
 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021 

Προς Υπουργείο Υγείας 

Θέμα: Αποκλεισμός ενηλίκων ΑμεΑ από τις Ειδικές Θεραπείες 

Με την με αρ. πρωτ. 1425/3.3.2021 Ειδ. Γραμμ. ΠτΒ δεκάδες φορείς και συλλογικότητες  
συνυπογράφουν μία επιστολή για τις αδιανόητες περικοπές των ειδικών θεραπειών των 
ατόμων που χρήζουν ειδικής αγωγής μετά τα 18 έτη. Ζητάνε για άλλη μια φορά το αυτονόητο. 
Να συνεχίζουν τα άτομα αυτά, ενήλικα πλέον, να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που έχουν 
ανάγκη ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια. 

Πολλές οικογένειες βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ανακαλύπτουν ότι μόλις το παιδί τους 
ενηλικιώνεται (μετά τα 18 έτη), συχνά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περικόπτουν τις μισές 
θεραπείες με την δικαιολογία πως δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

Χωρίς κάποια επαναξιολόγηση, χωρίς κάποια εκτίμηση των αναγκών που είναι κατά βάση, 
ισόβιες. Η διακοπή παροχής των απαραιτήτων θεραπειών για τα ΑμεΑ έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τις οδηγίες των ιατρών και των θεραπευτών αλλά και κατά παράβαση των ίδιων 
των νόμων που ορίζουν την συνέχιση των θεραπειών στην ενήλικη ζωή. 

Το  πρώτο που χάνουν τα άτομα με αυτισμό ή και νοητική υστέρηση είναι οι συνεδρίες 
λογοθεραπείας, με την δικαιολογία πως έχουν πλέον περάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα. Όπως 
κάθε ιατρός και θεραπευτής μπορεί να βεβαιώσει, η λογοθεραπεία είναι απαραίτητη όχι μόνο 
για την επίτευξη του λόγου αλλά και για την διόρθωση διαταραχών προφορικού και γραπτού 
λόγου. 

Το δεύτερο είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση. Ωστόσο, τα άτομα αυτά συνεχίζοντας να 
εκπαιδεύονται εφ’όρου ζωής σε εργαστήρια, Κέντρα Ημέρας, σε δομές με προγράμματα 
προσαρμοσμένης επαγγελματικής απασχόλησης, προγράμματα ημιαυτόνομης διαβίωσης και 
κοινωνικοποίησης, τα οποία αποζημιώνονται από τα σχετικά επιδόματα (κατάθεση 
αποδείξεων – πλήρης διαφάνεια) έχουν ανάγκη από την ειδική διαπαιδαγώγηση. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο κόβονται οι θεραπείες σε αυτά τα άτομα τη στιγμή που οι ανάγκες τους 
είναι ισόβιες;  

2. Δεσμεύετε να εξετάσει άμεσα και μέσα από το πρίσμα των πραγματικών αναγκών το 
αίτημα των 79 φορέων φροντίδας ΑμεΑ και να διορθωθούν οι αδικίες που οδηγούν 
σε ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες; 

Ο ερωτών βουλευτής  

Κρίτων Αρσένης  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

568

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/3/2021

Ώρα κατάθεσης:

11:05'




