Προς:
1) Τους Έλληνες πολίτες
2) Τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων
3) Τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας.

Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΗΡΙΞΗ 2015 ΣΗ ΝΕΑ ΚΤΒΕΡΝΗΗ
Π = Παξάιιειε ηήξημε
ΑΦ = Απηηζηηθφ Φάζκα
Παξαηεξήζεηο ΟΖΔ: Οη θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 60ήο ζπλφδνπ ηεο επηηξνπήο
Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ηνπ ΟΖΔ, εηδηθά πξνο ην Διιεληθφ θξάηνο.
Δθδφζεθε θαη θπθινθφξεζε ε λέα εγθχθιηνο γηα ηελ Παξάιιειε ηήξημε (Π) ηεο λέαο
ρνιηθήο ρξνληάο, ππνγξαθφκελε απφ ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο θ. Κνπξάθε, κφληκν επηθεθαιήο
Παηδείαο ηνπ ΤΡΗΕΑ εδψ θαη πνιιά ρξφληα.
Γηαβάδνληαο ηελ «λέα» εγθχθιην, δηαπηζηψλνπκε φηη δπζηπρψο, ν θ. Κνπξάθεο θαη ην επηηειείν
ηνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζε απηήλ φια ηα γλσζηά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα πνπ είραλ νη θαηά
θαηξνχο πξνεγνχκελεο εγθχθιηνη, ελψ θαίλεηαη λα εθεπξίζθεη θαη λέα πξφζζεηα εκπφδηα κε
ζθνπφ ηελ πεξηθνπή θαη θαηάξγεζε ηεο Π.. Με απιά ιφγηα, βιέπνπκε θαη πάιη ην
ρηιηνεηδσκέλν ζελάξην ησλ δηεθζαξκέλσλ Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα πεξηθνπή ησλ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλάπεξσλ παηδηψλ, πξνο φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο πνιηηηθνχ
ρξήκαηνο.
Οη δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ, είλαη νη δηακεηξηθά αληίζεηεο απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ξεηά
ν θ. Κνπξάθεο σο εθπξφζσπνο νιφθιεξνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ πξνεθινγηθά ζηελ εθδήισζε
θνηλνβνπιεπηηθήο ελεκέξσζεο ηεο ΔΟΓΑΦ:
-Δλψ ζηελ εθδήισζε απηή είρε δεζκεπηεί γηα ηηο επλντθψηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο
Π ζηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΑΦ) πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, (είλαη φια
θαηαγεγξακκέλα ζην βίληεν ηεο εθδήισζεο), ηψξα, σο ππνπξγφο, γίλεηαη ζαθέο φηη θάλεη φ,ηη
κπνξεί γηα ηελ πεξηθνπή θαη θαηάξγεζε ηεο Π.
Καη ελψ είρε δεζκεπηεί φπσο νιφθιεξνο ν ΤΡΗΕΑ γηα θαηάξγεζε θαη «ζθίζηκν» ησλ
κλεκνλίσλ, έβαιε ζηελ εγθχθιην φιεο ηηο δηαηάμεηο ησλ θαζαξά κλεκνληαθψλ λφκσλ ηνπ 2012
θαη 2013, ηηο νπνίεο είραλ θαηαγγείιεη ρηιηάδεο γνλείο θαη πνπ ν ίδηνο (θαη ν ΤΡΗΕΑ)
ππνζρφηαλ φηη ζα «ζθίζεη» θαη ζα θαηαξγήζεη.
Ζ «λέα» εγθχθιηνο εγθαζηδξχεη θαη πάιη ηηο γλσζηέο παξαβηάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη κε ηηο πξφζθαηεο ππνδείμεηο ηνπ ΟΖΔ
πξνο ηηο Διιεληθέο θπβεξλήζεηο ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ κλεκνλίσλ. Σηο ίδηεο παξαβηάζεηο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κηκείηαη ηψξα θαη ε λέα εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο,
θαηαπαηψληαο γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο πνιηηηζκέλεο
Γεκνθξαηηθήο Αλζξσπφηεηαο.
