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Προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3699/2008
«Ειδική Αγωγή και Εκ#αίδευση ατόµων µε ανα#ηρία
ή µε ειδικές εκ#αιδευτικές ανάγκες»1

Ι. Εισαγωγικές #αρατηρήσεις

Το Σχέδιο Νόµου για την «Ειδική Αγωγή και Εκαίδευση ατόµων µε
αναηρία ή µε ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες» κατατέθηκε στη Βουλή
κατόιν σύντοµης δηµόσιας διαβούλευσης (10 ηµερών). Η συζήτηση
συνεχίστηκε στην ράξη µετά το τυικό έρας της διαβούλευσης µέσω της
δηµόσιας έκφρασης έντονου ροβληµατισµού αό τους ενδιαφερόµενους
φορείς2.

Η κατάθεση του τελικού Σχεδίου Νόµου την 1.8.2008 και η

ψήφισή του την 9.9.2008 εριόρισε εκ των ραγµάτων τη δυνατότητα
κατάθεσης εκ µέρους της ΕΕ∆Α συγκεκριµένων ροτάσεων ε’ αυτού.
Εντούτοις, λόγω της σουδαιότητας των ζητηµάτων ου ρυθµίζει ο Ν.
3699/2008 (ΦΕΚ Α΄199/2.10.2008) και της έντονης κινητοοίησης των
ενδιαφεροµένων φορέων, η ΕΕ∆Α έκρινε ααραίτητο να διατυώσει
συγκεκριµένες ροτάσεις εί της εφαρµογής του. Στοχεύοντας στην
αοτύωση των ζητηµάτων ου δυσχεραίνουν στην ράξη την ουσιαστική
ρόσβαση των ατόµων µε ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες στην εκαίδευση, η

1 Οι ροτάσεις της ΕΕ∆Α υιοθετήθηκαν οµοφώνως αό την Ολοµέλεια στην αό 9.4.2009
συνεδρίασή της. Εισηγητές: κ. Ν. Θεοδωρίδης, Μέλος της ΕΕ∆Α, εκρόσωος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α
και Τ. Σταυρινάκη, Ειστηµονική Συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α.
2 Το Σχέδιο Νόµου «Ειδική Αγωγή και Εκαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε
άτοµα µε αναηρίες και ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες» δόθηκε στη δηµοσιότητα αό το
Υουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων την 2.4.2008. Σηµειώνεται ότι το Σ/Ν δεν
αεστάλη στην ΕΕ∆Α αό το αρµόδιο Υουργείο. Με ρωτοβουλία του Προεδρεύοντος του
Β΄ Τµήµατος, αρµόδιου για τα κοινωνικά, οικονοµικά και ολιτιστικά δικαιώµατα,
ροσκλήθηκε η κα Βενέττα Λαµροούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του
Πανειστηµίου Πατρών και Πρόεδρο του Ινστιτούτου για τα ∆ικαιώµατα Παιδιών και Νέων
µε Ειδικές Ανάγκες. Στη συνεδρίαση του Β΄ Τµήµατος της 2.7.2009, συζητήθηκαν οι
ροτεινόµενες ρυθµίσεις του Σ/Ν και αοφασίστηκε η εραιτέρω ανάλυση του ζητήµατος.
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ΕΕ∆Α διοργάνωσε διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς3. Οι
ροτάσεις της ΕΕ∆Α, αοτέλεσµα της διαβούλευσης, δεν ειχειρούν µία
συνολική και εξαντλητική ροσέγγιση της οργάνωσης και διαχείρισης της
Ειδικής Αγωγής και Εκαίδευσης (ΕΑΕ), αλλά τη συµβολή στην
αοτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του υιοθετηθέντος νόµου. Η
ειδίωξη

της

αοτελεσµατικότητας

συνδέεται

αναότρετα

µε

το

εριεχόµενο των υοχρεώσεων της Πολιτείας, όως αυτές αορρέουν αό το
σύνταγµα και τις διεθνείς συµβάσεις.

ΙΙ. Οι υ#οχρεώσεις της Πολιτείας

Η ροστασία του δικαιώµατος στην εκαίδευση των ατόµων µε
αναηρία ή ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες στο ισχύον δίκαιο
Το άρθρο 16 αρ. 2-4 Σ κατοχυρώνει το δικαίωµα στη δωρεάν
εκαίδευση για όλους και υοχρεώνει σε τουλάχιστον εννεαετή φοίτηση.
Εκτός αό την υοχρέωση του Κράτους να σέβεται και να εξασφαλίζει το
δικαίωµα δωρεάν ρόσβασης στην εκαίδευση, ρητά ροβλέεται η
υοχρέωση ενίσχυσης αυτών ου έχουν ανάγκη αό βοήθεια ή ειδική
ροστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.
Η διαίστωση της ανάγκης ενίσχυσης των ευάλωτων οµάδων, µε
στόχο την είτευξη της αόλαυσης των δικαιωµάτων και την ραγµάτωση
της ισότητας στην ράξη, είχε ως αοτέλεσµα την ροσθήκη στο
αναθεωρηµένο σύνταγµα του άρθρου 21 αρ. 6, το οοίο ορίζει ότι

