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1. Διεθνές πλαίσιο δικαιωμάτων 
 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παράσχει ένα βασικό ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές 
πλαίσιο του δικαιώματος στην ενταξιακή εκπαίδευση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2006 [1]) και το Γενικό 
Σχόλιο 4 , από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών 2016α [2]). Η Ενταξιακή Εκπαίδευση ορίζεται από την Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού ως ένα σύνολο αξιών, αρχών και πρακτικών που επιδιώκει την 
ουσιαστική, αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση όλων των μαθητών με και χωρίς 
αναπηρία. Ο ορισμός αυτός επικυρώνεται από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Σύντομη εισαγωγή στην ιεραρχία των κανόνων 
και των κρατικών δεσμεύσεων σχετικά με το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται σε πολλά διεθνή 
μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες: αφενός, 
εκείνα που έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, εφόσον εγκρίνονται και επικυρώνονται από τα 
κράτη μέλη. Γενικά, αναφέρεται σε συμβάσεις και συνθήκες. Με άλλα λόγια, όταν ένα κράτος 
επικυρώσει μια συνθήκη, πρέπει να συμμορφωθεί με αυτή. Αφετέρου υπάρχουν έγγραφα τα 
οποία, αν και δεν έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, ενσωματώνουν μια μεγάλη πολιτική και ηθική 
αρχή, ως κατευθυντήρια γραμμή προς τα κράτη μέλη. Συνήθως αναφέρονται σε δηλώσεις, 
συστάσεις, εκθέσεις και γενικές παρατηρήσεις. 

 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπαιδεύουν την 
προοδευτική υλοποίηση των δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση στο μέγιστο των 
διαθέσιμων πόρων τους. Ομοίως, η συμμόρφωση ενός κράτους με την υποχρέωσή του να 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εκτιμάται με βάση τους πόρους - οικονομικούς και άλλους - που 
είναι διαθέσιμοι σε αυτό. Τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να αποδείξουν ότι 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πραγματοποίηση του δικαιώματος της εκπαίδευσης 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, εντός των ορίων των πόρων που έχουν στη 
διάθεσή τους (Ηνωμένα Έθνη, 2008 [3]). 
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3. Ηνωμένα Έθνη 
 

3.1 Η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 
 

Πιο πρόσφατα, το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ηνωμένα Έθνη, 
1989 [7]) αφορούσε το δικαίωμα της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι συμμερίζεται τις αξίες 
μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η σύμβαση δεν αναφέρεται στην εκπαίδευση ως 
ενταξιακή, ούτε στο Γενικό Σχόλιο 1 (άρθρο) για τους στόχους της εκπαίδευσης (Ηνωμένα Έθνη, 
2001 [8]). Τα παιδιά με αναπηρία αναφέρονται ως ομάδα που υπόκειται σε διακρίσεις από 
πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Το Γενικό Σχόλιο 9 για τα παιδιά με αναπηρία αναφέρει την 
ενταξιακή εκπαίδευση, ως "σύνολο αξιών, αρχών και πρακτικών που επιδιώκει ουσιαστική, 
αποτελεσματική, και ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, και ανταποκρίνεται στην 
ποικιλομορφία των μαθησιακών συνθηκών και των απαιτήσεων όχι μόνο των παιδιών με 
αναπηρία, αλλά για όλους τους μαθητές "(Ηνωμένα Έθνη, 2006b [9]). Επιπλέον, η γενική 
συζήτηση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε το 1997, 
διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ ένταξης και συνεκπαίδευσης στο σχολείο: «Η ένταξη παιδιών 
με αναπηρία ήταν δικαίωμα, όχι προνόμιο. Υπήρξε μια σημαντική διάκριση μεταξύ ένταξης και 
ενσωμάτωσης. Οι πολιτικές της ενσωμάτωσης επιδιώκουν την αλλαγή του παιδιού 
προκειμένου να ενταχθεί στο σχολείο. Η ένταξη, από την άλλη, προσπάθησε να αλλάξει το 
σχολικό περιβάλλον για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παιδιού με αναπηρία "(Ηνωμένα 
Έθνη, 1997 [10]). 

