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Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής
Θεραπευτές Ειδικής Αγωγής: Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους επιστήμονες
Επιστημονικούς κλάδους δύο κατηγοριών δημιουργεί η κυβέρνηση με την απόφαση της
να λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού μόνο δικηγόροι, μηχανικοί και
οικονομολόγοι. Η εξαίρεση των θεραπευτών ειδικής αγωγής από το συγκεκριμένο μέτρο
στήριξης, παρά το γεγονός πως καταβάλλουν εισφορές κάθε μήνα στον e-EΦΚΑ
συνιστά άνιση μεταχείριση, υποστηρίζει το Πανελλήνιο Συντονιστικό Θεραπευτών
Ειδικής Αγωγής.
Οι θεραπευτές έχουν ενταχθεί στις πληττόμενους από την πανδημία κλάδους, παρ' όλα
αυτά άγνωστο με ποια κριτήρια εξαιρούνται από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
Εκτός από τους τρεις κλάδους που περιλήφθηκαν στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς
είναι γνωστό πως η πανδημία έχει πλήξει σημαντικά και τους λογοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και φυσικά πολλούς άλλους επιστημονικούς
κλάδους. Η εξόχως προνομιακή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση ορισμένων κλάδων
δημιουργεί επιστήμονες δύο ταχυτήτων.
«Οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής καταβάλλουν εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό
Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων και οι ΚΑΔ μας
περιλαμβάνονται από το Υπ. Οικονομικών στους πληττόμενους από τον κορωνοϊό τόσο
τον Μάρτιο όσο και τον Οκτώβριο. Πληρούμε δηλαδή, όλες τις προϋποθέσεις που
υφίστανται στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας περί ενίσχυσης. Όμως, στο άρθρο 66 του
εν λόγω νομοσχεδίου την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση δικαιούνται μόνο τρεις κλάδοι
επιστημόνων, κι αυτό παρά το γεγονός πως και εμείς πληττόμαστε εξίσου από την
επέλαση της πανδημίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συντονιστικού
Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Κώστας Ρόγκας.
Σε κάθε περίπτωση οι θεραπευτές ζητούν από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει άμεσα
στην εφάπαξ οικονομική ενίσχυση όλους τους επιστημονικούς κλάδους που έχουν
πληγεί από τον κορωνοϊό προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας
και της ίσης μεταχείρισης.
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