«τα

Η διαβούλευση ραγµατοοιήθηκε στις 3.11.2008 και συµµετείχαν εκρόσωοι της
Εθνικής Συνοµοσονδίας Ατόµων µε Αναηρία (ΕΣΑµεΑ), της Πανελλήνιας Οµοσονδίας
Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναηρία (ΠΟΣΓΚΑµεΑ), της Πανελλήνιας
Οµοσονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκαιδευτικού Προσωικού Ειδικής Αγωγής
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ), του Ινστιτούτου για τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών και Νέων µε Ειδικές
Ανάγκες και του Τµήµατος ∆ικαιωµάτων του Συνασισµού. Η ΕΕ∆Α ευχαριστεί τους
φορείς και τους εκροσώους τους για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή αόψεων, η
οοία της εέτρεψε να αοκτήσει µια σαφέστερη άοψη για την καθηµερινή ρακτική της
Ειδικής Αγωγής και Εκαίδευσης. Η ΕΕ∆Α ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους φορείς ου
κατέθεσαν εγγράφως τις θέσεις τους και διευκόλυναν κατά αυτό τον τρόο την αοτύωση
των ζητηµάτων ου χρήζουν ιδιαίτερης ροσοχής. Η ΕΕ∆Α αηύθυνε ρόσκληση, είσης,
στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οοία δεν εκροσωήθηκε στη διαβούλευση, αλλά όρισε συνοµιλητή για τη συνέχιση του
διαλόγου.
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άτοµα µε αναηρίες έχουν δικαίωµα να αολαµβάνουν µέτρων ου
εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την εαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή
τους στην κοινωνική, οικονοµική και ολιτική ζωή της Χώρας». Οι στόχοι
της διάταξης αυτής δεν εκληρώνονται αρά µόνο µε την υιοθέτηση και
εφαρµογή των µέτρων εκείνων ου θα εξασφαλίσουν στα αιδιά µε
αναηρίες ραγµατική ρόσβαση στα εφόδια της εκαίδευσης.
Στο άρθρο 1 του Ν. 3699/2008 ορίζεται ότι «[η] ολιτεία δεσµεύεται
να κατοχυρώνει και να αναβαθµίζει διαρκώς τον υοχρεωτικό χαρακτήρα
της

ειδικής

αγωγής

και

εκαίδευσης

ως

αναόσαστο

µέρος

της

υοχρεωτικής και δωρεάν δηµόσιας αιδείας και να µεριµνά για την αροχή
δωρεάν δηµόσιας ειδικής αγωγής και εκαίδευσης στους αναήρους όλων
των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκαιδευτικές βαθµίδες».
Εξάλλου, στο άρθρο 2 αρ. 1 ροβλέεται ότι «[η], ΕΑΕ, όως και η γενική
εκαίδευση, είναι υοχρεωτική και λειτουργεί ως αναόσαστο τµήµα της
ενιαίας δηµόσιας και δωρεάν εκαίδευσης».
Το δικαίωµα στην εκαίδευση κατοχυρώνεται, είσης, σε διεθνείς
συµβάσεις δεσµευτικές για την Ελλάδα4. Το άρθρο 13 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και ολιτιστικά δικαιώµατα
(∆ΣΟΚΠ∆) και το άρθρο 28 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του αιδιού
αναγνωρίζουν το δικαίωµα σε δωρεάν ρωτοβάθµια εκαίδευση και την
υοχρέωση ενθάρρυνσης της ρόσβασης στις υόλοιες βαθµίδες5.
Το άρθρο 23 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του αιδιού ροβλέει
την υοχρέωση ειδικής φροντίδας των αιδιών µε αναηρία, ώστε να έχουν
αοτελεσµατική ρόσβαση στην εκαίδευση, στην ειµόρφωση, στην
ερίθαλψη,

στην

αοκατάσταση

αναήρων,

στην

εαγγελµατική

εκαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ώστε να ειτυγχάνεται η
όσο το δυνατόν ληρέστερη κοινωνική ένταξη και ροσωική τους

