
 
 

 
 

Περύ Ειδικόσ Αγωγόσ… 

νϋα αναςτϊτωςη ςε αυτόν τον τόςο ταλαιπωρημϋνο 

και ευαύςθητο χώρο 

Μετϊ τα ςχολεύα που οι ανϊγκεσ του προςωπικού τησ Παρϊλληλησ 

Στόριξησ και των τμημϊτων Ένταξησ, ακόμα (μϋςα Γενϊρη) δεν ϋχουν 

καλυφθεύ και ο κϊθε γονιόσ ζει τον καθημερινό Γολγοθϊ του, με το αρμόδιο 

Υπ. Παιδεύασ να μην επιλύει το πρόβλημα, 

μια νϋα αναςτϊτωςη ϋρχεται για τα ύδια αυτϊ παιδιϊ -από το Υπ. Υγεύασ 

αυτό τη φορϊ- και αφορϊ ςτισ απογευματινϋσ ςυνεδρύεσ τησ Ειδικόσ 

Αγωγόσ και τησ αλλαγόσ του υφιςταμϋνου ςυςτόματοσ κϊλυψόσ τουσ από 

τα αςφαλιςτικϊ ταμεύα. 

Το ςύςτημα τησ Ειδικόσ Αγωγόσ χρειϊζεται αλλαγϋσ, εξορθολογιςμό 

και επικαιροπούηςη. Το πρόβλημα όμωσ εύναι ότι αυτϋσ οι αλλαγϋσ 

γύνονται : 

 Εν μϋςω τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, που θα ϋπρεπε να μεύνει αδιατϊρακτη 

 με ςυνοπτικϋσ και αςτραπιαύεσ  διαδικαςύεσ και εξαιρετικϊ βραχύ 

χρόνο διαβούλευςησ και υλοπούηςησ  

 χωρύσ την παρουςύαςη εμπεριςτατωμϋνησ και ςοβαρόσ μελϋτησ που 

πραγματικϊ χρειϊζεται ο χώροσ αυτόσ 

 με τη γενικότερη αύςθηςη ότι οι αλλαγϋσ αυτϋσ ςκοπεύουν τελικϊ 

ςτην περαιτϋρω μεύωςη των δαπανών για τα την Ειδικό Αγωγό, 

όπωσ φϋρεται να δόλωςε τη Δευτϋρα 16.01.2017 ςε ςυνϊντηςό του 

με τουσ γονεύσ ο αρμόδιοσ υπουργόσ κ. Πολϊκησ (μεύωςη τησ δαπϊνησ 

από 100εκ.ευρώ ςε περύπου 60εκ. ευρώ) 

 Καλώσ η πολιτεύα αναλαμβϊνει απευθεύασ την κϊλυψη τησ 

δαπϊνησ των θεραπευτών, χωρύσ την ανϊμειξη των γονιών. 

Όμωσ η  μετϊβαςη αυτό θα πρϋπει να γύνει «ειρηνικϊ και 

ςυναινετικϊ» με τουσ θεραπευτϋσ προκειμϋνου να μη διακοπεύ / 

αλλϊξει  η ειδικό αγωγό που λαμβϊνουν τα παιδιϊ μϋχρι 

ςόμερα.  Η ςχϋςη ειδικού θεραπευτό – παιδιού εύναι εξαιρετικϊ 

ςημαντικό για την πορεύα και εξϋλιξη του παιδιού. Ο ειδικόσ 
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θεραπευτόσ δεν εύναι χαπϊκι depon που δεν ϋχει ςημαςύα από ποιο 

φαρμακεύο θα το πϊρεισ! 

Για όλα τα παιδιϊ η εκπαύδευςη εύναι απαραύτητο και ουςιαςτικότατο 

αγαθό. Εκπαύδευςη ςτο ςχολεύο ό ακόμα και ςτην ύδια τη ζωό. Γιατύ 

κϊποια παιδιϊ χρειϊζονται λύγο μεγαλύτερη βοόθεια για να βιώςουν την 

καθημερινότητϊ τουσ και να προχωρόςουν τη ζωό τουσ και τα μαθόματα 

τησ Ειδικόσ Αγωγόσ μπορεύ να καθορύςουν τη μελλοντικό τουσ εξϋλιξη . 

Κι εμεύσ οι γονεύσ, ϋχουμε πϊντα την αγωνύα, την προςδοκύα αλλϊ και το 

φόβο για το αύριο του παιδιού μασ. Έχουμε πϊντα τη διϊθεςη να του 

προςφϋρουμε το καλύτερο και φυςικϊ ϋχουμε τη δικό μασ ευαιςθηςύα 

πϊνω ςε κϊθε τι που μπορεύ να το επηρεϊζει.  

