
 
Αθήνα, 02/09/2022 

                     Αρ. Πρωτ.: 613 
 

Προς: Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων          
 
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 
 
Θέμα: Προβλήματα σχετικά με την ένταξη παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη σε 

ΚΔΑΠ στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή 
τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής 
ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης» 

 
 

     Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 
 
Στις 31/08/2022 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων παιδιών για την 

ένταξή τους σε βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση 
και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης» η οποία υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). 

 
Δυστυχώς, έκπληκτοι ορισμένοι γονείς διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τους που πάσχουν από 

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 εντάχθηκαν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ, 
χωρίς να δίνεται αυτήν τη στιγμή η δυνατότητα ένστασης επί του αποτελέσματος από μέρους 
των γονιών με αποτέλεσμα τα παιδιά ουσιαστικά να χάνουν το δικαίωμά τους για ένταξη σε 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).  

 
Παρεμφερές πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και το έτος 2020, όπου μετά από παρέμβαση της 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και την αγαστή συνεργασία μαζί σας κύριε Σπυρίδων, το πρόβλημα 
αντιμετωπίστηκε. Μετέπειτα μάλιστα και για να μη δημιουργούνται παρανοήσεις από το 
ποσοστό αναπηρίας, οι γονείς καταθέτουν στην αίτησή τους επιπρόσθετα:  

 
1. ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, για τη δυνατότητα συμμετοχής του 

παιδιού σε ΚΔΑΠ  
2. συγκατάθεση του αρμόδιου αντιδημάρχου ή διευθυντή ΚΔΑΠ ότι αποδέχεται το παιδί 

σε ΚΔΑΠ 
 
Ωστόσο, φέτος, παρόλο που οι φάκελοι των γονιών ήταν πλήρεις και συμπεριελάμβαναν και 

όλα τα ανωτέρω έγγραφα, εντούτοις οι τοποθετήσεις των παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη 
έγιναν σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41-Ηλιούπολη, Τηλ. – Fax: 210-5201474, email: possasdia@gmail.com 



Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να στερούνται οι γονείς των παιδιών που πάσχουν 
από Σακχαρώδη Διαβήτη και τα ίδια τα παιδιά, δικαιώματα, όπως αυτό της ένταξής τους σε 
ΚΔΑΠ, αλλά παρά μόνο σε ΚΔΠΑ ΑμεΑ, τα οποία όμως δεν απευθύνονται σε αυτά τα παιδιά. 
Επισημαίνουμε ότι οι δομές αυτές, που φιλοξενούν παιδιά με νοητική υστέρηση ή κινητική 
αναπηρία, εφαρμόζουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μεθόδους και ακολουθούν συγκεκριμένα 
εργαλεία εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες 
αναπηρίας των παιδιών που εγγράφονται σε αυτά. 

Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στα 
παιδιά που πάσχουν από Διαβήτη, τα οποία θα πρέπει πέρα από τη χρόνια πάθησή τους να 
αποδεχτούν και άλλες καταστάσεις και να συμβιώσουν με αυτές, όσο και στις οικογένειές τους. 
Παράλληλα, παιδιά που έχουν απόλυτη ανάγκη να ενταχθούν σε δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ στερούνται 
αυτού του δικαιώματος, καθώς στη θέση τους εντάσσονται παιδιά που πάσχουν από 
Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων 

ευελπιστούμε ότι θα αναγνωρίσετε το παράλογο της κατάστασης που έχει προκύψει με 
την ένταξη παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και θα ανταποκριθείτε άμεσα 
προχωρώντας στη διόρθωση αυτής της παράλογης απόφασης, ενεργοποιώντας νέα voucher 
για ΚΔΑΠ σε αυτά τα παιδιά.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 

  O Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας 

 Χρήστος ∆αραµήλας   Μαρία Τριανταφύλλου 
 6941611221  6943764168 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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