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Τετάρτη 16-6-2010 
  

Προς: 
                                               ∆ΟΕ 
                                               ΟΛΜΕ 
                                              τα ∆.Σ. των συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. 
                                             «Αλέξανδρος ∆ελµούζος» 
                                              «Σωκράτης» 
                                              «Κ. Σωτηρίου» 
                                             «Γλυφάδας – Βούλας – Βάρης – Βουλιαγµένης» 
                                              Ε΄ ΕΛΜΕ 
                                              Οµοσπονδίες-Ενώσεις Γονέων   

  
 

Συνάδελφοι,  
  

   
Η Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής  επικαλούµενη οικονοµική στενότητα  , 

τη  στιγµή που δαπανά αρκετές χιλιάδες ευρώ για διάφορες 
εκδηλώσεις ,   αρνείται  την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κ.α) 
του ΚΕ.∆.∆.Υ  ( Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης  ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης ατόµων µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)  Ανατολικής  Αττικής µε αποτέλεσµα η ∆.Ε.Η.  να 
έχει ήδη  διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος µε ότι αυτό συνεπάγεται.  

Η  λύση του προβλήµατος είναι αυτονόητη και δε χρειάζεται να 
επανεφευρεθεί ο τροχός για να δοθεί . Την ορίζουν τα ίδια τα δεδοµένα του 
ζητήµατος που έχουν ως εξής:  

  
·         Τα ΚΕ∆∆Υ είναι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την ευθύνη στέγασης και κάλυψης των 
λειτουργικών δαπανών τους την έχουν οι Νοµαρχίες , κάτι που άλλωστε 
εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα. 

·         Η Νοµαρχία Ανατολικής  Αττικής ήδη πληρώνει το ενοίκιο. 
·         Το ποσό που απαιτείται   είναι πολύ µικρό. 
·         Η συγκεκριµένη υπηρεσία εξυπηρετεί παιδιά πολιτών της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, τα δικαιώµατα των οποίων υποτίθεται ότι στηρίζει. 
  

Για όλα τα παραπάνω η Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής υποχρεούται ηθικά, 
πολιτικά, δεοντολογικά να επιλύσει άµεσα την εκκρεµότητα, που όσο παρατείνεται 
προσβάλλει βαθύτατα τα παιδιά µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις 
οικογένειές τους. 

Σήµερα µικρός  µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ περίµενε στην 
αίθουσα αναµονής για την αξιολόγησή του, έπεσε λιπόθυµος εξαιτίας της αφόρητης 



ζέστης,  αφού δεν υπήρχε κλιµατισµός στο χώρο λόγω της διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Ακόµη και η παροχή των πρώτων βοηθειών, µετά το 
επεισόδιο ,κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήταν αδύνατη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
ο   Περιφερειακός  ∆/ντής  Π.Ε.  &   ∆.Ε . Αττικής  µε απόφαση του αναστέλλει τη 
λειτουργία του  ΚΕ.∆.∆.Υ για  τις ηµέρες που θα επικρατούν ακραίες συνθήκες 
(υψηλές θερµοκρασίες κτλ) 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ΚΕ.∆.∆.Υ είναι µια υπηρεσία που προσφέρει έργο 
στους µαθητές µας και ότι η στάση της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής έχει 
ως  συνέπεια την παρεµπόδιση της  νευραλγικής και σηµαντικής αυτής  υπηρεσίας 
του εκπαιδευτικού χώρου καλώ τη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας, την 
ΟΛΜΕ ,  τους  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής , την Ε΄ ΕΛΜΕ 
και τις Οµοσπονδίες-Ενώσεις Γονέων  να πάρουν θέση για το θέµα. 

  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

 