Για µια ενδιαφέρουσα µελέτη της εφαρµογής των βασικών συµβάσεων ροστασίας των
ανθρωίνων δικαιωµάτων για την ενίσχυση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναηρία, βλ.
G. Quinn et T. Degener, Droits de l'homme et invalidité. L’utilisation actuelle et l’usage
potentiel des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme dans la
perspective de l'invalidité, Nations Unies, New York et Genève, 2002, 324 σελ.
5 Το ∆ΣΟΚΠ∆ κυρώθηκε µε τον Ν. 1535/1985 (ΦΕΚ Α΄ 25) και η Σύµβαση για τα
δικαιώµατα του αιδιού µε τον Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄ 192).
4
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ανάτυξη, συµεριλαµβανοµένης της ολιτιστικής και νευµατικής τους
εξέλιξης».
Ειλέον, το άρθρο 13 αρ. 1 ∆ΣΟΚΠ∆ ορίζει ότι «η εκαίδευση
ρέει να καθιστά κάθε ρόσωο ικανό να διαδραµατίσει ένα χρήσιµο ρόλο
σε µια ελεύθερη κοινωνία (…)», ενώ στο άρθρο 29 αρ. 1 της Σύµβασης για
τα δικαιώµατα του αιδιού ορίζεται ότι η ανάτυξη της ροσωικότητας του
αιδιού και η ληρέστερη δυνατή ανάτυξη των χαρισµάτων του και
σωµατικών και νευµατικών ικανοτήτων του συνιστούν στόχους της
εκαίδευσης.
Η

Ειτροή

του

∆ΣΟΚΠ∆,

αναλύοντας

το

δικαίωµα

στην

εκαίδευση, εισηµαίνει ότι η εκαίδευση σε όλα τα στάδια ρέει να
χαρακτηρίζεται αό: α) διάθεση όρων σε όλη την εικράτεια (εάρκεια
σχολείων,

υοδοµών,
(χωρίς

ροσβασιµότητα
καταλληλότητα

εκαιδευτικού

των

διακρίσεις,

αιδαγωγικών

ροσωικού
φυσική

και

ρογραµµάτων

και

υλικού),

β)

οικονοµική)

γ)

και

µεθόδων

αό

µορφωτικής και οιοτικής άοψης και δ) ροσαρµοστικότητα στις
κοινωνικές εξελίξεις και τις ανάγκες των µαθητών, όως διαµορφώνονται
µέσα στο ολιτισµικό και κοινωνικό εριβάλλον τους6.
Η Ειτροή του ∆ΣΟΚΠ∆ διευκρινίζει ότι η υοχρέωση του Κράτους
να εξασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση του δικαιώµατος στην εκαίδευση
χωρίς διακρίσεις είναι άµεσης εφαρµογής7. Βασικός γνώµονας για την
εφαρµογή των βασικών και αλληλένδετων αυτών αρχών είναι το υέρτερο
συµφέρον του µαθητή, ενώ τα µέτρα ρος αυτή την κατεύθυνση ρέει να
λαµβάνονται κατόιν µελέτης, να είναι συγκεκριµένα και να κατευθύνονται
στην λήρη ραγµάτωση του δικαιώµατος στην εκαίδευση8. Μεταξύ των
ενδεικτικών αραβιάσεων του δικαιώµατος στην εκαίδευση ου αναφέρει η
Ειτροή του ∆ΣΟΚΠ∆ εριλαµβάνεται η µη εξάλειψη των διακρίσεων de
jure και de facto9.

Ειτροή ∆ΣΟΚΠ∆, Γενικό Σχόλιο Αρ. 13, «Το δικαίωµα στην εκαίδευση»,
E/C.12/1999/10, § 6.
7 Ό. ., § 43 και άρθρο 2 § 2 ∆ΣΟΚΠ∆.
8 Ό. ., §§ 7 και 43.
9 Ό. ., § 59.
6
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Ειδική αγωγή σε ειδικές σχολικές µονάδες ή στα γενικά σχολεία: το
στοίχηµα της συνεκαίδευσης

Το κίνηµα των ατόµων µε αναηρία εκφράζει τα τελευταία χρόνια το
αίτηµα για συνεκαίδευση, δηλαδή για την εκαίδευση όλων των αιδιών
στα γενικά σχολεία, µε βάση ένα σύστηµα το οοίο θα λαµβάνει υόψη τις
ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε αιδιού ξεχωριστά και δε θα ευνοεί τη
δηµιουργία «ειδικών» οµάδων, ευάλωτων στον αοκλεισµό. Η ρακτική έχει
δείξει ότι η εκαίδευση των ατόµων µε αναηρία ή ειδικές εκαιδευτικές
ανάγκες σε ειδικές σχολικές µονάδες εκτός των γενικών σχολείων
δυσχεραίνει την ένταξη στην κοινωνική ζωή, συντείνει στη διατήρηση
στερεοτύων και ροκαταλήψεων και δεν διευκολύνει την εξάλειψη των
διακρίσεων στην ράξη.
Μία αό τις βασικές αρχές της συνεκαίδευσης είναι ότι το
εκαιδευτικό