Δπζηπρψο, πξφθεηηαη γηα κία αθφκε απνγνεηεπηηθή επηβεβαίσζε πνιηηηθψλ νη νπνίνη
παξαβηάδνπλ ηα Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα, ησλ νπνίσλ ηελ ππεξάζπηζε
ρξεζηκνπνίεζαλ σο ππφζρεζε κέρξη λα αλαξξηρεζνχλ ζηελ εμνπζία γηα λα σθειεζνχλ
απφ ηελ θαηαπάηεζή ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή εμφλησζε αζψσλ αλάπεξσλ παηδηψλ.
Γηα ην ζέκα απηφ, παξαζέηνπκε ηελ ηνπνζέηεζή καο επί ησλ δηαηάμεσλ ηεο εγθπθιίνπ.
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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΤΚΛΙΟ Π. 2015-16
Σα αξλεηηθά ζεκεία ηεο λέαο εγθπθιίνπ απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ
θαη είλαη ηα εμήο:
1) Τίζεηαη θαη πάιη πξνζεζκία (20 Οθησβξίνπ) γηα ηελ αίηεζε ΠΣ:
πλεπψο, φιεο νη λέεο δηαγλψζεηο, αιιά θαη ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηηο πξψηεο δπζθνιίεο ζην
κέζνλ ηεο θνίηεζήο ηνπο (ην πιένλ ζπρλφ θαηλφκελν), νπφηε είλαη θαη ε θξηζηκφηεξε πεξίνδνο
πνπ ην παηδί ρξεηάδεηαη ηελ Π, ξίρλνληαη ζηνλ Καηάδα.
Γειαδή ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηίζεληαη ππφ ... πξνζεζκία !!!! ...
Ζ δηάηαμε απηή, εμππεξεηεί ηελ ζηέξεζε ηεο Π απφ ηα παηδηά, γηα ιφγνπο πεξηθνπψλ ζηηο
δαπάλεο (θαη ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα).
Δίλαη αδηαλφεην λα ηίζεηαη πξνζεζκία ζην ζεβαζκφ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
-Παξαβηάδνληαη νη θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ΟΖΔ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 18β πνπ νξίδεη φηη ην Διιεληθφ θξάηνο νθείιεη «Να επηδείμεη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηηο επελδχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζε
πεξηπηψζεηο επάισησλ νκάδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο,
θαζνξίδνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο γξακκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ
θαη εθηάθησλ ζπλζεθψλ.
-Δπίζεο, ην άξζξν 50-γ πνπ νξίδεη φηη ην Διιεληθφ θξάηνο νθείιεη «Να
παξέρεη
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο γηα παηδηά κε αλαπεξίεο κε επαξθείο νηθνλνκηθνχο
θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη λα πηνζεηήζεη, σο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο, κέηξα γηα λα
εμαζθαιίζεη φηη θαλέλα παηδί κε αλαπεξία δελ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε πιαίζην
φπνπ επηθξαηνχλ απάλζξσπεο ζπλζήθεο»
-Δπίζεο, ην άξζξν 50-δ πνπ νξίδεη φηη ην Διιεληθφ θξάηνο νθείιεη «Να εμνπιίζεη ηα ζρνιεία
κε ηηο απαξαίηεηεο δνκέο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξίεο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη απηά κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην ζρνιείν ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο ή λα επηιέμνπλ λα κεηαθηλνχληαη αλάκεζα ζηα γεληθά ζρνιεία θαη ηα
εηδηθά ζρνιεία, αλάινγα κε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπο».
Σελ Π, πξέπεη λα αηηνχληαη νη γνλείο θαη λα ρνξεγείηαη αλά πάζα ζηηγκή πνπ ζα αλαθαιπθζεί
ε πάζεζε ηνπ παηδηνχ, ή πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη ε θαηάζηαζε ηεο πάζεζήο ηνπ ηελ θάλεη
αλαγθαία.
2) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εηζήγεζε ΠΣ, είλαη απνθιεηζηηθά ην ΚΕΔΔΥ !!!...
