
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

Δελτίο Τύπου ΕΕΔΑ  

για τη Δήλωση με θέμα: Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018  για τα 

παιδιά με αναπηρίες  και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

3 Αυγούστου 2017 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο 

συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο 

Εθνικός Θεσμός Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα, προκρίνει ως υψίστης προτεραιότητας τόσο 

την προστασία της παιδικής ηλικίας όσο και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 

και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΑ κρίνει απολύτως απαραίτητο, ενόψει της επικείμενης έναρξης του νέου 

σχολικού έτους (2017-2018), να επανέλθει στις Συστάσεις της  και να εκφράσει εκ νέου τον 

προβληματισμό της για τη μερική μόνο εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση 

των μαθητών με αναπηρίες και τη βαθιά ανησυχία της για τον διαρκή κίνδυνο ετεροχρονισμένης έναρξης 

του σχολικού έτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν με παράλληλη στήριξη ή σε τμήματα ένταξης γενικών σχολείων ή σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

 Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ευχή για ομαλή και έγκαιρη έναρξη του σχολικού έτους για όλα τα παιδιά 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ελπίζοντας ότι αυτή η δέσμευση της Πολιτείας περιλαμβάνει και τα 

παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δηλώνει για ακόμη μία φορά έτοιμη και 

πρόθυμη να συμβάλει σε αυτό, σε συνεργασία τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην προαγωγή 

και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

 

Για το πλήρες κείμενο της Δήλωσης: Δήλωση (ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) της ΕΕΔΑ για τη Διασφάλιση 

της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018 για τα παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  
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