 

3.2 Η Διακήρυξη Σαλαμάνκας και το πλαίσιο δράσης για την ειδική αγωγή 
 

«υιοθετήσουν ως νόμο ή πολιτική την αρχή της ενταξιακής εκπαίδευσης, εγγράφοντας όλα τα 
παιδιά σε κανονικά σχολεία, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι στο να πράξουν διαφορετικά 
". Αναφέρεται επίσης στα ενταξιακά σχολεία, τονίζοντας ότι η θεμελιώδης αρχή τους είναι ότι 
"όλα τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από κοινού, όπου αυτό είναι δυνατόν, ανεξάρτητα από 
τυχόν δυσκολίες ή διαφορές που μπορεί να έχουν. Τα σχολεία πρέπει να αναγνωρίζουν και να 
ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών τους, προσαρμόζοντας τις διαφορετικές 
μορφές και ποσοστά μάθησης και διασφαλίζοντας την ποιοτική εκπαίδευση σε όλους μέσω 
κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών, οργανωτικών ρυθμίσεων, στρατηγικών διδασκαλίας, 
χρήσης πόρων και εταιρικών σχέσεων με τις κοινότητές τους "(Ηνωμένα Έθνη, 1994α [11]). 
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3.3 Γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία 
 

Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (CESCR) δήλωσε επίσης 
για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στο Γενικό Σχόλιο 5 ότι «τα άτομα 
με αναπηρία μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού 
συστήματος» (Ηνωμένα Έθνη, 1994b [12]). Η ίδια επιτροπή υιοθέτησε επίσης το γενικό σχόλιο 
αριθ. 13: το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο οποίο υποστηρίζεται ότι: «τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και τα προγράμματα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους, χωρίς διακρίσεις, εντός της 
δικαιοδοσίας του συμβαλλόμενου κράτους» (Ηνωμένα Έθνη, 1999 [13]). 

 

3.4 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
 

Το 2006, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2006α [1]) 
εγκρίθηκε ως ο σημαντικότερος νόμος για το θέμα, δεδομένου ότι είναι η πρώτη συνθήκη για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ιστορία. 
Επιπροσθέτως, αναγνωρίζει το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας ως το κατάλληλο παράδειγμα 
για την ανάλυση της αναπηρίας, κατανοώντας την ως ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφέρει ρητά την ενταξιακή 
εκπαίδευση ως τον κατάλληλο τρόπο για να επιτευχθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι το 
πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο που περιέχει μια αναφορά στην έννοια της ποιοτικής 
ενταξιακής εκπαίδευσης. 

Σε ολόκληρο το γενικό σχόλιο 4 σχετικά με το δικαίωμα στην ενταξιακή εκπαίδευση, η Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ενισχύει την ικανότητα του εκπαιδευτικού 
συστήματος να προσεγγίζει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το αν είναι άτομο με 
αναπηρία ή όχι (Ηνωμένα Έθνη, 2016α [2]). Αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις 
που αποτρέπουν την ολοκληρωμένη εκπαίδευση, όπως οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας, η 
έλλειψη πολιτικής βούλησης και η εφαρμογή του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας. Ως εκ 
τούτου, τα εκατομμύρια των ατόμων με αναπηρία εξακολουθούν να στερούνται του 
δικαιώματος στην εκπαίδευση, αποκλειόμενα από τα συνηθισμένα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Το έγγραφο έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση του δικαιώματος στην ενταξιακή 
εκπαίδευση, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές για τα συμβαλλόμενα κράτη κατά την 
εφαρμογή του. Πρώτον, η Σύμβαση επισημαίνει ότι πρέπει να συμβουλεύεται και να 
συμμετέχει ενεργά το άτομο με αναπηρία σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, της εφαρμογής, 
της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση. Τα 
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άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους πρέπει να αναγνωρίζονται ως εταίροι και όχι απλώς 
ως αποδέκτες της εκπαίδευσης. 

Πάνω απ’ 'όλα, η ενταξιακή εκπαίδευση πρέπει να νοείται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
όλων των μαθητών. Είναι επίσης μια αρχή που εκτιμά την ευημερία όλων των μαθητών, 
σέβεται την αξιοπρέπεια και αυτονομία τους και αναγνωρίζει τις ατομικές απαιτήσεις και την 
ικανότητα αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και συμβολής στην κοινωνία. Τέλος, είναι 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνεχιζόμενης και προορατικής δέσμευσης για την εξάλειψη των 
φραγμών που εμποδίζουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υιοθετηθούν βασικά χαρακτηριστικά: ολόκληρο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον να τροποποιηθεί, ολιστική προσέγγιση του ατόμου, σεβασμός για 
την αξία της διαφορετικότητας, αποτελεσματικές μεταβάσεις στα διάφορα εκπαιδευτικά 
στάδια. 

