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Αξιότιμη Κυρύα Υπουργϋ, 

Η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ωσ το ανεξϊρτητο 
ςυμβουλευτικό όργανο τησ Πολιτεύασ και Εθνικόσ Θεςμόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, ϋχει ωσ 
αποςτολό τησ, μεταξύ ϊλλων, τη διαρκό παρακολούθηςη των θεμϊτων που ϊπτονται τησ 
προώθηςησ και προςταςύασ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ 
προςαρμογόσ τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ του διεθνούσ, ευρωπαώκού και 
εθνικού δικαύου για την προςταςύα των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου με ςκοπό την 
επεξεργαςύα και διαμόρφωςη προτϊςεων πολιτικόσ προσ τα αρμόδια όργανα τησ Πολιτεύασ. 
Στο πλαύςιο αυτό του θεςμικού τησ ρόλου και δεδομϋνησ τησ ειδικόσ τησ εναςχόληςησ με δύο 

υψύςτησ προτεραιότητασ για αυτόν θεματικϋσ: την προςταςύα τησ παιδικόσ ηλικύασ1 και την 
προαγωγό των δικαιωμϊτων των ατόμων με αναπηρύα και/ό ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
(ΕΕΑ)2, η ΕΕΔΑ, αφουγκραζόμενη την ϋκδηλη ανηςυχύα, αφενόσ, των εκπαιδευτικών, 
αφετϋρου, τησ ευρύτερησ κοινωνύασ, ϋνα μόνα περύπου μετϊ την ϋναρξη του διδακτικού 
ϋτουσ, κρύνει απαραύτητο να επιςτόςει την προςοχό ςασ ςτην ανϊγκη πλόρουσ εφαρμογόσ 
τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ για την εκπαύδευςη των μαθητών με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ που 
φοιτούν με παρϊλληλη ςτόριξη ό ςε τμόματα ϋνταξησ γενικών ςχολεύων ό ςε Σχολικϋσ 
Μονϊδεσ Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ΕΕΔΑ επανϋρχεται ςε προηγούμενεσ ςυςτϊςεισ τησ3, που δυςτυχώσ 
παραμϋνουν επύκαιρεσ, προκειμϋνου να επιςημϊνει την ανϊγκη ϋγκαιρου προγραμματιςμού 
και ςυντονιςμού των αρμόδιων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεςιών τησ εκπαύδευςησ 
για την κϊλυψό των αναγκών τησ ΕΑΕ, οι οπούεσ εύναι κοινόσ τόποσ ότι δεν προκύπτουν 

εκτϊκτωσ, αλλϊ υφύςτανται και εύναι γνωςτϋσ πριν την ϋναρξη του εκϊςτοτε ςχολικού ϋτουσ. 
Όπωσ πληροφορούμαςτε από αναφορϋσ γονϋων και εκπαιδευτικών, καθώσ επύςησ και από 

                                                 
1 ΕΕΔΑ, θεματικό Παιδιϊ.   
2 ΕΕΔΑ, θεματικό ΑμεΑ.  
3 ΕΕΔΑ, Δόλωςη για τη Διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ ϋναρξησ του ςχολικού ϋτουσ 2017-2018, 5 Ιουλύου 2021, ΕΕΔΑ, 
Δόλωςη τησ ΕΕΔΑ για τη Διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ ϋναρξησ του ςχολικού ϋτουσ για τα παιδιϊ με αναπηρύα και/ό 
ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, 22 Ιουλύου 2016.   

http://www.nchr.gr/
mailto:info@nchr.gr
https://www.nchr.gr/2020-02-26-05-51-20/54-paidia.html
https://www.nchr.gr/2020-02-26-05-51-20/32-amea.html
https://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dilwsi_EEDA_gia_thn_EAE_5_Iouliou_2017.pdf
https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ekpaideush/Dilosi_EAE_2016.pdf
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τα εμπεριςτατωμϋνα ςτοιχεύα που παρϋχει το Παρατηρητόριο Θεμϊτων Αναπηρύασ τησ 

ΕΣΑμεΑ και από ϊλλα δημοςιεύματα του τύπου, οι ελλεύψεισ και τα λειτουργικϊ κενϊ τόςο 
ςτισ ΣΜΕΑΕ, όςο και ςτα γενικϊ ςχολεύα όπου εύτε λειτουργούν Τμόματα Ένταξησ, εύτε 
υπϊρχει ϋγκριςη για ςτόριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προςωπικό (ΕΒΠ) και/ό παρϊλληλη 
ςτόριξη, εύναι πολλϊ και ςημαντικϊ.  