Γειαδή νη ειεγρφκελνη απφ ηνπ ΤΠΠΑΗΘ ππάιιεινη ησλ νπνίσλ ε ζέζε εμαξηάηαη απφ ηνπο
θπβεξλψληεο πνπ επηηάζζνπλ πεξηθνπέο (απφ ηνλ θ Κνπξάθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε).
Άλζξσπνη εληειψο αδαείο, απνξξίπηνπλ ηηο εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ
εκπηζηεχνληαη νη γνλείο, κε ζθνπφ λα πεξηθφπηεηαη ε Π ησλ παηδηψλ.
-Παξαβηάδνληαη νη θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ΟΖΔ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 30 πνπ νξίδεη φηη ε επηηξνπή ΟΖΔ «Δθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο δηφηη
παξά ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο ζηε λνκνζεζία ηεο Ειιάδαο ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ησλ
απφςεσλ ηνπ παηδηνχ , νη δηαηάμεηο απηέο ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα
νη απφςεηο ησλ παηδηψλ λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε».
-Δπίζεο, ην άξζξν 31-β πνπ νξίδεη φηη ην Διιεληθφ θξάηνο νθείιεη «Να εμαζθαιίζεη φηη
νη απφςεηο ησλ παηδηψλ αθνχγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο δηθαζηηθέο,
δηνηθεηηθέο θαη άιιεο απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ θαη ηα επεξεάδνπλ».
-Κάζε εηζήγεζε εηδηθνχ επηζηήκνλα πνπ έρεη πξαγκαηηθά πξνζφληα, πξέπεη λα γίλεηαη δεθηή,
εθ’ φζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο.
2α) Επίζεο, (ζηελ ίδηα παξάγξαθν (2) νξίδεη φηη ην ΚΕΔΔΥ, πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηηο
ψξεο ηεο ΠΣ: Γει. νη ππάιιεινη παξνηξχλνληαη ήδε απφ ηελ εγθχθιην, λα γλσκαηεχνπλ ηελ
«κεξηθή» Π, πνπ νη ρηιηάδεο γνλείο θαη εηδηθνί (νη επηθαλέζηεξνη) έρνπλ θαηαγγείιεη
επαλεηιεκκέλα σο «κέζνδν εμφλησζεο» ησλ παηδηψλ ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο.
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πγθεθξηκέλα, ε «κεξηθή Π», έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ρηιηάδεο γνλείο θαη εηδηθνχο σο κέζνδνο
θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαλαγθάδνληαη ζε εγθαηάιεηςε ηνπ
Γεκφζηνπ ρνιείνπ, ψζηε λα κεηψλνληαη νη δαπάλεο ηεο Π..
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 30, 31-β θαη 50-δ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο
ην Διιεληθφ θξάηνο.
Ζ Παξάιιειε ηήξημε, πξέπεη λα είλαη πιήξεο, απφ ηελ πξψηε κέξα, γηα φιεο ηηο ψξεο θαη
εκέξεο ηνπ ρνιείνπ.
Θπκίδνπκε φηη ν θ. Κνπξάθεο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζηελ εθδήισζε ηεο ΔΟΓΑΦ, πξηλ
αθφκε εξσηεζεί, ηφληζε φηη ην δεχηεξν ζεκαληηθφ πνπ ζα θάλεη σο ππνπξγφο Παηδείαο, ζα είλαη
ε ζεζκνζέηεζε ηεο πιήξνπο Π θαη ε θαηάξγεζε ηεο «κεξηθήο Π».
Σψξα, θάλεη ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ δεζκεχηεθε !!!...
3) Όπνπ ιεηηνπξγεί Τκήκα Έληαμεο ή Εηδηθφ Σρνιείν, νη ππάιιεινη πξέπεη λα αηηηνινγνχλ
ην γηαηί ζπληζηνχλ Π θαη φρη Σκήκα Έληαμεο ή Δηδηθφ ρνιείν. Γειαδή, νη ππάιιεινη
παξνηξχλνληαη λα κελ ρνξεγνχλ Π, αιιά λα ζπξψρλνπλ ηα παηδηά ζηελ αζπινπνίεζε θαη
ηνλ ηδξπκαηηζκφ : Θπκίδνπκε φηη ηα ππάξρνληα εηδηθά ζρνιεία ζπληζηνχλ αζπινπνίεζε γηα ηα
παηδηά ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο – αλη’ απηψλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα ζρνιεία Απηηζκνχ.
