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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη ησλ γνλέσλ 

ΑκεΑ είλαη θαη δηθφο καο αγψλαο! 

 

Η ζηήξημε ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο 

καο αθνξά φινπο. Καζεκεξηλά ζηα ζρνιεία καο δνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ, 

ηηο ειιείςεηο θαη ηα θελά ζηα εηδηθά ζρνιεία, ηε ζηειέρσζε ησλ ΚΕΔΔΤ θαη ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, ηνπο καζεηέο καο πνπ κέλνπλ ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε, ηηο 

απαξάδεθηεο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ δίλεη άιιν έλα ρηχπεκα, ζηηο ήδε 

ηζαθηζκέλεο νηθνγέλεηεο ησλ ΑκεΑ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνλ ρψξν ηεο Εηδηθήο 

Αγσγήο. 

 

ε επζπγξάκκηζε κε ηε γξακκή ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο ΕΕ γηα ηε κείσζε ησλ 

δεκφζησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

Εηδηθήο Αγσγήο, δξνκνινγεί αλαηξνπέο ζηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ ηδησηηθψλ 

δνκψλ Εηδηθήο Αγσγήο. Επηρεηξεί, γηα άιιε κηα θνξά, λα θνξηψζεη ην θφζηνο ηεο 

Εηδηθήο Αγσγήο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, νη 

νπνίνη πιεξψλνπλ ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ «θφθηε». 

 

Η θπβέξλεζε πξνσζεί λέεο ζπκβάζεηο ηνπ ΕΟΠΤΤ γηα ηελ εηδηθή αγσγή, κε 

ηηο νπνίεο ζα εηζπξάηηνπλ απεπζείαο ηα θέληξα εηδηθήο αγσγήο απφ ηνλ ΕΟΠΤΤ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, κε ηα παξαπεκπηηθά πνπ ζα θαηαζέηνπλ νη γνλείο ζ’ απηά. Είλαη 

κεγάιν ςέκα πσο απηφ γίλεηαη γηα λα δηεπθνιχλεη. Απηφ πνπ πξψηα απφ φια ζέινπλ 

λα θάλνπλ είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξαπέξα κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα θαη ησλ ζεξαπεηψλ. Οη κφλνη σθειεκέλνη απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ζα είλαη νη 

κεγαιντδηνθηήηεο θέληξσλ εηδηθήο αγσγήο, πνπ απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο 

αλαθνίλσζεο πξνρψξεζαλ ζε κεηψζεηο κηζζψλ, απνιχζεηο, ρεηξνηέξεπζε 

ζπκβάζεσλ. 

 

Η ίδηα πνιηηηθή πνπ κεηψλεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

«θφβεη» παξνρέο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, καο πάεη κε ηε καγθνχξα ζηελ 

ηάμε, αθήλεη δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έμσ απφ ηε δεκφζηα εηδηθή 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε, αθήλεη ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηα ίδηα αβνήζεηα. 
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Μαδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα θέληξα εηδηθήο αγσγήο 

δηεθδηθνχκε: 

 

 Μαδηθνχο – Μφληκνπο δηνξηζκνχο ζηε Γεληθή θαη Εηδηθή Αγσγή γηα λα 

θαιπθζνχλ ηα ηεξάζηηα θελά θαη νη αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ Παηδεία - Τγεία - Πξφλνηα - Εηδηθή Αγσγή 

- Απνθαηάζηαζε, κε θαηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηνλ ρψξν. 

 Άκεζε δεκηνπξγία θξαηηθψλ δνκψλ Εηδηθήο Αγσγήο κε καδηθέο πξνζιήςεηο 

εξγαδνκέλσλ κε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, κε δσξεάλ ππεξεζίεο πςειήο 

πνηφηεηαο ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 Κακία επηβάξπλζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Να ζηακαηήζνπλ νη γνλείο λα πιεξψλνπλ γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, 

ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

 Να θαηαβιεζνχλ εδψ θαη ηψξα ηα δεδνπιεπκέλα πνπ νθείινληαη ζηνπο 

απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Εηδηθήο Αγσγήο. 

 Κακία κείσζε κηζζνχ, θακία απφιπζε, θακία αιιαγή ζχκβαζεο ζε βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Άκεζε απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ ΕΟΠΤΤ πξνο ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

απνδεκίσζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ απφ απηφλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

 Γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΕΟΠΤΤ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο. 

 

 

Γηα ην Δ.. 
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