Ειδικότερα, αναγνωρύζοντασ οριςμϋνεσ θετικϋσ εξελύξεισ των τελευταύων ετών, αναφορικϊ με 
την παρεχόμενη υποςτόριξη ςτουσ μαθητϋσ με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ ςτα γενικϊ ςχολεύα και 
λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςημαντικό αύξηςη των εγκρύςεων για υποςτόριξη μαθητών και 
μαθητριών που φοιτούν ςε γενικϊ ςχολεύα με Παρϊλληλη Στόριξη, ΕΒΠ και Σχολικό 
Νοςηλευτό, η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει με απογοότευςη ότι τα προβλόματα ςτην εκπαύδευςη των 
παιδιών με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ όχι μόνο παραμϋνουν το τρϋχον διδακτικό ϋτοσ, αλλϊ ϋχουν 
ενταθεύ. Ένα μόνα μετϊ την ϋναρξη του διδακτικού ϋτουσ, τα ςχολεύα παραμϋνουν 
υποςτελεχωμϋνα, με βαςικϋσ ελλεύψεισ ςε κρύςιμεσ ειδικότητεσ, όπωσ ενδεικτικϊ ςε 

ςχολικούσ νοςηλευτϋσ, ακόμη και ςε περιπτώςεισ όπου η ϋλλειψη ςχολικού νοςηλευτό 
μπορεύ να κοςτύςει ςτα παιδιϊ την ύδια τουσ τη ζωό. Επύςησ, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ 
παρατηρεύται ότι τα Τμόματα Ένταξησ δεν λειτουργούν, παρϊ το γεγονόσ ότι η επιςτημονικό 
ϋρευνα αλλϊ και η εκπαιδευτικό πρϊξη ϋχουν αποδεύξει ότι τισ περιςςότερεσ φορϋσ οι ΕΕΑ 
των παιδιών και εφόβων που φοιτούν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ δεν εύναι δυνατόν να αντιμετωπιςτούν με τον 
αποτελεςματικότερο τρόπο ςτην κλαςςικό ςχολικό τϊξη χωρύσ την παροχό εξειδικευμϋνησ 
υποςτόριξησ.   

Επιπλϋον, τα ςοβαρϊ προβλόματα που αντιμετωπύζουν τα Κϋντρα Εκπαιδευτικόσ 
Συμβουλευτικόσ και Υποςτόριξησ (ΚΕΣΥ), καθιςτούν δυςχερό την ϋγκαιρη και ολοκληρωμϋνη 
αξιολόγηςη και ςτόριξη των μαθητών. Πρϊγματι, η διαδικαςύα ϋκδοςησ γνωμϊτευςησ-
ειςόγηςησ από το ΚΕΣΥ για παροχό παρϊλληλησ ςτόριξησ-ςυνεκπαύδευςησ και/ό για 
υποςτόριξη από ΕΒΠ ςε μαθητϋσ που φοιτούν ςε γενικϊ ςχολεύα εύναι ιδιαύτερα χρονοβόρα, 

όπωσ επύςησ χρονοβόρα αλλϊ και αντιεπαγγελματικό εύναι και η διαδικαςύα ϋγκριςησ των 
αιτόςεων για τουσ ςχολικούσ νοςηλευτϋσ, αφού εκτόσ από την ιατρικό γνωμϊτευςη 
χρειϊζεται επιπλϋον ϋγκριςη από τη Διεύθυνςη εκπαύδευςησ. Αυτό ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να 
καθυςτερούν δραματικϊ οι εγκρύςεισ που προςδιορύζονται από τον αριθμό των προςλόψεων 
και όχι τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που χρόζουν τϋτοιου εύδουσ ςτόριξη.  