Δπίζεο, φηη ην ηκήκα έληαμεο, εηδηθά γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, είλαη εληειψο αθαηάιιειν θαη
επηβιαβέο θαη απνηειεί «νηθνλνκηθφ» πεξηβάιινλ αζπινπνίεζεο.
-Παξαβηάδεηαη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 50-γ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο ην Διιεληθφ
θξάηνο.
Θπκίδνπκε φηη ν θ. Κνπξάθεο ζηελ πξνεθινγηθή εθδήισζε ηεο ΔΟΓΑΦ, δήισζε φηη είλαη
θαηεγνξεκαηηθά ππέξ ηεο έληαμεο ζην γεληθφ ζρνιείν θαη απνθιείεη θάζε κνξθή εηδηθψλ
ζρνιείσλ θαη αζπινπνίεζεο. Σψξα, θάλεη ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ δεζκεχηεθε !!!...
4) Οη ΠΣ, αλαλεψλνληαη (δήζελ) απηφκαηα, αιιά ... κφλν αλ ππάξρεη ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ
ΚΕΔΔΥ (ε γλσζηή επηδείλσζε θαη θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πνπ ήηαλ θαηνρπξσκέλα κέρξη ην
2009). Γειαδή, αθφκε θαη νη εγθεθξηκέλεο Π, κπνξνχλ λα πεξηθφπηνληαη (κε απιά ιφγηα ν
Απηηζκφο... ζεξαπεχεηαη ! γηα λα απαιιαγεί ην θξάηνο απφ ηα έμνδα ηεο Π).
Ο Απηηζκφο, είλαη αλαπεξία πνπ δελ ζεξαπεχεηαη πνηέ. Σν παηδί πνπ έρεη Απηηζκφ θαη αλάγθε
απφ Π, εμαθνινπζεί λα ηελ ρξεηάδεηαη πάληα, κε εμαίξεζε ηηο θνξέο πνπ ην ίδην ζειήζεη λα
πξνζπαζήζεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί – νπφηε ζα ην αηηεζεί ην ίδην θαη νη γνλείο ηνπ.
-Ζ δηάηαμε απηή, εμππεξεηεί ηελ αλά πάζα ζηηγκή πεξηθνπή ηεο Π θαη ηελ δηαθζνξά, ηνπο
ρξεκαηηζκνχο, ηνπο εθβηαζκνχο θαη ην εκπφξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηα εθάζηνηε
«εκέηεξα» θνκκαηηθά ζηειέρε θαη ηνλ δηνηθεηηθφ ππφθνζκν ελαληίνλ ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ
λα ηνπο ρνξεγήζνπλ απηφ πνπ δηθαηνχληαη απηνλφεηα.
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 30 θαη 31β ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο ην
Διιεληθφ θξάηνο.
-Ζ Π, κεηά ηελ αίηεζε ησλ γνλέσλ θαη ηελ πξψηε έγθξηζή ηεο, πξέπεη λα αλαλεψλεηαη
απηφκαηα θάζε ρξφλν ρσξίο θακία άιιε πξνυπφζεζε, εθηφο εάλ νη γνλείο δεηήζνπλ βάζεη
γλσκαηεχζεσλ ησλ εηδηθψλ πνπ εκπηζηεχνληαη, ηελ κείσζε ή δηαθνπή ηεο σο ζηάδην ησλ
ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ βαζκηαία απηνλφκεζε ηνπ παηδηνχ.