σύστηµα,

εκτός

εξαιρετικών

εριτώσεων,

ρέει

να

εξασφαλίζει την ρόσβαση σε όλα τα αιδιά ανεξαρτήτως των διαφορών τους
και των ατοµικών δυσκολιών τους10. Κάθε αιδί αοτελεί ξεχωριστή
ερίτωση και η εκαίδευσή του σχεδιάζεται βάσει των ικανοτήτων και των
αναγκών του, ενώ αράλληλα η συνύαρξη όλων των αιδιών καταολεµά
τις διακρίσεις και ευνοεί την ανεκτικότητα.
Η αοτελεσµατική συνεκαίδευση δεν ειτυγχάνεται µε την
ενσωµάτωση αλώς των ατόµων µε αναηρία και ειδικές εκαιδευτικές
ανάγκες στο γενικό σύστηµα αιδείας, αλλά ααιτεί το σχεδιασµό και τη
δηµιουργία των κατάλληλων δοµών για την αντιµετώιση των ιδιαίτερων
ροβληµάτων και αναγκών των αιδιών11. Ο V. Muñoz, Ειδικός Εισηγητής
του ΟΗΕ για το δικαίωµα στην εκαίδευση, τονίζει ότι «οι αόειρες αλής
ενσωµάτωσης στα γενικά σχολεία χωρίς τη συνοδεία µέτρων δοµής δεν
ανταοκρίνονται και θα συνεχίσουν, για διάφορους λόγους, να µην

10 UNESCO, ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα, Συνδιάσκεψη για τις ειδικές εκαιδευτικές
ανάγκες: ρόσβαση και οιότητα (1994), § 3.
11 Ειτροή για τα δικαιώµατα του αιδιού, Γενικό Σχόλιο Αρ. 9, «Τα δικαιώµατα των
αιδιών µε αναηρίες», CRC/C/GC/9 (27.02.2007), §§ 66-67 και General Day of discussion,
“Children with disabilities”, CRC/C/66 Annex V, (6.10.1997).

5

ανταοκρίνονται στα δικαιώµατα των ατόµων µε αναηρία12». Την
αναγκαιότητα γενναίων δοµικών µεταρρυθµίσεων για τη µετάβαση στη
συνεκαίδευση ενισχύουν τα αοτελέσµατα σύγχρονων ερευνών ου
ειβεβαιώνουν ότι η ειδική εκαίδευση σε ξεχωριστές µονάδες στερείται
αοτελεσµατικότητας,

λόγω

της

ληθώρας

γραφειοκρατικών

δοµών

διοίκησης και κυρίως, λόγω της µη εξασφάλισης οικονοµικής βιωσιµότητας
των ειδικών σχολείων13.
Οι Πρότυοι Κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών των
ατόµων µε αναηρία ροκρίνουν τη συνεκαίδευση ορίζοντας ότι τα Κράτη
ρέει να αναγνωρίζουν την αρχή της ισότητας των ευκαιριών στη βασική,
µέση και ανώτατη εκαίδευση για τα αιδιά, τους νέους και τους ενήλικες
µε ειδικές ανάγκες, σε ενταγµένες δοµές14. Σταθερή ειδίωξη των Κρατών
ρέει να συνιστά η σταδιακή ένταξη των υηρεσιών ειδικής εκαίδευσης
στο σύστηµα γενικής εκαίδευσης. Στις εριτώσεις ου η ειδική
εκαίδευση σε ξεχωριστές δοµές ειβάλλεται λόγω µη κάλυψης κάοιων
ειδικών

εκαιδευτικών

αναγκών,

σκοός

ρέει

να

αραµένει

η

ροετοιµασία των µαθητών για την ένταξή τους στο γενικό εκαιδευτικό
σύστηµα.
Η συνεκαίδευση σε όλα τα στάδια, όως κατοχυρώνεται στο άρθρο
24 της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναηρίες, αοσκοεί
στην ραγµάτωση του δικαιώµατος χωρίς διακρίσεις, σύµφωνα µε την αρχή
της εξίσωσης των ευκαιριών. Η έµφαση δίνεται στην ανάτυξη των
δυνατοτήτων

των

ατόµων

µε

αναηρίες,

των

ταλέντων

και

της

δηµιουργικότητας τους, των νευµατικών και σωµατικών ικανοτήτων τους
στο έακρο και της αίσθησης της αξιορέειας και της ροσωικής αξίας
και στην ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωίνων δικαιωµάτων, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν ουσιαστικά

