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ΔΑκινα
Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017
6 Φεβρουαρίου 2017

Προσ Υπουργοφσ:
1. Υγείασ
2. Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
Θζμα: «Ζθτιματα Σχετικά με τα Παιδιά Που Χριηουν Ειδικις Αγωγις»
H πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ μεταξφ ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Ειδικισ Αγωγισ ςυνιςτά
ςθμαντικό βιμα ςτο χρόνιο πρόβλθμα επίλυςθσ τθσ εξαιρετικά υψθλισ οικονομικισ
επιβάρυνςθσ που αντιμετωπίηουν οι γονείσ ςε κζματα αναπθρίασ και ςε όλο το φάςμα
των αναπτυξιακϊν δυςκολιϊν των παιδιϊν τουσ. Η προτεινόμενθ ωςτόςο από το Υπουργείο
Υγείασ ςφμβαςθ, θ ςθμαντικι περικοπι τθσ δαπάνθσ κατά 40 τοισ εκατό και θ υπαγωγι τθσ
Ειδικισ Αγωγισ ςτο Άρκρο 100 του Ν.4172/2013, θ οποία ειςάγει αυτόματο μθχανιςμό
επιςτροφισ υπερβάςεων (clawback) και υποχρεωτικζσ εκπτϊςεισ (rebates) ςτισ κεραπείεσ
που αφοροφν τθν ειδικι αγωγι, κακιςτοφν απαγορευτικι τθ ςφμβαςθ για τουσ παρόχουσ.
Εκ των 200 χιλιάδων παιδιϊν με αναπθρίεσ μόλισ το 15 τοισ εκατό φοιτά ςε «ειδικά
ςχολεία» ςτα οποία οι μόνιμεσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν δεν καλφπτονται με επάρκεια, οι
προςλιψεισ και οι τοποκετιςεισ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν τουτζςτιν λογοκεραπευτϊν,
εργαςιοκεραπευτϊν κλπ γίνεται με ςθμαντικζσ χρονικζσ κακυςτεριςεισ, ενϊ είναι
ςθμαντικζσ οι ελλείψεισ προςαρμοςμζνων βιβλίων αλλά και προγραμμάτων ςυςτθματικισ
παρζμβαςθσ, όπωσ τα προγράμματα λογοκεραπείασ.
Εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ όπου το οικογενειακό ειςόδθμα ςυνεχϊσ ςυρρικνοφται
περιορίηοντασ τθ δυνατότθτα δαπάνθσ για πρόςκετεσ ειδικζσ κεραπείεσ ςε ςυνδυαςμό με
τθν ανεργία που αυτόματα οδθγεί ςτθν απϊλεια παροχϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τουσ
γονείσ προσ τα παιδιά, το κονδφλι για τθν ειδικι αγωγι κακίςταται απαραίτθτο να
προςαρμόηεται ςτισ κεραπευτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν.
Εξάλλου, θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, όπωσ είναι θ ειδικι αγωγι και οι ειδικζσ κεραπείεσ,
ςυνδζονται άρρθκτα με τθν προςταςία των δικαιωμάτων των παιδιϊν με αναπθρίεσ ι/και
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, όπωσ επιςθμαίνει ςτθν από 30/1/2017 ανακοίνωςθ θ
Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΕΔΑ) καλϊντασ τισ ελλθνικζσ αρμόδιεσ
αρχζσ να εξαςφαλίςουν ότι ουδείσ δεν κα ςτερθκεί τισ αναγκαίεσ εξατομικευμζνεσ
υπθρεςίεσ ειδικισ αγωγισ, ειδικά μάλιςτα όταν θ τρζχουςα τροποποίθςθ ειςάγεται
μεςοφςθσ τθσ κεραπευτικισ-εκπαιδευτικισ-αποκαταςταςιακισ περιόδου.

Επειδι θ διαςφάλιςθ υπθρεςιϊν υγείασ-ειδικισ αγωγισ-κεραπευτικισ αποκατάςταςθσ ςε
παιδιά με αναπθρίεσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ ςεβαςμοφ, προςταςίασ και
εκπλιρωςθσ των δικαιωμάτων που κατοχυρϊνονται ςτθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα
Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Αϋ 88/11.4.2012)
Επειδι οι διαβουλεφςεισ που διενεργοφνται μεταξφ Υπουργείου Υγείασ/ΕΟΠΠΥ και
Παρόχων Ειδικισ Αγωγισ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ ςυντεχνιακό ηιτθμα όπωσ
επιςθμαίνει ςτo από 1/2/2017 δελτίο τφπου θ Ομάδα Γονζων με Παιδιά που Χριηουν
Ειδικισ Αγωγισ
Επειδι οι προςλιψεισ και οι τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν δεν καλφπτονται με επάρκεια ςτα
ειδικά ςχολεία
Ερωτϊνται οι ςυναρμόδιοι υπουργοί:
-

Υπάρχει πρόβλεψθ για τθ ςφςταςθ επιςτθμονικισ διεπιτροπισ θ οποία κα επιλθφκεί
αφενόσ των ςυνενοιςεων για τθν κατάρτιςθ οριςτικισ ςφμβαςθσ μεταξφ Υπουργείου
Υγείασ/ΕΟΠΠΥ και Παρόχων Ειδικισ Αγωγισ και αφετζρου τθσ εξυγίανςθσ του χϊρου
Ειδικισ Αγωγισ;

-

Με ποιόν τρόπο προτίκεςτε να διαφυλάξετε τα δικαιϊματα των παιδιϊν με αναπθρίεσ
όςον αφορά τθν προςβαςιμότθτα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ όπου υφίςταται το
ενδεχόμενο να μθν υπάρξει ςυμβεβλθμζνοσ πάροχοσ ι περιοριςμζνοσ αρικμόσ
ςυμβεβλθμζνων παρόχων με ότι αυτό μπορεί να ςυνεπάγεται για τθν ποιότθτα των
υπθρεςιϊν υγείασ-ειδικισ αγωγισ;

-

Πωσ προτίκεςτε να ενεργιςετε ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ ιςορροπία ςτθ ςχζςθ μεταξφ
κεραπευτι-παιδιοφ-οικογζνειασ με τυχόν αλλαγζσ κεραπευτι εν μζςω τθσ
κεραπευτικισ περιόδου;

-

Υπάρχει προγραμματιςμόσ εκ μζρουσ του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων ϊςτε να αναπλθρωκοφν οι ελλείψεισ ςε ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό
κακϊσ και ςε προγράμματα ςυςτθματικισ παρζμβαςθσ διαςφαλίηοντασ το δικαίωμα
παιδιϊν μακθτϊν με αναπθρία ςτθν ιςότιμθ εκπαίδευςθ;

Ο ερωτϊν βουλευτισ

Θεοχάρθσ (Χάρθσ) Θεοχάρθσ

