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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σηη Βοσλή για ηο απαράδεκηο νομοζτέδιο ηοσ σπ. Παιδείας 

Σηελ αθξόαζε ησλ θνξέσλ ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο πνπ κειεηά ην λνκνζρέδην ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο  «Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» κίιεζε ν γ. γξακκαηέαο ηεο 

ΔΣΑκεΑ Γηάλλεο Λπκβαίνο, κεηαθέξνληαο ηε δηακαξηπξία ηεο ΔΣΑκεΑ γηα ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο κε 

αλαπεξία είλαη αόξαηνη ζην ελ ιόγσ λνκνζρέδην. 

«Παξά θαη ηηο ζαθείο Τειηθέο Παξαηεξήζεηο θαη Σπζηάζεηο  ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία, ιεο θαη είλαη 

«αόξαηνη» καζεηέο. Τν ππό δηαβνύιεπζε ζρέδην λόκνπ, δηαηεξεί έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα καθξηά 

από θάζε έλλνηα ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, κε δνκέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή πξνζβαζηκόηεηα, ζεζκνζεηώληαο έλα ζρνιείν πνπ απέρεη πνιύ από ην «ζρνιείν γηα 

όινπο» θαη από ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο θάζε 

καζεηή/καζήηξηαο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε  ησλ ηδηαίηεξσλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθώλ όισλ ησλ καζεηώλ. 

Α) Οη καζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ 

καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο my school πνπ 

επεμεξγάζηεθε ην Παξαηεξεηήξην Θεκάησλ Αλαπεξίαο ηεο ΔΣΑκεΑ, ν καζεηηθόο πιεζπζκόο κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (κε επίζεκε γλσκάηεπζε), αλήιζε ην ζρνιηθό έηνο 2017-

2018 ζε 90.743 καζεηέο, απνηειώληαο ην 6.3% ηνπ ζπλνιηθνύ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο   θαη 

Β) ην Σεπηέκβξην ηνπ 2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αμηνιόγεζε ηεο ρώξαο καο από ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ 

Διιάδα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο. Σηηο 

Τειηθέο Παξαηεξήζεηο θαη Σπζηάζεηο πνπ απεύζπλε ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ πξνο ηε ρώξα καο, 

δηαηύπσζε θαη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα νινθιεξσκέλε θαη 

ζαθήο λνκνζεζία, ζηξαηεγηθή θαη δηάζεζε πόξσλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, θαη ζπλέζηεζε, 

κεηαμύ άιισλ, ζηε ρώξα καο «Να πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκόζεη κηα ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζην γεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζβαζηκόηεηα, 

πξνσζώληαο ηνλ Καζνιηθό Σρεδηαζκό, ηε εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε, ηα ζπκπεξηιεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο γηα καζεηέο θαη θνηηεηέο κε 

αλαπεξία, ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε, θαη λα δηαζέζεη απνηειεζκαηηθνύο θαη επαξθείο νηθνλνκηθνύο θαη 

πιηθνύο πόξνπο θαη θαηάιιεια θαη ηαθηηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία, ώζηε λα εγγπεζεί ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν». 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ν θ. Λπκβαίνο εμέθξαζε ηελ επί ηεο αξρήο πιήξε αληίζεζε ηεο ΔΣΑκεΑ επί 

ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ. Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ ν θ. Λπκβαίνο αλέθεξε 

αλαιπηηθά θαηά άξζξν ηηο δηαθσλίεο ηεο ΔΣΑκεΑ, όπσο θαηαγξάθνληαη ζην ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε.  
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Προζβάζιμο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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