Το γενικό σχόλιο αριθ. 6 σχετικά με την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, τονίζει 
ότι «η αποτυχία ορισμένων μερών των κρατών να παρέχουν στους μαθητές με αναπηρία 
ισότιμη πρόσβαση στο γενικό σχολείο με εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητα, 
εισάγει διακρίσεις» Ηνωμένα Έθνη, 2018 [15]). 

 

3.5 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ 
 

Η εκπαίδευση είναι επίσης ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ηνωμένα 
Έθνη, 2015α [16]). Συγκεκριμένα, ο στόχος 4 της βιώσιμης ανάπτυξης: Διασφάλιση ποιότητας 
χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για 
όλους. Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης αποσκοπούν στην κινητοποίηση των προσπαθειών 
για την καταπολέμηση των ανισοτήτων με τη δέσμευση αρκετών χωρών από το 2015 έως το 
2030 και ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση αυτής της αλλαγής. 
Στόχος είναι να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, ο στόχος 4.5, να "εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ 
των δύο φύλων στην εκπαίδευση και να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση όλων των επιπέδων 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τους ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών σε ευάλωτες ομάδες ". Για 
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Διακήρυξη του Incheon για την Εκπαίδευση 2030, εγκρίθηκε 
το 2015, ορίζοντας ένα νέο όραμα για την εκπαίδευση για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια 
(Ηνωμένα Έθνη, 2015β [17]). Σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, η UNESCO 
δημοσίευσε έναν οδηγό για την εξασφάλιση της ένταξης και της ισότητας στην εκπαίδευση, για 
να υποστηρίξει τις χώρες για την ένταξη και ισότητα στην εκπαιδευτική πολιτική (Ηνωμένα 
Έθνη, 2017 [18]). 
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Figure 1: Percentage of countries with data avalible for the UN’s indicators ; (Source : 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf) 

Παρόλο που η Ευρώπη παρέχει το υψηλότερο ποσοστό διαθέσιμων δεδομένων για τους 
δείκτες του στόχου 4.5, ούτε οι μισές χώρες της εφαρμόζουν τον στόχο. 

 

3.6 Άλλα σχετικά έγγραφα 
 

Το 2013, η έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, όπου 
η «ενταξιακή εκπαίδευση αναγνωρίστηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για τα κράτη να 
εγγυώνται την καθολικότητα και τη μη- διάκριση στο δικαίωμα στην εκπαίδευση ". Αναφέρει 
επίσης τη ρήτρα «μη-απόρριψης», σύμφωνα με την οποία κανένας μαθητής δεν μπορεί να 
απορριφθεί από τη γενική εκπαίδευση με βάση την αναπηρία. Η προαναφερθείσα ρήτρα έχει 
άμεση εφαρμογή η οποία υποστηρίζεται επαρκώς από την εκάστοτε χώρα. 

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση υπέβαλε έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την ενδυνάμωση των παιδιών με αναπηρία, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενταξιακής εκπαίδευσης (Ηνωμένα Έθνη, 2019 [19]). Άλλα έγγραφα σχετικά με το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είναι η Παγκόσμια δήλωση για 
την εκπαίδευση για όλους και το πλαίσιο δράσης για την κάλυψη βασικών μαθησιακών 
αναγκών (Ηνωμένα Έθνη, 1990 [20]), οι τυποποιημένοι κανόνες για την εξίσωση των ευκαιριών 
για τα άτομα με (Ηνωμένα Έθνη, 1993 [21]), το Σχέδιο Δράσης για τη Δεκαετία των Ηνωμένων 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf
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Εθνών για την Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ηνωμένα Έθνη, 1995 [22]), η Έκθεση 
του Ειδικού Εισηγητή για το δικαίωμα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία Εθνών, 2007 [23]) 
και η έκθεση για την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2016β [24]). 

Συνολικά, τα έγγραφα αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς έχει αναπτυχθεί το 
δικαίωμα της ενταξιακής εκπαίδευσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τη σημασία του 
για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, όχι μόνο ως δικαίωμα, αλλά και ως 
μέσο για την επίτευξη άλλων δικαιωμάτων . 

4. European Union (EU) 
 

4.1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα μέσα δικαίου της Ένωσης 
 

Η ΕΕ είναι μια κοινότητα που βασίζεται στον νόμο. Ως εκ τούτου, κάθε δράση που αναλαμβάνει 
η ΕΕ βασίζεται σε συνθήκες που έχουν εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη της. Οι Συνθήκες 
καθορίζουν τους στόχους της ΕΕ, τους κανόνες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο με τον 
οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

Μία από τις κύριες συνθήκες που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000 [25]), ο οποίος 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα άτομα με αναπηρία, την απαγόρευση των διακρίσεων, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την εκπαίδευση. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα 
θεσμικά όργανα, τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής 
της επικουρικότητας. Η αρχή αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ικανότητας των κρατών 
μελών να λαμβάνουν αποφάσεις και δράσεις και να επιτρέπει την παρέμβαση της Ένωσης όταν 
οι στόχοι μιας δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης [26]). 