σε µία ελεύθερη

12 V. Muñoz, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωµα στην εκαίδευση, «Le droit à
l’éducation des personnes handicapées », A/HRC/4/29 (19.02.2007), § 12.
13 V. Muñoz, ό. ., § 13. Βλ. είσης, Ειτροή ∆ΣΟΚΠ∆, Γενικό Σχόλιο Αρ. 5, «Άτοµα µε
αναηρίες», §35 (9.12.1994) στο E/1995/22(SUPP), Annex IV.
14 Οι Πρότυοι Κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών των ατόµων µε αναηρία
υιοθετήθηκαν το 1993 αό τη Γ.Σ. (A/RES/48/96, 4.3.1994). Βλ. Κανόνα 6 (Εκαίδευση)
και Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ Α΄ 156) σχετικά µε την εκόνηση του σχετικού εθνικού σχεδίου
εφαρµογής των κανόνων.
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κοινωνία. Η ΕΕ∆Α, έχοντας υόψη ότι η Ελλάδα έχει υογράψει τη
Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναηρίες και τη δέσµευση των
ολιτικών κοµµάτων για την εικύρωσή της, καλεί την Πολιτεία να
εισεύσει την εικύρωση15.
Ο Ν. 3699/2008 ορίζει στο άρθρο 6 αρ. 4 ότι η εκαίδευση των
µαθητών αρέχεται σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, όταν η φοίτηση
στα γενικά σχολεία ή στα τµήµατα ένταξης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.
Το εκαιδευτικό σύστηµα, υό τις αρούσες συνθήκες, αφήνει εριθώρια
αµφιβολιών για τη δυνατότητα ουσιαστικής αροχής εκαίδευσης σε άτοµα
µε ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες εντός των γενικών σχολείων. Η εφαρµογή
του Ν. 3699/2008, σύµφωνα µε όσα ροηγήθηκαν, θα εξαρτηθεί αό την
υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων ου θα ανταοκρίνονται στις ειδικές
εκαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και αό τη διάθεση των ανάλογων
όρων. Κατά την έκδοση των εκτελεστικών ράξεων του νόµου, είναι
ααραίτητο να συνυολογίζεται η αντικειµενική δυνατότητα είτευξης του
σχεδιαζόµενου µέτρου, ώστε να χρησιµοοιούνται οι όροι στο µέγιστο
δυνατό βαθµό για το καλύτερο δυνατό αοτέλεσµα, έστω κι αν αυτό θα
σηµαίνει σταδιακή (αλλά ραγµατική) ένταξη της ΕΑΕ στα γενικά σχολεία.
Εοµένως, γίνεται φανερή η ανάγκη ανάθεσης του σχεδιασµού και της
διαχείρισης της ΕΑΕ σε ένα κεντρικό φορέα.

ΙΙΙ. Προτάσεις για την εκ#λήρωση της υ#οχρεωτικής ειδικής
αγωγής και εκ#αίδευσης
Η ΕΕ∆Α τονίζει τη σουδαιότητα της άµεσης έκδοσης όλων των Π∆
και των ΥΑ ου ροβλέονται στο άρθρο 34 (εξουσιοδοτικές διατάξεις),
ροκειµένου να εισευστεί η εφαρµογή του νόµου. Η ΕΕ∆Α διατυώνει

Σηµειώνεται ότι τη δέσµευση εικύρωσης εξασφάλισε η ΕΕ∆Α αό εκροσώους όλων
των κοµµάτων της Βουλής κατά την Ηµερίδα ου διοργάνωσε, σε συνεργασία µε την
ΕΣΑµεΑ, σχετικά µε τη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναηρίες (10.12.2007).
Υενθυµίζεται, είσης, η ρόταση της ΕΕ∆Α για δηµιουργία ειδικού κύκλου για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναηρία στο Συνήγορο του Πολίτη, για την είβλεψη της
εφαρµογής της Σύµβασης σε εθνικό είεδο. Ο µηχανισµός αυτός θα διευκόλυνε
αναµφίβολα την εφαρµογή και του υό εξέταση νόµου για την ΕΑΕ. Βλ. σχετικά, ΕΕ∆Α,
Έκθεση 2007, Μέρος Ε΄.

15
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ροτάσεις για: α) ζητήµατα δοµών και β) την αντιµετώιση ειδικών
εκαιδευτικών αναγκών.
Α. Ζητήµατα δοµών
1. Κέντρα Πρώιµης Παρέµβασης
 Όλοι οι φορείς υοστήριξαν την αδήριτη ανάγκη δηµιουργίας Κέντρων
Πρώιµης (ή Έγκαιρης) Παρέµβασης. Πρέει να δηµιουργηθούν εκτός των
νηιαγωγείων, για αιδιά 0-4 ετών, δηλαδή κατά την κρίσιµη ηλικία για τη
διάγνωση και την ανάτυξη και για τους γονείς τους και να στελεχωθούν
καταλλήλως

αό

εκαιδευτικό,

ιατρικό

και

ειδικό

εκαιδευτικό

ροσωικό16 (άρθρο 34 αρ. 4).

2. Κέντρα Εκ#αίδευσης Καθηµερινής ∆ιαβίωσης
 Είναι ααραίτητα για τα αιδιά µε σοβαρές ειδικές ανάγκες, νοητική
υστέρηση, λειτουργικό αυτισµό ή µε ολλαλές αναηρίες, τα οοία δεν
µορούν να αρακολουθήσουν ρογράµµατα εαγγελµατικής εκαίδευσης,
αλλά χρειάζονται εκαίδευση σε καθηµερινές δεξιότητες και δηµιουργική
αασχόληση (άρθρο 34 αρ. 4).

3. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκ#αίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
 Κατασκευή σχολικών κτιρίων µε τις ααραίτητες ροδιαγραφές
ροσβασιµότητας και λειτουργικότητας για όλους τους µαθητές µε ειδικές
εκαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 34 αρ. 7 α).
 Καθορισµός του αναλυτικού ρογράµµατος εκαίδευσης για τις
ΣΜΕΑΕ, ώστε να καλύτονται οι ειδικές εκαιδευτικές ανάγκες όλων των
µαθητών αό τους κατάλληλους δασκάλους (άρθρο 34 αρ. 6 ζ).
 Παρακολούθηση της εφαρµογής του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος
Εκαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση της εκαίδευσης
κάθε µαθητή (άρθρο 34 αρ. 6 ζ).
Τα Κέντρα Πρώιµης ή Έγκαιρης Παρέµβασης διαφοροοιούνται αό τα Κέντρα Πρώιµης
Παρέµβασης ου ροβλέει το άρθρο 8 αρ. 1 αα) του Ν. 3699/2008, τα οοία εσφαλµένα
φέρουν αυτό το όνοµα, καθώς εντός των νηιαγωγείων δύνανται ενδεχοµένως να
ροσφέρουν υηρεσίες ροσχολικής αγωγής.
16
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 Άµεση ρόσληψη του αναγκαίου ροσωικού και τοοθέτηση αό την
έναρξη του σχολικού έτους (άρθρο 34 αρ. 1 β, 4, 6 η και 7 α).
 Άµεση έκδοση των ροβλεόµενων αό τον νόµο 3699/2008 Π.∆. και
Υουργικών αοφάσεων, ώστε να ρυθµιστούν όλα τα θέµατα ου αφορούν:
α) τη διαδικασία ειλογής των

Συµβούλων Ειδικού Εκαιδευτικού

Προσωικού (άρθρο 34 αρ.1) και κάθε λετοµέρεια ου αφορά τα
καθήκοντα, αρµοδιότητες και τις υοχρεώσεις τους, β) τον ορισµό των
τυικών ροσόντων διορισµού του ΕΠ, ΕΕΠ και ΕΒΠ και κάθε
λετοµέρεια ου αφορά τα κριτήρια, τις ροϋοθέσεις και τη διαδικασία
ρόσληψης του ροσωικού Ειδικής Αγωγής και Εκαίδευσης (άρθρο 34
αρ. 1β).
4. Αντιµετώ#ιση ελλείψεων στα Γενικά Σχολεία

Τάξεις Ειδικής Αγωγής και Εκαίδευσης
 Προτείνεται η δηµιουργία µίας τάξης ΕΑΕ ανά 3 σχολεία για µαθητές
µε οριακό ή φυσιολογικό δείκτη νοηµοσύνης ου αρουσιάζουν σοβαρά
ροβλήµατα συµεριφοράς και συναισθηµατικής ολοκλήρωσης, γλωσσικής
ανάτυξης, µε ψυχιατρικά ή σωµατικά νοσήµατα (ειληψία, βαριές
ασθένειες), λειτουργικό αυτισµό ή ακόµα µικρή νοητική και γνωστική
ανωριµότητα και δε δύνανται να ακολουθήσουν το ρυθµό της τάξης τους.
Κατά αυτό τον τρόο, οι µαθητές µε αυτές τις εκαιδευτικές ανάγκες, τις
οοίες θα ειβάρυνε η φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ θα έχουν τα ουσιαστικά οφέλη
της γενικής αιδείας (άρθρο 34 αρ. 4).

Τµήµατα Ένταξης
 Σε κάθε σχολείο (κάθε βαθµίδας) ρέει να λειτουργεί τµήµα ένταξης
στελεχωµένο αό εκαιδευτικούς ΕΑΕ, ώστε ν’ αντιµετωίζονται εγκαίρως
και µε εξειδικευµένο τρόο οι µαθησιακές δυσκολίες και να αοφεύγεται η
συσσώρευση ελλείψεων ου καθιστούν ανέφικτη την ένταξη ορισµένων
µαθητών στο γενικό ρόγραµµα (άρθρο 34 αρ. 4).
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Ενσωµάτωση νέων ειδικοτήτων στο διδακτικό ροσωικό (άρθρο 34
αρ. 1 β)
 Ενίσχυση των τάξεων µε βοηθό δασκάλου για τη διευκόλυνση της
συνεχούς αρακολούθησης και ενίσχυσης της µαθησιακής ορείας των
µαθητών.
 Στελέχωση των νηιαγωγείων µε λογοθεραευτές, για την έγκαιρη
αντιµετώιση

των

γλωσσικών

διαταραχών

ή

των

ελλείψεων

ου

εξελίσσονται σε µαθησιακές δυσκολίες.
 Στελέχωση των γενικών σχολείων µε ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς για την αντιµετώιση των κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών.
 Για

τη

συγκρότηση

του

Υηρεσιακού

Συµβουλίου

Ειδικού

Εκαιδευτικού Προσωικού στην Κεντρική Υηρεσία ΥΠΕΠΘ (άρθρο 24
αρ. 3) ροτείνονται οι ακόλουθες ειδικότητες: αιδοψυχίατροι, κοινωνικοί
λειτουργοί,

ψυχολόγοι,

λογοθεραευτές,

εργοθεραευτές,

φυσικοθεραευτές, ειδικοί σε θέµατα τυφλών και κωφών, σχολικοί
νοσηλευτές

κρίνονται

για

ρόσληψη,

σχεδόν

αοκλειστικά

αό

εκαιδευτικούς.