Και φυςικϊ το ύδιο ζητϊμε και από την κοινωνύα… να αντιμετωπύζει όλα 

τα παιδιϊ με ιδιαύτερη ευαιςθηςύα, καθώσ τα παιδιϊ εύναι το μϋλλον 

κϊθε λαού, κϊθε χώρασ, κϊθε τόπου. Πόςο δε μϊλλον, όταν οι όποιεσ 

νομοθετόςεισ ό αλλαγϋσ αφορούν εκεύνα τα παιδιϊ που χρειϊζονται το κϊτι 

παραπϊνω.. εκεύνα τα παιδιϊ με τισ ιδιαιτερότητεσ… 

Και θα πρϋπει το κρϊτοσ να δημιουργόςει – όταν δεν υπϊρχουν - όλεσ 

εκεύνεσ τισ δομϋσ ςτόριξησ τόςο των παιδιών, όςο και των οικογενειών 

τουσ, χωρύσ να χρειϊζεται να βϊζουν οι γονεύσ βαθιϊ το χϋρι ςτην 

τςϋπη, χωρύσ να αποκλεύονται παιδιϊ που οι γονεύσ τουσ απλϊ δεν 

μπορούν να τα βοηθόςουν γιατύ δεν ϋχουν την οικονομικό 

δυνατότητα. Εύναι όλα παιδιϊ και πρϋπει να ϋχουν ύςα δικαιώματα και 

ύςεσ ευκαιρύεσ ςτη ζωό τουσ, ανεξϊρτητα από την οικονομικό 

κατϊςταςη των γονιών τουσ. 

Και όταν οι ιθύνοντεσ προγραμματύζουν αλλαγϋσ θα πρϋπει να 

λαμβϊνονται υπόψη όλοι οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τα παιδιϊ μασ. 

Δεν ϋχουν δικαύωμα να αλλϊζουν τα δεδομϋνα ςτη μϋςη τησ χρονιϊσ, 

δεν ϋχουν δικαύωμα να «παύζουν» με τα παιδιϊ μασ.  

Δεν τουσ το επιτρϋπουμε! 

Το ΔΣ τησ Ένωςησ Συλλόγων Γονϋων Αγύασ Παραςκευόσ, ςτηρύζει τουσ 

γονεύσ που παλεύουν καθημερινϊ για τα παιδιϊ τουσ, για τα παιδιϊ 

που ϋχουν ιδιαιτερότητεσ και χρόζουν εξειδικευμϋνησ εκπαύδευςησ και 

δηλώνει: 
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Η Πολιτεύα οφεύλει με Δημόςιεσ Δομϋσ να καλύψει όλεσ τισ 

περιπτώςεισ  Ειδικόσ Αγωγόσ. 

Έωσ τότε: 

 Λϋμε ναι ςτη διαβούλευςη, μόνο που θα πρϋπει να ϋχει 

μεγαλύτερη διϊρκεια και να ακουςτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορεύσ. 

 Λϋμε ναι ςτη δημιουργύα δημόςιων δομών, ενώ τα όποια ιδιωτικϊ 

κϋντρα θα πρϋπει να λειτουργούν επικουρικϊ 

 Λϋμε ναι ςτην κϊλυψη των δαπανών τησ παροχόσ τησ ειδικόσ 

αγωγόσ από την Πολιτεύα ώςτε να μην αποκλεύεται κανϋνα 

παιδύ. 

 Λϋμε όχι ςτισ αλλαγϋσ ςτη μϋςη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ κϊτι που 

θα φορτύςει περιςςότερο και θα δημιουργόςει επιπλϋον προβλόματα 

ςτον ψυχιςμό και την πρόοδο των παιδιών 

 Λϋμε όχι ςτη μεύωςη τησ ώρασ τησ ςυνεδρύασ γιατύ ακόμα και 

αυτό το δεκϊλεπτο ϋχει τη χρηςιμότητα του ςτην πρόοδο των 

παιδιών. 

 Και τϋλοσ θα πρϋπει επιτϋλουσ να υπϊρξει εκςυγχρονιςμόσ ςτισ 

τιμϋσ που τα κρατικϊ ταμεύα πληρώνουν τισ ςυνεδρύεσ ώςτε να 

μην γύνεται αφαύμαξη των οικογενειών από τα ιδιωτικϊ κϋντρα ςτα 

οπούα απευθύνονται λόγω ουςιαςτικόσ ϋλλειψησ δημόςιων δομών. 

Αγ. Παραςκευό 23/1/17 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