Αυτή η αρχή ισχύει για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, επειδή οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες 
για τα δικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τους βοηθά 
να θέσουν κοινούς στόχους και να μοιραστούν τις καλές πρακτικές για το θέμα, 
διαδραματίζοντας υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με το άρθρο 165 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Κοινότητα "συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής 
εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω δράσεων όπως η 
προώθηση της κινητικότητας των πολιτών, ο σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων σπουδών, , την 
ανταλλαγή πληροφοριών.(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007 [27]). 

Το 2017, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι "η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να εξεταστεί σε μια δια βίου μάθηση που καλύπτει 
όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης. Πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσιτή σε όλους τους μαθητές 
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όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως 
εκείνοι με αναπηρία, ή γεωγραφικά υποβαθμισμένες περιοχές ή ζώνες που έχουν υποστεί 
διάκριση, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού "(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017β [28]). 

Την ίδια χρονιά, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης τη νέα στρατηγική της για τη στήριξη σχολείου 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, με προσανατολισμό προς το μέλλον. Οι 
πρωτοβουλίες σκιαγραφούσαν την υποστήριξη της ΕΕ για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και 
τους παρόχους εκπαίδευσης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των ευκαιριών 
για όλους τους νέους στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών 
κοινωνιών. Η Επιτροπή προσδιορίζει τομείς στους οποίους απαιτείται επειγόντως δράση και 
πώς η στήριξη της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τις χώρες της να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες 
προκλήσεις, ιδιαίτερα σε τρεις τομείς προτεραιότητας: αύξηση της ποιότητας και ένταξης των 
σχολείων, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων και 
βελτιώνοντας τη διακυβέρνηση των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιπλέον, μεταξύ 
των κύριων στόχων της ανανεωμένης ατζέντας της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι 
να δημιουργεί συστήματα ανοικτής εκπαίδευσης για όλους. 

 

Τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν είναι τα μόνα που αφορούν την ενταξιακή εκπαίδευση στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα σχετικά έγγραφα είναι: μια θεματική δημοσίευση για 
την Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003 [30]). Υποστήριξη των διδακτικών 
επαγγελμάτων για καλύτερα αποτελέσματα μάθησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 [31]). Δήλωση 
του Παρισιού για την προώθηση της ιθαγένειας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της 
ανεκτικότητας και της μη διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015 [32]) · 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017d 
[33]) · έγγραφο εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση του 
σχολικού διαχωρισμού στην Ευρώπη μέσω της ενταξιακής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 
2017c [34]) · Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου 
μάθηση (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018α [35]) και σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
προώθηση των κοινών αξιών, την ενταξιακή εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή διάσταση της 
διδασκαλίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018β [36]). 

 

4.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία 
 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ήταν η πρώτη συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που επικυρώθηκε από μια περιφερειακή οργάνωση, την Ευρωπαϊκή 



IE+ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Κεφάλαιο I 
Πολιτική εκπαίδευσης σύμφωνα με τα δικαιώματα 

   
 

Page | 11  
IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών 
για μια ενταξιακή εκπαίδευση Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001 

Συγχρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Ένωση. Ομοίως, όλα τα κράτη μέλη της την έχουν επίσης επικυρώσει. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει 
επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης. Συνεπώς, δεν αναγνωρίζει την 
αρμοδιότητα της επιτροπής να λαμβάνει και να εξετάζει την επικοινωνία από ή για λογαριασμό 
ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της και τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι θύματα 
παραβίασης από το εν λόγω Κράτος Μέρος. 

Η ΕΕ βασίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 ως το σημαντικότερο 
μέσο για την υποστήριξη της εφαρμογής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία 
(CRPD) από την ΕΕ. 

