ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Θεσσαλονίκη: 19/8/2020

Προς:
- Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη
- Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Ν Κεραμέως
Κοινοποίηση:
- Βουλευτές όλων των κομμάτων
- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Επικρατείας
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας,
Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας και ο Ελληνικός Σύλλογος
Θαλασσαιμίας δηλώνουν την απογοήτευση τους, καθώς τα μέλη τους που είναι
εκπαιδευτικοί στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, αποκλείστηκαν απ’ την εργασία
τους μετά από τις άδικες, άνισες και απάνθρωπες ενέργειες του Υπουργείου
Παιδείας.
Καταργώντας την πρόταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με Σκλήρυνση
κατά Πλάκας και Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική
Νόσο) και θεσμοθετώντας το “προσοντολόγιο”, το Υπουργείο Παιδείας
μοριοδότησε με ελάχιστα μόρια την αναπηρία των εν λόγω εκπαιδευτικών, με
αποτέλεσμα άλλοι να χάνουν κάθε ελπίδα για εργασία και άλλοι να
καταβαραθρώνονται στους πίνακες χωρίς καμιά ελπίδα να προσληφθούν.
Επίσης, με την κατάργηση όλων των κοινωνικών κριτηρίων που αφορούσαν
στην τοποθέτηση των αναπληρωτών και των νεοδιοριζόμενων
εκπαιδευτικών στα σχολεία, αλλά και τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας

να παραμείνουν οι νεοδιοριζόμενοι στη θέση της τοποθέτησής τους για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών, επί ποινή του αποκλεισμού
τους αν δε δεχτούν, φάνηκε με τον πιο σκληρό τρόπο η απάνθρωπη τακτική του
αποκλεισμού τους.
Με τα παραπάνω μέτρα οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά
Πλάκας και Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο) θα
πρέπει να υπηρετήσουν σε μέρη που βρίσκονται μακριά από τα νοσοκομεία και τις
εξειδικευμένες μονάδες για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία τους. Σε περιοχές που
δεν είναι προσβάσιμες, που δεν υπάρχει Νευρολόγος για τη ΣκΠ ή Μονάδα
Μεσογειακής Αναιμίας για τις μεταγγίσεις των Θαλασσαιμικών.
Ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί αυτών των κατηγοριών σπρώχνονται έξω από την
εκπαίδευση κι από το δικαίωμα της εργασίας. Με δεδομένη την οικονομική κρίση, σε
συνδυασμό με τις προκαταλήψεις που υπάρχουν απέναντι σε άτομα με σοβαρές
παθήσεις, είναι φανερό ότι δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό
και κοινωνικό, το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει επιπτώσεις στην υγεία τους.

Κύριε πρωθυπουργέ,
Το τελευταίο διάστημα, το υπουργείο Παιδείας κατήργησε κάθε ευνοϊκή
ρύθμιση που ίσχυε εδώ και δεκαετίες για τους εκπαιδευτικούς με Μεσογειακή
Αναιμία και Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Τους μετέτρεψε σε κυνηγούς προσόντων
και μορίων εφαρμόζοντας τη λογική της ίσης αντιμετώπισης μεταξύ άνισων ατόμων,
ενώ τους απαγόρευσε τη δυνατότητα μετακίνησης - απόσπασης από την περιοχή
διορισμού για δύο χρόνια, θέτοντάς τους το δίλημμα για εργασία και θάνατο ή
ανεργία και ιατρική παρακολούθηση.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να επανέλθουν οι ευνοϊκές
ρυθμίσεις που ίσχυαν για την πρόταξη στις προσλήψεις των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Θαλασσαιμία και να συνεχίσει η
πρόταξη στις τοποθετήσεις, βελτιώσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, όπως
προβλέπουν τα Π.Δ. 50/1996 και 100/1997, αλλά και ο νόμος 3194/03. Τέλος θα
πρέπει να συνταχθεί το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ τόσο με τις Συνταγματικές
επιταγές, όσο και με την κείμενη νομοθεσία, ιδιαίτερα με το νόμο 4440/16,
θεσπίζοντας ειδικές θέσεις για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών με αναπηρία, σε
ποσοστό 10%.
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