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Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κυρία Υπουργέ,
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, θα επιθυμούσε μαζί με τις ευχές της
για καλή επιτυχία στο έργο σας, να σας θέσει εξ’αρχής τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι γονείς μέλη μας, σε πανελλήνιο επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών τους.
Ο Ν. 2817/2000, όπως και ο Ν. 3699/2008 αν και περιλαμβάνουν πρωτοπόρες και καλές
διατάξεις αναφορικά με τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, εν τούτοις
καταπατήθηκαν από όλες τις Κυβερνήσεις, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόστηκαν παρά μόνο σε
ελάχιστες περιπτώσεις.
Η ευσυνείδητη αυτή επιλογή του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας να αρνείται στα παιδιά με
αυτισμό το δικαίωμά τους για εκπαίδευση, παραβιάζει την Αρχή της ισότητος και τα κατατάσσει σε
πολίτες τρίτης κατηγορίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από δεκάδες καταγγελίες για το θέμα έχει συντάξει Πόρισμα
και θέτει υπόψη του Υπουργείου προτάσεις, που μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους.
Tο ως άνω Πόρισμα θα το κοινοποιήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τον
Αυτισμό, την Autism-Europe, στην οποία, ως εθνική οργάνωση, είμεθα μέλος και συμμετέχουμε
στις συνεδριάσεις της με την Ειδική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μας.
Κυρία Υπουργέ,
Ζητάμε την απόλυτη εφαρμογή του Ν. 3699/2008 χωρίς εξαιρέσεις για κάθε παιδί με
αυτισμό.
Το Πόρισμα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προς το
Υπουργείο σας, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας.
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Περιμένουμε τις επίσημες θέσεις σας ως Υπουργού επί των προτάσεων του Συνηγόρου του
Πολίτη, ώστε να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας για να διεκδικούν οι γονείς τα δικαιώματα
των παιδιών τους στην δημόσια εκπαίδευση, τα οποία καταπατώνται καθημερινά και πολύ
συχνότερα, σε σχέση με άλλες αναπηρίες .
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας άμεσα, ώστε τα παιδιά με αυτισμό και οι
οικογένειές τους, να μην αποτελούν πλέον θύματα άμεσου ή έμμεσου εκβιασμού- εκφοβισμού, από
τους κατά τόπους αρμοδίους Προϊσταμένους Εκπαιδεύσεως και εκπαιδευτικούς, να «κλείσουν το
στόμα τους», αρκούμενοι στα ελάχιστες παροχές, καλυπτόμενοι φυσικά πίσω από την επί μακρόν
γνωστή θέση του Υπουργείου σας «περί ελλείψεως πιστώσεων».
Κυρία Υπουργέ,
Παρακαλούμε ιδιαιτέρως, πολύ πριν την όποια απόφασή σας επί του πορίσματος του
Συνηγόρου του Πολίτη, να σκεφθείτε αν υπάρχει πιθανότητα μία οικογένεια ενός τυπικού παιδιού,
όπου κι αν βρίσκεται, να

λάβει από το Υπουργείο σας τέτοια απάντηση: «Λόγω έλλειψης

πιστώσεων, το παιδί σας, δεν θα πάει σχολείο»

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων
Παρίσης Ηλίας
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