Παρϊλληλα, παρατηρεύται ότι υπϊρχουν πολλϊ παιδιϊ με ςοβαρϋσ ΕΕΑ και μαθηςιακϋσ 
δυςκολύεσ που δεν ϋχουν καμύα υποςτόριξη ςτο ςχολεύο, καθώσ δεν ϋχει προςληφθεύ επαρκόσ 
αριθμόσ προςωπικού Παρϊλληλησ Στόριξησ, ενώ υπϊρχουν και περιπτώςεισ που μαθητϋσ δεν 
πηγαύνουν καν ςτο ςχολεύο εφόςον δεν υπϊρχει ο κατϊλληλοσ/η κατϊλληλη εκπαιδευτικόσ ό 
το κατϊλληλο ΕΒΠ για Παρϊλληλη Στόριξη. Επύςησ, τα εμπειρικϊ δεδομϋνα που ϋχει ςτη 
διϊθεςη τησ η ΕΣΑμεΑ υποδεικνύουν ότι, ςτο πλαύςιο τησ Παρϊλληλησ Στόριξησ, μπορεύ να 
υπϊρξει διαχωριςμόσ και απομόνωςη του μαθητό, κυρύωσ λόγω τησ ςτρεβλόσ εφαρμογόσ του 

θεςμού κατϊ το πρότυπο του προςωπικού βοηθού, ςτρϋβλωςη η οπούα εντεύνεται όταν η 
Παρϊλληλη Στόριξη παρϋχεται για λύγεσ μόνο ώρεσ και η τοποθϋτηςη των εκπαιδευτικών δεν 
γύνεται ϋγκαιρα.  

Ωςτόςο, εύναι κρύςιμο να αντιληφθούμε ότι, προκειμϋνου να αξιολογηθεύ επιςτημονικϊ η 
αποτελεςματικότητα των πιο πϊνω θεςμών υποςτόριξησ με βϊςη τα εκπαιδευτικϊ τουσ 
αποτελϋςματα, εύναι απολύτωσ αναγκαύο, όπωσ ορθϊ επιςημαύνει και το Παρατηρητόριο 
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Θεμϊτων Αναπηρύασ τησ ΕΣΑμεΑ, ϋνα ςυγκροτημϋνο πλαύςιο ςυλλογόσ ποςοτικών και 

ποιοτικών δεδομϋνων παρακολούθηςησ τησ εκπαύδευςησ των μαθητών με αναπηρύα, ςτη 
βϊςη μιασ ολοκληρωμϋνησ και αξιόπιςτησ μεθοδολογύασ. Ελλεύψει, ςυνεπώσ, ενόσ αξιόπιςτου 
και ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ ςυλλογόσ ποιοτικών και ποςοτικών δεομϋνων και 
ςυγκεντρωτικών ςτοιχεύων, η οπούα αναμφύβολα δυςχεραύνει το ςχεδιαςμό και την 
εφαρμογό πολιτικών για την εκπαύδευςη των παιδιών με αναπηρύα και/ό ΕΕΔΑ, και προσ 
επύρρωςη όςων επιςημαύνουμε ςτην παρούςα επιςτολό, επιτρϋψτε μασ να κϊνουμε, εντελώσ 
ενδεικτικϊ, αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ ςχολεύων τόςο τησ Αθόνασ, όςο και τησ 
Περιφϋρειασ, υπογραμμύζοντασ ωςτόςο ότι τα κενϊ εύναι πολύ περιςςότερα και αφορούν ςε 
πολύ μεγαλύτερο αριθμό ςχολικών μονϊδων.  

