
παρακολουθήσουν και μαθητές που 
δεν έχουν γνωμάτευση από διαγνω-
στικό φορέα, εφόσον γίνει αξιολόγηση 
από τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής 
και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του 
σχολικού σύμβουλου Ειδικής Αγωγής, 
καθώς και των γονέων του μαθητή.  
Τέλος, τα Τ.Ε. μπορούν να τα παρακο-
λουθήσουν και μαθητές που δεν αυτο- 
εξυπηρετούνται με την παρουσία Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού. (νόμος 3699, 
άρθρο 6, παραγ.1, εδάφιο γ)

4) Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) 
ή αλλιώς τα Ειδικά Σχολεία είναι 
αυτοτελείς σχολικές μονάδες στις οποίες 
φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι, 
λόγω των σύνθετων αναγκών τους  
χρειάζονται τη στήριξη της διεπιστημονι-
κής ομάδας που στελεχώνει τα σχολεία 
αυτά. Η διεπιστημονική ομάδα περιλαμ-
βάνει δάσκαλο Ειδικής Αγωγής, ψυχο-
λόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοθερα-
πευτή, εργοθεραπευτή κ.α. Οι μαθητές 
φοιτούν σε αυτά τα σχολεία ως το 14ο 
έτος της ηλικίας τους και με δυνατότητα 
παράτασης της φοίτησης ως το 15ο έτος.

5) Σε περίπτωση που ο μαθητής 
δεν μπορεί να παρακολουθήσει το  
πρόγραμμα του σχολείου λόγω προ-
βλημάτων υγείας ή συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών αναγκών τότε οι γονείς 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω 
του σχολείου στη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για να εγκριθεί  
κατ΄ οίκον διδασκαλία. Συνήθως 
οι ώρες που εγκρίνονται για κάθε 
μαθητή ειναι από 5 ως 10 την εβδο-
μάδα.  (Ν.3699, άρθρο 6, παραγραφος 4,  
εδάφιο γ).

Αγαπητοί γονείς 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Όπως ίσως διαπιστώνετε υπάρχουν 
(θεσμοθετημένες) πολλές σχολικές δομές 
στις οποίες τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες μπορούν και έχουν το δικαίωμα 
να φοιτούν και να εκπαιδεύονται. Σήμερα 
όμως, πολλές δομές της Ειδικής Αγωγής δε 
λειτουργούν (εκατοντάδες Τμήματα Ένταξης) 
ενώ για τη σχολική χρονιά 2013-2014 
μεθοδεύεται η απόλυση των περισσότερων 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 
και το κλείσιμο ακόμα περισσότερων δομών 
με ολέθρια αποτελέσματα για τα παιδιά, τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς. 

Το φυλλάδιο αυτό έχει ως σκοπό να 
λειτουργήσει ενημερωτικά ως προς τα 
δικαιώματα των παιδιών για να διεκδικήσουμε 
όλοι μαζί, γονείς και εργαζόμενοι, το 
αυτονόητο: να παρέχεται στα παιδιά Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση. Γι’ αυτό οι Σύλλογοι 
μας σας καλούν να συμμετάσχετε στις κατά 
τόπους εκδηλώσεις και δράσεις τον «Απρίλη 
της Ειδικής Αγωγής» και όλοι μαζί να βρεθούμε 
στην πόρτα του Υπουργείου Παιδείας, στις 19 
Απριλίου, στις 13.00, για να εμποδίσουμε τη 
διάλυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
της χώρας μας.

Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής 
Αγωγής - www.satea.gr 

Για επικοινωνία: 
info@satea.gr 

ΤΑ ΠΑιΔιΑ μΕ ΕιΔικΕΣ 
ΕκΠΑιΔΕΥΤικΕΣ ΑΝΑΓκΕΣ 
ΕχΟυν δικΑιωΜΑ Στη δηΜΟΣιΑ 
κΑι δωρΕΑν ΕκπΑιδΕυΣη
Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας
«Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 
παιδείας σ’ όλες τις βαθμίδες της στα κρατι-
κά εκπαιδευτήρια. 
Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που  
διακρίνονται καθώς κι αυτούς που έχουν 
ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, 
ανάλογα με τις ικανότητές τους». 
(Άρθρο 16, παράγραφος 4)

«… Όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή 
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής 
φροντίδας από το κράτος» 
(Άρθρο 21, παράγραφος 2).

Ο Νόμος της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ν.3699/2008) αναφέρει:

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι 
το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και 
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες». 

«Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και 
να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό 
χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υπο- 
χρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας 
και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν 
δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για 
όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες». 
(Άρθρο 1) 

«Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση,  
είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως ανα-
πόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και 
δωρεάν εκπαίδευσης. 

Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε 
σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)». (Άρθρο 2)

το δικαιωμα



Έτσι λοιπόν, η Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση είναι οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
που υποχρεούται να παρέχει το κράτος σε 
μαθητές με αναπηρία (αυτισμό, τύφλωση, 
κώφωση, νοητική καθυστέρηση, κινη-
τικές αναπηρίες κτλ.) ή/και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. μαθητές 
με προβλήματα συμπεριφοράς, δυσλε-
ξία, δυσαριθμησία, διάσπαση προσοχής-
υπερκινητικότητα κ.τ.λ.). 

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνο-
νται: 
• από τα κΕΔΔΥ 
(κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης 
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών)
• από πιστοποιημένα 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 
• κι από Ειδικές Διαγνωστικές 
Επιτροπές Αξιολόγησης. 

Οι διαγνωστικοί αυτοί φορείς κρίνουν 
ποια από τις δομές της Ειδικής Αγωγής 
είναι καταλληλότερη για το μαθητή με 
αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. κάθε σχολείο γνωρίζει σε ποιο 
κΕΔΔΥ ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο της 
περιοχής θα πρέπει να απευθυνθούν οι 
γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.