5) Η «απηφκαηε αλαλέσζε», (αιιά κε πξφζζεηεο αηηήζεηο θαη πξνζεζκίεο: Δθηφο απηνχ
φκσο, κπαίλεη θαη κία πξφζζεηε «παγίδα» γηα ηνπο γνλείο πνπ λνκίδνπλ φηη (έζησ θαη κε ηελ
αλάγθε ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ΚΔΓΓΤ) ε Π ηνπ παηδηνχ ηνπο ζα «αλαλεψλεηαη απηφκαηα»:
Σέζζεξεηο παξαγξάθνπο πην θάησ, (γηα λα πεξλάεη απαξαηήξεηε), ππάξρεη ε επηζήκαλζε φηη
«ηζρχνπλ νη επηζεκάλζεηο 1 θαη 2 ηνπ Α΄ θεθαιαίνπ».
Αλ δελ θαηαιάβαηε ηη ελλνεί, ηφηε φια θαιά, γηαηί απηφο είλαη ν πξνθαλήο ζηφρνο: Να κελ
θαηαιάβνπλ νη γνλείο: Δλλνεί φηη γηα ηελ (δήζελ) «απηφκαηε αλαλέσζε» νη γνλείο ζα πξέπεη λα
έρνπλ ππνβάιεη (θαη πάιη!) αίηεζε κέρξη ηηο 20 Οθησβξίνπ: Σφηε, ζε ηη αθξηβψο έγθεηηαη ε
«απηφκαηε αλαλέσζε»; Ρσηήζηε ηνπο ζπληάθηεο ηεο εγθπθιίνπ.
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Με απιά ιφγηα, ελψ ν γνληφο λνκίδεη φηη ε Π ηνπ παηδηνχ ηνπ ζα «αλαλεσζεί απηφκαηα»,
κεηά, ζα αλαθαιχςεη, φηη έπξεπε λα είρε ππνβάιεη αίηεζε κέρξη ηηο 20 Οθησβξίνπ θαη ηψξα
«έραζε ηελ πξνζεζκία». Βέβαηα, ην «θφιπν» είλαη γλσζηφ απφ παιηά ζηνπο γνλείο ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη ην αληηκεησπίδακε, αιιά πξνθαλψο, ζα πξνζθέξεη ζην ππνπξγείν αξθεηέο
πεξηθνπέο ελαληίνλ λέσλ θαη κε ελεκεξσκέλσλ γνληψλ.
Δίλαη κία απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο πνπ πξηλ ρξφληα (2010) είρακε ζρνιηάζεη σο ηα «θφιπα
παπαηδήδσλ ηεο Οκφλνηαο», πνπ πηνζεηνχληαη (θαη απφ ηελ λέα θπβέξλεζε) ζαλ επίζεκε
θξαηηθή πνιηηηθή.
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 30, 31β θαη 50-δ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο
ην Διιεληθφ θξάηνο.
-Απηφκαηε αλαλέσζε ζεκαίλεη ζπλέρηζε ηεο Π γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο, ρσξίο θακία
γξαθεηνθξαηηθή ελέξγεηα θαη θσιπζηεξγεία, εθ’ φζνλ νη ίδηνη νη γνλείο δελ έρνπλ δεηήζεη ηελ
κείσζε ή δηαθνπή ηεο.
-Θπκίδνπκε, φηη ν θ. Κνπξάθεο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζηελ εθδήισζε ηεο ΔΟΓΑΦ, πξηλ
αθφκε εξσηεζεί, ηφληζε φηη ην πξψην ζεκαληηθφ πνπ ζα θάλεη σο ππνπξγφο Παηδείαο, ζα είλαη
ε ζεζκνζέηεζε ηεο ππφδεημεο ηνπ ΟΖΔ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε φηη ηελ απφθαζε γηα
ην Εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηνπ παηδηνχ ζα παίξλνπλ ε ίδηνη νη γνλείο. ήκεξα, σο
ππνπξγφο Παηδείαο πιένλ, θάλεη ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ δεζκεχηεθε !!!...
6) Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ γνλέα κε ην ΚΕΔΔΥ, απνθαζίδεη ε δεπηεξνβάζκηα
ΕΔΕΑ, ηεο νπνία ε απφθαζε είλαη νξηζηηθή (!!!): Παξά ηελ επίζεκε απφθαζε ηεο
επξσπατθήο επηηξνπήο, θαη παξά ηελ ππφδεημε ηνπ ΟΖΔ φηη ηελ απφθαζε γηα ην Δθπαηδεπηηθφ
πιαίζην ηνπ παηδηνχ ηνπ ζα παίξλεη ν ίδηνο ν γνλέαο, ε λέα εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο,
θαηαπαηψληαο φιεο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο πνιηηηζκέλεο
Αλζξσπφηεηαο, εθρσξεί ηελ δηθαηνδνζία απηή ζηνπο ειεγρφκελνπο θαη εμαξηψκελνπο
ππαιιήινπο ΚΔΓΓΤ. Δπεηδή πξνθαλψο, είλαη πην εχθνιν λα θαηαδηθάδεηο θαη λα αζπινπνηείο
ηα παηδηά ησλ άιισλ, ηδηαίηεξα αλ είζαη θξαηηθφ ζηέιερνο ή ππνπξγφο....
-Ζ δηάηαμε απηή είρε εθεπξεζεί απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή δηαθζνξά ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα λα
πεξηθφπηνληαη νη Π ησλ παηδηψλ ηνπ ΑΦ θαη γηα λα δηεπθνιχλνληαη νη ρξεκαηηζκνί, νη
εθβηαζκνί θαη ην εκπφξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηα εθάζηνηε «εκέηεξα» θνκκαηηθά
ζηειέρε θαη ηνλ δηνηθεηηθφ ππφθνζκν ελαληίνλ ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ
απηφ πνπ δηθαηνχληαη απηνλφεηα.
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 18β, 30, 31β, 50δ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΗΕ
πξνο ην Διιεληθφ θξάηνο, θαζψο θαη ε Απφθαζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ηνπ 2003,
φηη: «Τα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, νη γνλείο ηνπο -εάλ είλαη απαξαίηεην- ή νη
θεδεκφλεο ηνπο, λα κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν ηχπν εθπαίδεπζεο».
-Σελ απφθαζε γηα ην Δθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ζρήκα ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη γνλείο, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ε πνιηηηζκέλε Γεκνθξαηηθή Αλζξσπφηεηα.
-Θπκίδνπκε, φηη ν θ. Κνπξάθεο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζηελ εθδήισζε ηεο ΔΟΓΑΦ, πξηλ
αθφκε εξσηεζεί, ηφληζε φηη ην πξψην ζεκαληηθφ πνπ ζα θάλεη σο ππνπξγφο Παηδείαο, ζα είλαη
ε ζεζκνζέηεζε ηεο ππφδεημεο ηνπ ΟΖΔ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε φηη ηελ απφθαζε γηα
ην Εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηνπ παηδηνχ ζα παίξλνπλ ε ίδηνη νη γνλείο.
Σψξα, σο ππνπξγφο πιένλ, θάλεη ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ δεζκεχηεθε !!!...
6) Ιδησηηθή ΠΣ (θεθ Δ΄) : Αθ’ ελφο, δηαηεξείηαη ν «πνλεξφο» φξνο «εηδηθφο βνεζφο – ηδηψηεο»,
πνπ γηα ην κέιινλ πξννξίδεηαη λα αθαηξεί ηα θαζήθνληα Π απφ ηνλ εηδηθφ ηεο νηθνγέλεηαο,
κεηαηξέπνληαο ηνλ ζε απιφ βνεζφ ψζηε νη εθζέζεηο θαη γλσκαηεχζεηο ηνπ λα κελ ιακβάλνληαη
ππ’ φςε θαη ηα παηδηά λα ππφθεηληαη ζηηο γλσκαηεχζεηο ησλ ειεγρφκελσλ ηνπ ΤΠΠΑΗΘ γηα λα
κπνξνχλ λα αζπινπνηνχληαη θαη απνθιείνληαη (γηα φζνπο ζπκνχληαη απηφ ήηαλ δηάηαμε ηνπ
απάλζξσπνπ κλεκνληαθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ απνηξέςακε – θαη πνπ ν θ. Κνπξάθεο ηφηε
θαηήγγειλε)....
