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Πέμπηη 6 Ιοσλίοσ 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΡΙΜΑ ΣΗ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ 

 

Ωο Επηζηεκνληθνί ύιινγνη θαη σκαηεία, ησλ νπνίσλ ηα κέιε καο  αλαιακβάλνπλ ηελ 

πξόιεςε, δηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη ζεξαπεία/απνθαηάζηαζε  παηδηώλ, εθήβσλ θαη 

ελειίθσλ ζπκκεηείρακε ζηηο νρηώ ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή πνπ 

ζπζηήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017 από ην Τπνπξγείν Τγείαο.   

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο  ήηαλ ε κειέηε ησλ λνζνινγηθώλ νληνηήησλ πνπ ρξήδνπλ 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο από 0-18 εηώλ θαη ΟΥΙ νη ζπκβάζεηο, ν ΕΚΠΤ, νη όξνη θαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ εηδηθήο αγσγήο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ 

εηδηθή αγσγή όπσο είρε νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζ.  Α1β/Γ.Π.νηθ.9409/06-02-2017(ΑΔΑ: 

ΨΙΦΨ465ΦΤΟ-Ρ59) Απόθαζε.  

Οη θάησζη θνξείο Εηδηθήο Αγσγήο πνπ ζπκκεηείρακε ζηελ επηηξνπή, ππνζηεξίμακε θαη 

θαηαζέζακε ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηεθκεξηώλνπλ πσο βάζεη ησλ ζπνπδώλ καο, ησλ 

δηεζλώλ πξνηύπσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ είκαζηε απηνδύλακα 

επαγγέικαηα (ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θπζηθνζεξαπεπηέο).  Η θεραπεία 

μεθηλάεη από  ηε ζηηγκή πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ ιεηηνπξγηθή 

θαη ζσκαηηθή  απνζεξαπεία. Η ζστνόηηηά ηεο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πξνθαηαβνιηθά 

θαζώο θάζε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξε θαη κνλαδηθή. Ωο πξνο ηε ζσνηαγογράθηζη, λαη 

κελ ν εηδηθόο πνπ εθηειεί ηε ζεξαπεία (π.ρ. ν ζεξαπεπηήο) κπνξεί θαη λα ηελ θάλεη, πιελ 

όκσο ε ζπληαγνγξάθεζε πξέπεη λα έρεη ηα ερέγγπα ελόο δεκόζηνπ θνξέα θαη 

ηαπηόρξνλα λα κελ επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ηνπο γνλείο.  

Έρνληαο σο πξνηεξαηόηεηα ηελ θαιύηεξα δπλαηή εμέιημε ησλ παηδηώλ αρνηθήκαμε να 

σπογράυοσμε ην ηειηθό πόξηζκα θαζώο δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί νη παξαηεξήζεηο πνπ 

θάλακε, οπόηε και καηαθέζαμε ηις ενζηάζεις μας για ηο περιετόμενο  ηοσ κειμένοσ 

ηοσ πορίζμαηος, αλλά και ενζηάζεις επί ηης Αρτής ηης ζσγκρόηηζης ηης 

Επιζηημονικής Επιηροπής (απνπζίαδαλ εθπξόζσπνη αηζζεηεξηαθώλ δηαηαξαρώλ, 

ζύιινγνη γνλέσλ παηδηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο θιπ) και επί ηης Διαδικαζίας θαζώο 

νπδέπνηε ςεθίζηεθε νηηδήπνηε, όπσο ζα έπξεπε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

15 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο. Όιεο νη ελζηάζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο 

καο είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ.  
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Ελ πξνθεηκέλσ, νπδέπνηε ππήξμε ζπλαίλεζε όισλ ησλ κειώλ επί ησλ δεηεκάησλ πνπ 

ζπδεηήζεθαλ, δελ έιαβε ρώξα θαλελόο είδνπο ςεθνθνξία, ελώ ην ζρεηηθώο ζπληαρζέλ 

πξαθηηθό νπδόισο απνηππώλεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο γλώκεο όισλ ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο.  

Αληί απηνύ παξαδόμσο θαη θαηά έλαλ εληειώο πξσηόηππν ηξόπν δεηήζεθε από ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο λα ππνγξάςνπλ ην ηειηθό πξαθηηθό, κε ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ 

ελδερνκέλσο δελ ζπκθσλνύζαλ, ρσξίο, σζηόζν, ζην πξαθηηθό λα απνηππώλεηαη ε 

απνθιίλνπζα γλώκε ηνπο.   

Οη ππνγξάθνληεο εθπξόζσπνη ππνβάιακε πξνηάζεηο έρνληαο σο πξνηεξαηόηεηα ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαη έθεβσλ πνπ ρξήδνπλ ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, 

αθνύ ν ξόινο θαη ραξαθηήξαο ηεο επηηξνπήο ήηαλ απζηεξά επηζηεκνληθόο. Οη πξνηάζεηο 

καο αληαπνθξίλνληαη ζηηο νδεγίεο δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη ζπλάδνπλ κε ηα λεόηεξα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα.  Σν ηειηθό πόξηζκα, όπσο δηακνξθώζεθε (από  πνηνπο;), δελ 

αληαλαθιά ηα όζα πξνηάζεθαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο.  

Επίζεο, ηα πνξίζκαηα απηά δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί ή δεκνζηεπζεί σο έπξεπε λα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο πνπ δηέπεη ηηο πξάμεηο ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο.   

 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ “πξόζθιεζε δηαπξαγκάηεπζεο εηδηθήο αγσγήο-ΕΚΠΤ" από 

ηελ ππνεπηηξνπή εηδηθήο αγσγήο-ΕΚΠΤ ζε ζπλάληεζε ζηηο 5/7/2017 δελ 

παξαβξέζεθε θαλείο από ηνπο ππνγξάθνληεο θαζώο ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ 

ήηαλ αζαθέο σο πξνο ην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο πξόζθιεζεο.  
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γηα παηδηά, εθήβνπο θαη νηθνγέλεηεο. 
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