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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &
Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Επίζκεψη και ζσμεργαζία ηοσ Δ.Σ ηης Περιθερειακής
Ομοζπομδίας Αηόμωμ με Αμαπηρία Δσηικής Ελλάδας ζηομ
Περιθερειακό Διεσθσμηή Εκπαίδεσζης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/ζης Δση. Ελλάδος κ. Παμαγιωηόποσλο Γιώργο
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Πενηθενεηαθήξ Ομμζπμκδίαξ Αηόμςκ με Ακαπενία Δοηηθήξ
Ειιάδαξ

(ΠΟΜΑμεΑ) θ. Ακηώκεξ Υανμθόπμξ, μ ηαμίαξ θ.

Ακδνέαξ Λίβακμξ θαη μ πνόεδνμξ ημο ζοιιόγμο γμκέςκ ημο
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παηνώκ θ. Πενηθιήξ Ρμγθάιαξ ζοκακηήζεθακ με ημκ
Πενηθενεηαθό Δ/κηή Π/ζμηαξ & Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Δοηηθήξ
Ειιάδαξ θ. Πακαγηςηόπμοιμ Γηώνγμ, ηεκ Σνίηε 19 Ιμοιίμο 2011,
πνμθεημέκμο κα ζοδεηεζμύκ ζέμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ημκ
πνμγναμμαηηζμό ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνόκηαξ πμο αθμνά ηα Εηδηθά
πμιεία. ηεκ εκ ιόγς ζοκενγαζία ζοδεηήζεθακ μη δημνηζμμί γηα
ημ εηδηθό θαη βμεζεηηθό πνμζςπηθό, πμο πανέπεη ένγμ ζηα Εηδηθά
πμιεία, μη δημνηζμμί εθπαηδεοηηθώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ, μη
ζοκεκώζεηξ ηςκ ζπμιείςκ θαη ε εθανμμγή ημο «Καιιηθνάηε» ζε
αοηά, θαζώξ θαη ε ζηέγαζε ημο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παηνώκ.

Ο θ. Πακαγηςηόπμοιμξ μεηά ηε ζογθεθνημέκε ζοκενγαζία,
πμο έιαβε πώνα ζε επμηθμδμμεηηθό θαη ζεηηθό θιίμα, δήιςζε όηη:
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δηαθμνεηηθόηεηαξ είκαη ακάγθε κα έπμοκ πνςηαγςκηζηηθό νόιμ ζε
θάζε μνγακςμέκε θαη δεμμθναηηθή θμηκςκία, θαη’ επέθηαζε θαη
ζημκ εθπαηδεοηηθό πώνμ. Σμ δηθαίςμα ζηεκ εθπαίδεοζε απμηειεί
ακζνώπηκμ δηθαίςμα θαη ςξ ηέημημ μθείιεηαη κα πανέπεηαη ζε όια
ηα άημμα, ακελάνηεηα ηςκ ηδηαηηενμηήηςκ πμο μπμνεί κα θένμοκ.
Εηδηθόηενα, ηα Άημμα με Εηδηθέξ Ακάγθεξ απμηειμύκ εκενγό θαη
ακαπόζπαζημ
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επηβεβαηώκμοκ θαζεμενηκά όηη ε ελαζθάιηζε ίζςκ εοθαηνηώκ
μάζεζεξ, πμηόηεηαξ δςήξ θαη επαγγειμαηηθήξ απμθαηάζηαζεξ
είκαη οπόζεζε ΟΛΩΝ θαη πμιύ πενηζζόηενμ ηςκ εμπιεθόμεκςκ
ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία. Η Πενηθενεηαθή

Δηεύζοκζε

Εθπαίδεοζεξ Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ Δοη. Ειιάδμξ ηεκ
πνμεγμύμεκε ζπμιηθή πνμκηά απέδεηλε έμπναθηα, μέζς ημο
ανηζμμύ πνμζιήρεςκ ημο εηδηθμύ θαη βμεζεηηθμύ πνμζςπηθμύ-μ
ορειόηενμξ ηα ηειεοηαία πνόκηα-πόζμ εκενγά ζηενίδεη ηεκ Εηδηθή
Αγςγή θαη Εθπαίδεοζε. Θέις κα ημκίζς όηη με ηεκ ίδηα δέζε ζα
ζοκεπίζμομε θαη ηεκ ζπμιηθή πνμκηά πμο έπεηαη ζε ζοκενγαζία
ηόζμ με ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ, όζμ θαη με ηα μέιε ηεξ
ΠΟΜΑμεΑ,

αιιά θαη με ημοξ ζοιιόγμοξ γμκέςκ αηόμςκ με

εηδηθέξ ακάγθεξ θαη ιμηπώκ ζπεηηθώκ θμνέςκ ώζηε ηα Άημμα με
Εηδηθέξ Ακάγθεξ, κα παίνμοκ ίζςκ εοθαηνηώκ».