4

-Αθ’ εηέξνπ, (θαη θπξίσο), γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηδησηηθήο ΠΣ, πέξαλ ησλ κέρξη ηψξα
δηθαηνινγεηηθψλ, ζα ρξεηάδεηαη θαη «νπνηνδήπνηε (!!!) δηθαηνινγεηηθφ απαηηήζεη ν
δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ !!! Με απιά ιφγηα, νη δηεπζπληέο (πάληα «εκέηεξνη»),
παξνηξχλνληαη λα κελ δέρνληαη ηελ ηδησηηθή Π πξνβάιινληαο ηηο πην παξάινγεο απαηηήζεηο
θαη εκπφδηα, ψζηε ηα παηδηά λα θαθνπνηνχληαη θαη λα απνπέκπνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία ή εθηφο
Δθπαίδεπζεο....
Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα δελ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε θαη ηελ απζαηξεζία
δηεπζπληψλ θαη ππαιιήισλ.
Ζ δηάηαμε εμππεξεηεί ηελ απαγφξεπζε ηεο Π ψζηε λα κελ ππάξρεη «ην ηξίην – αληηθεηκεληθφ
κάηη» θαη λα ζπγθαιχπηεηαη ε εγθαηάιεηςε θαη θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, αιιά θπξίσο γηα λα
δηεπθνιχλνληαη νη ρξεκαηηζκνί, νη εθβηαζκνί θαη ην εκπφξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηα
εθάζηνηε «εκέηεξα» θνκκαηηθά ζηειέρε θαη ηνλ δηνηθεηηθφ ππφθνζκν ελαληίνλ ησλ γνλέσλ,
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ απηφ πνπ δηθαηνχληαη απηνλφεηα.
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 30, 31β θαη 50δ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο ην
Διιεληθφ θξάηνο.
-Γηα ηελ ηδησηηθή Π, κνλαδηθή απαίηεζε πξέπεη λα είλαη ε επηινγή / αίηεζε ησλ γνλέσλ θαη ε
θαηνρή ησλ λνκίκσο πξνβιεπνκέλσλ πξνζφλησλ απφ ηνλ επηιεγφκελν εηδηθφ.
-Θπκίδνπκε φηη ν θ. Κνπξάθεο ζηελ εθδήισζε ηεο ΔΟΓΑΦ, είρε δεζκεπηεί (κεηά απφ εξψηεζή
καο) φηη ε ηδησηηθή Π ζα αλακνξθσζεί θαη κνλαδηθή απαίηεζε ζα είλαη ε αίηεζε ηνπ γνλέα, φηη
δελ ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ ρνιείνπ, αξθεί κφλν λα έρεη ηα εθ ηνπ λφκνπ
πξνβιεπφκελα πξνζφληα. Σψξα, σο ππνπξγφο θάλεη ην αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ πνπ
δεζκεχηεθε !!!...
7) Καηάξγεζε ηεο ΠΣ αλά πάζα ζηηγκή (θεθ. ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ/παξ.3): «Όιεο νη
γλσκαηεχζεηο έρνπλ κφληκε ηζρχ, εθηφο (!!!) ηεο ΠΣ, ηνπ θαηάιιεινπ πιαίζηνπ θνίηεζεο,
ηεο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο (!!!) Γειαδή, νη δνκέο πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ηνπ Απηηζηηθνχ
Φάζκαηνο. Απηέο «ζα επαλαθαζνξίδνληαη αλά πάζα ζηηγκή» φπνηε ζέιεη ην ΚΔΓΓΤ. Γειαδή,
θάπνηεο αλαπεξίεο, ηζρχνπλ γηα πάληα θαη θάπνηεο άιιεο, φρη !!!!)....
Με απιά ιφγηα, ελψ ηα άιια παηδηά δηθαηνχληαη γηα πάληα ηα βνεζήκαηα ηεο αλαπεξίαο ηνπο,
ηα παηδηά ηνπ ΑΦ φρη!!!
Οη ππάιιεινη παξνηξχλνληαη λα θάλνπλ δηαθξίζεηο θαη λα θαηαξγνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ
παηδηψλ κε αλαπεξίεο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (είλαη πνιιά θαη θνζηίδνπλ).