5.

Κέντρα

∆ιαφοροδιάγνωσης,

∆ιάγνωσης

και

Υ#οστήριξης

Ειδικών Εκ#αιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ)

 Προτείνεται η αναλογία µίας λήρους διαγνωστικής οµάδας ανά 5.000
µαθητικού ληθυσµού (ή 4 διαγνωστικές οµάδες ανά 20.000), ώστε να
µειωθεί η αναµονή διάγνωσης/αξιολόγησης και ρογραµµατισµού και το
ροσωικό των ΚΕ∆∆Υ να έρχεται σε εαφή και να οικοδοµεί συνεργασίες
µε συγκεκριµένο αριθµό σχολείων και εκαιδευτικών (άρθρο 34 αρ. 7 ε).
 Προσθήκη στη διειστηµονική οµάδα των ΚΕ∆∆Υ (άρθρο 4 αρ. 1) και
φυσικοθεραευτή για την εκτίµηση των κινητικών δυσκολιών και την
ρόταση των κατάλληλων τεχνικών βοηθηµάτων (άρθρο 34 αρ. 6 η).
 Σκόιµο κρίνεται η εξειδίκευση του ροσωικού των ΚΕ∆∆Υ στις
µαθησιακές δυσκολίες και όχι αλά στην Ειδική Αγωγή (άρθρο 34 αρ. 6 η).
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 Για την εαρκή και κατάλληλη στελέχωση των ΚΕ∆∆Υ ρέει να
ροβλεφθούν κίνητρα, ροκειµένου να αοτραεί η στελέχωση αό
αναληρωτές, των οοίων η σύµβαση λήγει στις 30/6 κάθε έτους µε
αοτέλεσµα να αοδυναµώνονται τα ΚΕ∆∆Υ (άρθρο 34 αρ. 6δ).
 Κάλυψη δαανών µετακίνησης ροσωικού των ΚΕ∆∆Υ σε σχολεία,
αναλόγως της χιλιοµετρικής αόστασης ου χρειάζεται να καλύτουν
(άρθρο 34 αρ. 6δ).
 Σεµινάρια ειµόρφωσης για όλο το ροσωικό(άρθρο 34 αρ. 6δ).
 Χρηµατοδότηση βιβλιοθηκών, κατάλληλου λογισµικού, αξιολογητικού
υλικού, καθώς και µικροδαανών ου δεν καλύτονται αό τη Νοµαρχία.
 Προτείνεται η αοφυγή κατανοµής σε ΚΕ∆∆Υ καθηγητών Β/θµιας
Εκαίδευσης

µε

ροέκταση

.50

και

αοφοίτων

των

τµηµάτων

«Εκαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» µετά τριετή ροϋηρεσία σε
ΣΜΕΑΕ, οι οοίοι έχουν αλώς εργαστεί µε µαθητές µε κώφωση, τύφλωση,
νοητική υστέρηση, αυτισµό, κινητικές αναηρίες ή ολυαναηρίες και δεν
έχουν τις εξειδικευµένες γνώσεις, ώστε να εκτιµήσουν τις µαθησιακές
δυσκολίες των µαθητών (άρθρο 34 αρ. 6 η).

6. Πλαίσιο συνεργασίας και ε#ιµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ
Ιατρο#αιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠ∆) και ΚΕ∆∆Υ

 Η διάγνωση των ειδικών εκαιδευτικών αναγκών των µαθητών ρέει
να ανατεθεί στα ΚΕ∆∆Υ και η ψυχολογική και ψυχιατρική στήριξη των
µαθητών και των οικογενειών τους στα Ι∆Π.

∆ευτεροβάθµια Ειδική ∆ιαγνωστική Ειτροή Αξιολόγησης
 ∆ικαίωµα γονέων ροσφυγής σε ερίτωση διαφωνίας ΚΕ∆∆Υ και ΙΠ∆
(άρθρο 5 αρ. 3 και 4): οι γονείς εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στην
υοβάθµιση του ρόλου τους ως υεύθυνων για την εκαίδευση των αιδιών
τους, καθώς και τους δισταγµούς τους έναντι χρονοβόρων γραφειοκρατικών
διαδικασιών.
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Β. Ζητήµατα ειδικών εκ#αιδευτικών αναγκών

Μαθητές µε γλωσσικές διαταραχές ή νευρολογικές ή ψυχικές αθήσεις
Κενό αρατηρείται για την αντιµετώιση δυσκολιών ου δεν ροκύτουν
αό τη δυσλεξία.
 Για τους µαθητές µε γλωσσικές διαταραχές ή νευρολογικές ή ψυχικές
αθήσεις ρέει να ροσδιοριστούν η µέθοδος και οι συνθήκες εξέτασής
τους, ώστε να ανταοκρίνονται στις ανάγκες της κάθε ερίτωσης. Οι
εριτώσεις των µαθητών αυτών χρειάζονται ερισσότερο χρόνο και
αλούστερο τρόο αρουσίασης των θεµάτων. Οι εκαιδευτικοί ροτείνουν,
είσης, τη δυνατότητα χρήσης λεξικού κατά τις εξετάσεις αό τους µαθητές
µε τις συγκεκριµένες εκαιδευτικές ανάγκες.

