.11.2021 

 