Καη απηή ε δηάηαμε, εμππεξεηεί ηελ απαγφξεπζε ηεο Π ψζηε λα κελ ππάξρεη «ην ηξίην –
αληηθεηκεληθφ κάηη» θαη λα ζπγθαιχπηεηαη ε εγθαηάιεηςε θαη θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, αιιά
θπξίσο γηα λα δηεπθνιχλνληαη νη ρξεκαηηζκνί, νη εθβηαζκνί θαη ην εκπφξην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ απφ ηα εθάζηνηε «εκέηεξα» θνκκαηηθά ζηειέρε θαη ηνλ δηνηθεηηθφ ππφθνζκν
ελαληίνλ ησλ γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ απηφ πνπ δηθαηνχληαη απηνλφεηα.
-Παξαβηάδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα 14, 30, 31β, 50γ θαη 50δ ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ
πξνο ην Διιεληθφ θξάηνο.
-Σελ απφθαζε γηα ην Δθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ζρήκα ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη γνλείο, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ε πνιηηηζκέλε Γεκνθξαηηθή Αλζξσπφηεηα.
8) Παξεκπφδηζε αηηήζεσλ θαη αλαθνξψλ (θεθ. ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ/παξ.3): Σα
έγγξαθα πνπ αθνξνχλ Π, «πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ ην ινγφηππν ΔΠΑ. Γηαθνξεηηθά
δελ ζα ιακβάλνληαη ππ φςηλ» Δπαλέξρεηαη ην παιηφ θφιπν, θαηά ην νπνίν νη αξκφδηνη δελ
δέρνληαη αλαθνξέο / θαηαγγειίεο ησλ γνλέσλ, (κφλν ηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε) ψζηε λα κελ
ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν γηα ηηο δηακαξηπξίεο θαη ηηο παξαβηάζεηο Γηθαησκάησλ. Κπξίσο,
απνβιέπεη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ γνλέσλ (πνπ φκσο απφ ηφηε, παξαθάκπηνπλ ηελ δηάηαμε
απηή).
Καη φια απηά, ελψ ε δηεζλήο λνκνζεζία ππνδεηθλχεη λα ελζαξξχλνληαη θαη
δηεπθνιχλνληαη νη αλαθνξέο ησλ γνλέσλ.

5

-Δκείο, ζπκβνπιεχνπκε ηνπο γνλείο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε, λα ζπλερίζνπλ
λα θαηαζέηνπλ κε ρσξηζηφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηηο αλαθνξέο θαη αηηήζεηο ηνπο,
νξγαλψλνληαο ηελ πξνζθπγή ηνπο ζηελ δηεζλή Γηθαηνζχλε.
Απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ηεο «λέαο» εγθπθιίνπ θαη ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ
Παηδείαο, γίλεηαη πξνθαλέο, φηη ε «λέα» πνιηηηθή ζπλίζηαηαη ζε απνθάζεηο πνπ νδεγνχλ ηελ
ρψξα καο ζηελ απνθνπή απφ ηνλ ΟΖΔ, ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη ηελ πνιηηηζκέλε
Γεκνθξαηηθή Αλζξσπφηεηα θαη ηελ έληαμή ηεο ζηελ ζθνηεηλή πιεπξά ησλ ηξηηνθνζκηθψλ /
ρνπληηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ πιαλήηε.
Καινχκε ηνπο βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ πνπ ζέινπλ λα ζεβαζηνχλ ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο
ηνπο, ηνπο ζπγθπβεξλψληεο βνπιεπηέο ησλ ΑΝΔΛ θαη φινπο ηνπο Γεκνθξάηεο βνπιεπηέο ηεο
αληηπνιίηεπζεο, λα δηαρσξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα θαηαγγείινπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιην,
απαηηψληαο ζηε Βνπιή ηελ απφζπξζή ηεο, ηνλ ζεβαζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ελ γέλεη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ΟΖΔ πξνο ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε γηα
ηνλ ζεβαζκφ ηνπο.
Για την Ε.Ο.Δ.Α.Φ
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