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Αζήλα 20/1/2017 

 

Σηομ 21ο αιώμα με  ηις καηακηήζεις ηης αμθρωπόηηηας 

ζηημ ηετμολογία και ηημ επιζηήμη, πρέπει μα έτοσμ ηο 

καηάλληλο ζτολείο, αμάλογα με ηις αμάγκες ηοσς, όλα ηα 

παιδιά, και ηα 200.000 ποσ είμαι ζήμερα εκηός Ειδικής 

Αγωγής. 

 
Καηαγγέιινπκε ηελ  ζπλερή κείσζε ησλ θξαηηθώλ θνλδπιίσλ γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή. 

 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ» κε ηε λέα ρξνληά επηβάιεη λέν «θόθηε» ζηα θξαηηθά θνλδύιηα 

γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή θαη ηηο ζεξαπείεο ησλ ΑκΕΑ. Οη  πεξηθνπέο πνπ γίλνληαη κέζσ ηεο 

ππνρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΕΟΠΤΤ θαη  πνπ αθνξνύλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηξόπν 

απνπιεξσκήο ησλ ηδησηηθώλ δνκώλ Εηδηθήο Αγσγήο, νδεγνύλ ζηελ παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζή 

ηνπο. Απηή ε πνιηηηθή πνπ κεζνδεύεηαη από ρξόληα, έρεη ζηόρν ην θόξησκα ηνπ θόζηνπο γηα ηηο 

αλάγθεο Πξόλνηαο θαη Εηδηθήο Αγσγήο ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

Σαπηόρξνλα, κε απηέο ηηο αιιαγέο γηγαληώλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή  δξάζε ζηελ Τγεία, ζηελ 

Πξόλνηα θαη ηελ Εηδηθή Αγσγή θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο. Κη απηό ζα 

νδεγήζεη αθόκε, ζην ρηύπεκα ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, ζην θιείζηκν ησλ κηθξώλ θέληξσλ, 

γηα λα κείλεη ν ρώξνο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, αιπζίδεο, νκίινπο θιπ. 

 

Κνηλόο ινηπόλ αγώλαο γνληώλ θαη εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηα ζρέδηα θπβέξλεζεο θαη 

κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ. 

«Κέξδνο, επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο δε 

ζπκβαδίδνπλ». 

 

Οη λέεο δηαηάμεηο απαγνξεύνπλ ζε όζνπο γνλείο δελ έρνπλ ιεθηά - θαη νη πεξηζζόηεξνη δελ 

έρνπκε - λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζεξαπείεο γηα ηα παηδηά.  Όκσο ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 

ζηηο ζεξαπείεο. 

 

Σηεξίδνπκε  ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ΑκΕΑ θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ρώξνπ. 

Δειώλνπκε όηη ζα  είκαζηε δίπια ζαο . Όπνηνο πηζηεύεη πσο απηά δελ ηνλ αθνξνύλ θάλεη 

ηξαγηθό ιάζνο γηαηί νη ηάμεηο (ην έκςπρν πιηθό) ιεηηνπξγνύλ σο νκάδεο. Όινη έρνπλ λα 



πξνζθέξνπλ ζε απηήλ ηελ θνηλσλία. Η αιιειεπίδξαζε παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηα 

ιεγόκελα «θαλνληθά» παηδηά είλαη ζεξαπεπηηθά ακθίδξνκε. Τν θξάηνο θόβεη, ρξήκαηα, 

ειπίδεο, όλεηξα, ην κέιινλ όισλ ησλ παηδηώλ καο. Εκείο δελ πξέπεη λα ην επηηξέςνπκε.                                    

Μαδί δηεθδηθνύκε: 

 

 Να ζηακαηήζεη θάζε πιεξσκή ησλ γνληώλ γηα εμεηάζεηο, θάξκαθα, ζεξαπείεο, ηηο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο θαη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Είλαη επζύλε ηνπ θξάηνπο θαη πξέπεη λα ηελ αλαιάβεη κε 

100% θάιπςε από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Κακηά απόιπζε, θακηά 

κείσζε κηζζνύ. 

 Άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. 

 Άκεζε απνπιεξσκή από ηνλ ΕΟΠΥΥ ησλ νθεηιώλ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ. 

 Απνθιεηζηηθά δεκόζηα Υγεία - Πξόλνηα θαη Εηδηθή Αγσγή. 

 Να έρνπλ ην θαηάιιειν ζρνιείν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, όια ηα παηδηά, θαη 

ηα 200.000 πνπ είλαη ζήκεξα εθηόο Εηδηθήο Αγσγήο. 

 

 

 