Ενδεικτικϊ, ξεκινώντασ από τα Ειδικϊ ςχολεύα, πληροφορούμαςτε ότι ςτο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολεύο Καλλιθϋασ πϋντε τμόματα δεν ϋχουν δϊςκαλο, ενώ δεν προςλόφθηκαν ποτϋ 
εκπαιδευτικού Φυςικόσ Αγωγόσ, Κοινωνικού λειτουργού, καθηγητϋσ Αγγλικών, Θεατρικόσ 

Αγωγόσ και Μουςικόσ και δεν προςόλθε ςτο ςχολεύο το απαραύτητο ΕΒΠ βϊςει των αναγκών 
του ςχολεύου. Αντύςτοιχα, ςτα Ιωϊννινα, η Ένωςη Γονϋων μαθητών Δ. Ιωαννιτών εκφρϊζει 
την αγωνύα τησ για τουσ μαθητϋσ του ΣΑΠ (Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγεύο), οι 
οπούοι ςτεγϊζονται ςτο κτύριο τησ ΕΛΕΠΑΠ ςτην Νεοκαιςϊρεια, καθώσ ο διπλαςιαςμόσ του 
μαθητικού πληθυςμού φϋτοσ, ςε ςυνδυαςμό με το χρόνιο ςτεγαςτικό πρόβλημα των 
ςχολεύων, ϋχουν δημιουργόςει μια εκρηκτικό κατϊςταςη, θϋτοντασ ςε κύνδυνο την υγεύα και 
την αςφϊλεια των μαθητών. Επύςησ, υποςτελεχωμϋνο εύναι και το 1ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολεύο Πϊτρασ, ςτο οπούο φοιτούν 60 μαθητϋσ και μαθότριεσ με ποικύλεσ ΕΕΑ. Ειδικότερα, 
εκτόσ από εργοθεραπευτό, ςτο ςχολεύο δεν υπϊρχουν και ϊλλεσ πολύ ςημαντικϋσ ειδικότητεσ, 
η ϋλλειψη των οπούων ϋχει ςοβαρό αντύκτυπο τόςο ςτα παιδιϊ όςο και ςτη λειτουργύα του 
ςχολεύου. Επακόλουθο τησ υποςτελϋχωςησ αυτόσ του ςχολεύου όταν, αρχικϊ, η αναςτολό 
λειτουργύασ του τμόματοσ Ολοόμερου Προγρϊμματοσ και, ςτη ςυνϋχεια, προκειμϋνου να 
επαναλειτουργόςει το Ολοόμερο, η ςυγχώνευςη τμημϊτων, με αποτϋλεςμα το ςχολεύο, από 

12θϋςιο να γύνει 11θϋςιο και να αυξηθεύ ο αριθμόσ των παιδιών ανϊ τμόμα. Η δημιουργύα 
μεγϊλων αριθμητικϊ τμημϊτων, με μαθητϋσ που ςυνδυϊζουν πολλϋσ και διαφορετικϋσ 
παθόςεισ, εύτε ταιριϊζουν εύτε όχι, εύτε πρόκειται για λειτουργικϊ παιδιϊ εύτε όχι, επιδρϊ 
αναπόφευκτα ςτο χαρακτόρα του ςχολεύου, το οπούο παύει να προςφϋρει εξειδικευμϋνη, 
εξατομικευμϋνη θεραπευτικό και εκπαιδευτικό προςϋγγιςη ςτον κϊθε μαθητό.  

Προκλόςεισ αντιμετωπύζουν όμωσ και τα Γενικϊ ςχολεύα ςτα οπούα φοιτούν μαθητϋσ με 
αναπηρύα και ΕΕΑ. Σύμφωνα με αναφορϊ των Γονϋων και Κηδεμόνων των ςυςτεγαζόμενων 
16ου και 77ου Νηπιαγωγεύων Αθόνασ, παρϊ την ϋγκαιρη διαβύβαςη ςτην Α΄/μια Εκπαύδευςη Α΄ 
Αθόνασ των ςχετικών αιτημϊτων των ενδιαφερόμενων γονϋων και κηδεμόνων που ϋχουν 
εγκριθεύ από το ΚΕΣΥ για το διδακτικό ϋτοσ 2021-2022 και τη ςχετικό ενημϋρωςη εκ μϋρουσ 
τησ Διεύθυνςησ των Σχολεύων για τη ςοβαρότητα των ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων των 
μαθητών που χρόζουν ϊμεςησ υποςτόριξησ και δεν αυτοεξυπηρετούνται λόγω του ποςοςτού 