Οι δομές τώρα στις οποίες μπορεί να φοι-
τήσει ένας μαθητής με αναπηρία ή/και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση είναι οι εξής:

1. Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχο-
λείου (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) χωρίς 
στήριξη
2. Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου με 
παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό 
Ειδικής Αγωγής
3. Σε τμήματα Ένταξης που βρίσκονται σε 
ορισμένα Γενικά Σχολεία και τα στελεχώ-
νουν εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
4. Σε Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (τα Ειδικά Σχολεία)
5. Στο σπίτι με διδασκαλία κατ’ οίκον

Πιο συγκεκριμένα:

1) Στη σχολική τάξη του Γενικού Σχο-
λείου μπορούν να φοιτήσουν χωρίς 
στήριξη οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές 
δυσκολίες ή/και ήπια προβλήματα συμπε-
ριφοράς. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των μαθητών θα πρέπει σε κάθε περί-
πτωση να μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν από 
τον εκπαιδευτικό Γενικής Αγωγής που έχει 
την ευθύνη μιας ολόκληρης τάξης. 

2) Πολλές φορές, στο Γενικό Σχολείο, 
απαιτείται παράλληλη Στήριξη του 
μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγω-
γής. 

Η Παράλληλη Στήριξη παρέχεται κατόπιν 
γνωμάτευσης από τα κΕδδυ. Η διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να 
εγκριθεί μια Παράλληλη Στήριξη είναι η 
εξης:

Οι γονείς  κάνουν αίτηση στο σχολείο 
όπου φοιτά ο μαθητής υποβάλλοντας μαζί 

Η διαγνωσΗ οι σχολικέσ δομέσ και τη γνωμάτευση που έχουν λάβει από 
τα κΕΔΔΥ στην οποία πρέπει να ανα-
γράφεται ο λόγος που προτείνεται η 
παράλληλη Στήριξη (και όχι κάποια άλλη 
δομή) καθώς και πόσες ώρες Παράλληλης 
Στήριξης προτείνονται. 

Συνήθως οι αιτήσεις αυτές γίνονται μέχρι 
τα μέσα Οκτώβρη. Αιτήσεις πέρα από 
αυτήν την περίοδο δε γίνονται δεκτές. Στη 
συνέχεια τα έγγραφα στέλνονται στη Διεύ-
θυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας, ώστε να εγκριθεί η Παράλληλη 
Στήριξη για τον μαθητή. Εφόσον εγκριθεί η 
Παράλληλη Στήριξη κινούνται διαδικασίες 
για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Η έγκριση 
της Παράλληλης Στήριξη ισχύει για μια 
σχολική χρονιά. κάθε νέα σχολική χρονιά 
πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Αν ο μαθητής έχει διάγνωση αυτισμού 
εγκρίνεται αυτόματα η Παράλληλη Στή-
ριξη. Ωστόσο απαιτείται στη λήξη της 
χρονιάς ο γονέας να κάνει αίτηση που την 
καταθέτει στο σχολείο, με την οποία ζητά 
τη συνέχιση της Παράλληλης Στήριξης. 
Επίσης δεν εγκρίνεται αυτόματα η Παράλ-
ληλη Στήριξη όταν ο μαθητής αλλάζει βαθ-
μίδα (από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό)
Αν ο μαθητής δεν αυτοεξυπηρετείται τότε 
το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει και 
ειδικό βοηθητικό προσωπικό για να υπο-
στηρίξει τον μαθητή.

Από το 2010 η Παράλληλη Στήριξη έχει 
ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ που ολοκληρώ-
νεται το 2013 (Ν.3966, Άρθρο 56, παρ.α)

Σχετικά με τις ώρες που εγκρίνονται για 
κάθε μαθητή, αρμόδιο είναι το κΕΔΔΥ. 
Συνήθως προτείνονται 24 ώρες για κάθε 
μαθητή, δηλαδή το σύνολο του διδακτικού 
ωραρίου ενός εκπαιδευτικού, που σημαίνει 
ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή. Βάσει 

του παραπάνω νόμου όμως: «Οι εκπαιδευ-
τικοί…μπορεί να παρέχουν συμπληρωμα-
τικά και ………εξατομικευμένο υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως 
προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστή-
ριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ». 

Φέτος οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης πολλών περιοχών της 
χώρας, στα πλαίσια των περικοπών στις 
προσλήψεις εκπαιδευτικών, τοποθέτη-
σαν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής σε 2, 
3 ακόμα και 4 μαθητές (για να παρέχουν 
Παράλληλη Στήριξη), ακυρώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τους σκοπούς και την 
παιδαγωγική αξία της εν λόγω δομής 
υποστήριξης προς τους μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3) το τμήμα Ένταξης είναι ένα ξεχωριστό 
τμήμα μέσα στο Γενικό Σχολείο. Υπεύθυνος 
του τμήματος είναι ο εκπαιδευτικός Ειδικής 
Αγωγής ο οποίος δημιουργεί εξατομικευ-
μένα προγράμματα ανάλογα με τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο 
μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έως 
και 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Τα 
μαθήματα μπορεί να είναι ατομικά ή και 
ομαδικά. Ο αριθμός των μαθητών που 
παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 12. 

Η δημιουργία των Τμημάτων αυτών έχει 
ως σκοπό ν’ ανταποκριθεί στις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και 
παράλληλα να τους ενισχύσει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
ενταχθούν στο Γενικό Σχολείο. Γι΄ αυτό το 
λόγο οι μαθητές δεν αποκόπτονται από τις 
τάξεις τους. 

Τα Τμήματα Ένταξης μπορούν να τα 