Μαθητές µε ροβλήµατα ακοής, µαθητές µε ροβλήµατα όρασης και
µαθητές ου ανήκουν στο αυτιστικό φάσµα
Κεντρικός άξονας είναι η ανάγκη αντιµετώισης των συγκεκριµένων
αναγκών των µαθητών, οι οοίες διαφοροοιούνται αναλόγως της φύσης του
ροβλήµατος.
 Η αύξηση των εριτώσεων των αιδιών µε κοχλιακά εµφυτεύµατα
ειβάλλει την ενίσχυση της ειδικής εκαίδευσης για τη µετατροή των
ήχων σε γλώσσα µέσα στο λαίσιο των ειδικών σχολείων αό οµάδα
λογοθεραευτή, ρυθµιστή ακουστικών, ψυχολόγου, ειδικού δασκάλου,
νηιαγωγού κλ. Η ανεαρκής και µη κατάλληλη ειδική εκαίδευση
οδηγεί τα αιδιά µε κοχλιακά εµφυτεύµατα στα γενικά σχολεία, στο
σύστηµα των οοίων, ελλείψει τµηµάτων ένταξης, δεν κατορθώνουν να
µεταβούν οµαλά.
 Η έλλειψη ειδικής εκαίδευσης για τους µαθητές ου ανήκουν στο
αυτιστικό φάσµα έχει ως αοτέλεσµα τη φοίτηση των µαθητών αυτών σε
γενικά σχολεία και σε σχολεία νοητικής υστέρησης, όου δεν τους
αρέχεται η ειδική εκαίδευση, την οοία έχουν ανάγκη.
Αν διαιστωθεί αό τα αρµόδια όργανα συγκεκριµένη ανάγκη αράλληλης
στήριξης των µαθητών ου ανήκουν στο αυτιστικό φάσµα (άρθρο 7 αρ. 4 γ)
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αό ειδικό βοηθό ου εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του µαθητή
κατόιν σύµφωνης γνώµης του ∆ιευθυντή της Σχολικής µονάδας και του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων, τότε το βάρος αυτό θα ρέει υοχρεωτικά να το
εωµίζεται και να το καλύτει η Πολιτεία.

Φορέας ιστοοίησης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και
της γραφής Braille (άρθρο 7 αρ. 3 και άρθρο 47 αρ. 7 γ)
Πολύ θετική κρίνεται η αναγνώριση της ΕΝΓ και της Braille ως ρώτης
γλώσσας για τα αιδιά µε ροβλήµατα ακοής και τα αιδιά µε ροβλήµατα
όρασης αντιστοίχως, καθώς και η ροϋόθεση εαρκούς γνώσης για την
ρόσληψη του εκαιδευτικού ροσωικού στα σχολεία όου φοιτούν οι
µαθητές µε αυτά τα ροβλήµατα.
 Ωστόσο, κρίνεται ααραίτητο ο Εθνικός Φορέας Πιστοοίησης της
Εαρκούς Γνώσης της ΕΝΓ και της Braille («ΕΝΟΡΑΣΙΣ») να ωφεληθεί,
ειδικά δεδοµένης της εριορισµένης (εταµελούς) σύνθεσής του, αό την
εµειρία της Οµοσονδίας Κωφών Ελλάδας και του Κέντρου Εκαίδευσης
και Αοκατάστασης Τυφλών, αρµόδιων έως τώρα φορέων.

Έκδοση βιβλίων και υλικοτεχνικής υοδοµής ειδικά ροσαρµοσµένων
στα ροβλήµατα ακοής και όρασης των µαθητών (άρθρο 34 αρ. 3)
 Άµεση έκδοση του Π∆ για τη συγκρότηση Τµήµατος Προσαρµογής των
διδακτικών βιβλίων στις ανάγκες των µαθητών µε ροβλήµατα ακοής και µε
ροβλήµατα όρασης.
 Παροχή ειδικών ρογραµµάτων Η/Υ και ψηφιακή ηχογράφηση κατά
ερίτωση των βιβλίων και των συγγραµµάτων ου διδάσκονται στο
εκαιδευτικό σύστηµα.
 Ενιαίος σχεδιασµός της διδακτέας ύλης και των στόχων εκαίδευσης,
ώστε να µην εξαρτάται αό την ροσωική και µόνο ροσάθεια των
διδασκόντων.

Αθήνα, 9 Αριλίου 2009
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