αναπηρύασ τουσ, αφενόσ, το Τμόμα Ένταξησ – το οπούο ςημειωτϋον εξυπηρετεύ την ευρύτερη 
περιοχό και όχι μόνο τη γειτονιϊ – δεν λειτουργεύ, αφετϋρου, τα κενϊ ςτο ΕΒΠ εξακολουθούν 
να υπϊρχουν, με την τοποθϋτηςη μόνο ενόσ προςώπου από τα τρύα ςυνολικϊ που ϋχουν 
ζητηθεύ. Στην ύδια κατεύθυνςη κινεύται και η ανακούνωςη τησ Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλϊδων, ςύμφωνα 
με την οπούα υπϊρχουν παιδιϊ με ςοβαρϋσ ΕΕΑ και μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ που δεν ϋχουν 
καμύα υποςτόριξη ςτο ςχολεύο, καθώσ δεν ϋχουν γύνει προςλόψεισ για την παρϊλληλη 
ςτόριξη.  
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Υπό το φωσ το πιο πϊνω διαπιςτώςεων και λαμβανομϋνησ υπόψη τησ ιδιαύτερησ ςυγκυρύασ 

τησ πανδημύασ, κατϊ την οπούα οι δυςκολύεσ όλων των παιδιών, πόςο μϊλλον των παιδιών με 
αναπηρύα και/ό ΕΕΑ, ϋχουν πολλαπλαςιαςτεύ και το επύπεδο τησ ςταθερότητϊσ τουσ ϋχει 
διαταραχθεύ ςε πολλούσ τομεύσ τησ ζωόσ τουσ, η ΕΕΔΑ επιςημαύνει με αγωνύα ότι η αδυναμύα 
τησ Πολιτεύασ να ικανοποιόςει επαρκώσ και ϋγκαιρα τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ και να διαςφαλύςει 
την ϋνταξη και ςυμμετοχό των μαθητών με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ εντεύνει και βαθαύνει τισ 
διακρύςεισ, το ςτιγματιςμό και τον αποκλειςμό που βιώνουν οι μαθητϋσ αυτού, ιδύωσ ςε ςχϋςη 
με την πρόςβαςη ςτην εκπαύδευςη και ιςοδυναμεύ με ϋμμεςο αποκλειςμό τουσ από την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Παρϊλληλα, η ΕΕΔΑ εκφρϊζει την πεπούθηςη ότι ο ρόλοσ τησ 
νεοςυςταθεύςασ Εθνικόσ Αρχόσ Προςβαςιμότητασ (ΕΑΠ) θα εύναι κομβικόσ ςημαςύασ ςτην 
ανϊδειξη των πιο πϊνω ζητημϊτων και καλεύ την Πολιτεύα να προχωρόςει ϊμεςα ςτη 
ςτελϋχωςό τησ.  

Κυρύα Υπουργϋ,  

Με την ιςχυρό πεπούθηςη ότι «δεν υπϊρχει πια καμύα δικαιολογύα για να αφόνουμε πύςω μασ 
τα Άτομα με Αναπηρύα»4 και ότι η δϋςμευςη τησ Πολιτεύασ ωσ προσ την παρεχόμενη 
εκπαύδευςη οφεύλει να περιλαμβϊνει και τα παιδιϊ με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ, η ΕΕΔΑ δηλώνει 
για ακόμη μύα φορϊ ϋτοιμη και πρόθυμη να ςυμβϊλει ςε αυτό, ςε ςυνεργαςύα τουσ αρμόδιουσ 
φορεύσ που εμπλϋκονται ςτην προαγωγό και προςταςύα των θεμελιωδών δικαιωμϊτων των 
παιδιών με αναπηρύα και/ό ΕΕΑ.  

 

Με εκτύμηςη και εκ των προτϋρων ευχαριςτύεσ για τη θετικό ςασ ανταπόκριςη.  

 

Η Πρόεδροσ  

 

Μαρύα Γαβουνϋλη 

Καθηγότρια, Νομικό Σχολό, ΕΚΠΑ 

                                                 
4 "No more excuses to leave persons with disabilities behind!!", βλ. UN, Office of the High Commissioner for 
Human Rights, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Ms Catalina Devandas Aguilar.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