Όλα τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της CRPD είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στην 
επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα δικαιώματα. Η 
Επιτροπή εξετάζει κάθε έκθεση και υποβάλλει προτάσεις και γενικές συστάσεις που κρίνει 
κατάλληλες και τις διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος. Η Σύμβαση διατύπωσε τις 
πρώτες συστάσεις προς την ΕΕ το 2015. 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η επιτροπή δήλωσε τα εξής: "Η επιτροπή ανησυχεί για το 
γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά παιδιά και ενήλικες με 
αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση σε ενταξιακή εκπαίδευση, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η 
επιτροπή συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση και να 
λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενταξιακή εκπαίδευση για όλους τους 
μαθητές με αναπηρία, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και να συμπεριλάβει δείκτες για την αναπηρία 
στον εκπαιδευτικό στρατηγικό στόχο «Ευρώπη 2020», " 

Κατά την ανάλυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, η επιτροπή 
εξέφρασε την ανησυχία της, δεδομένου ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 2015, δεν 
είχε ακόμη διεξαχθεί και δεν υπήρχαν σαφείς δείκτες αναφοράς κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των συστάσεων στις παρούσες τελικές παρατηρήσεις στην 
εφαρμογή της στρατηγικής κατά το δεύτερο εξάμηνο (2016-2020) της θητείας της. 

4.3 Εθνικό δίκαιο και εκπαιδευτικές πολιτικές 
 

Η έκθεση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF του 2016 με τίτλο “Η Κατάσταση των 
Παιδιών στην Ελλάδα” παρέχει σημαντικές πληροφορίες ως προς το θεσμικό πλαίσιο γύρω από 
τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών σε εθνικό επίπεδο. 

Η Ελλάδα έχει υπογράψει (1990) και επικυρώσει (1993) τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού [14]. 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) έχει επικυρωθεί και 
ενσωματωθεί στο ελληνικό Εθνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4074/2012(ΦΕΚ 88/Α’), ο οποίος τέθηκε 
σε ισχύ από τις 31 Μαΐου του 2012. Ανάμεσα στις δεσμεύσεις της Ελλάδας στα πλαίσια των 
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Άρθρων 7 και 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία (UNCRPD) 
είναι και η ενταξιακή εκπαίδευση άτομα με αναπηρία. [29] 

 

Η Παράγραφος 5, Άρθρο 2, του Νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2-10-2008) προβλέπει ότι οι 
μαθητές με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα γενικά σχολεία. Το Άρθρο 
3 του προαναφερθέντος νόμου ορίζει ως μαθητές με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες τα άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια 
ή για μια περίοδο της σχολικής τους ζωής λόγω αισθητηριακών, διανοητικών, γνωστικών, ή 
αναπτυξιακών προβλημάτων ή λόγω ψυχικών ή νευροψυχολογικών διαταραχών που 
επηρεάζουν την πορεία της σχολικής προσαρμογής και επιμόρφωσής τους. [37] 

Στην Ελλάδα ο Νόμος 4368/21.02.2016 (Άρθρο 82) προάγει την ενταξιακή εκπαίδευση και δίνει 
έμφαση στα εξής: 

• την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των μαθητών με αναπηρία σε τάξεις γενικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, μαζί με τους συμμαθητές τους χωρίς αναπηρία, 

• την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

• την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας εντός της γενικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, 

• την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων συνεκπαίδευσης για μαθητές από γενικά και 
ειδικά σχολεία. [38] 

 

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 72877/Δ3/17.10.2016 προβλέπει περαιτέρω τη στενή 
συνεργασία μεταξύ ειδικών και γενικών σχολείων. Ανάμεσα στους στόχους του είναι και η 
προετοιμασία της ομαλής μετάβασης από ειδικές σε γενικές σχολικές ρυθμίσεις για κάποιους 
μαθητές με αναπηρία. [39] 

Ο Νόμος 3699/2008 εισήγαγε τη διάταξη περί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για μαθητές με 
αναπηρία ή/και ΕΕΑ ως αναπόσπαστο μέρος της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης. 

Για τη διασφάλιση της ισότητας και της ποιοτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές με αναπηρία 
λαμβάνουν εκπαίδευση με προτεραιότητα στα γενικά μαθήματα, με ή χωρίς στήριξη. Αν έχουν 
βαριά αναπηρία, τότε παρακολουθούν ειδικά σχολεία. 

Η αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΕΑ) κάθε μαθητή πραγματοποιείται από: 

• τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) πρώην ΚΕΔΔΥ, 
• τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, και Θρησκευμάτων Ιατρο- 

παιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΚ) άλλων Υπουργείων, 
• τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), 
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• τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). [40] 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του νόμου 4547/2018 με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), τα οποία 
αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και 
το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της 
ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία (1) ΣΜΕΑΕ που λειτουργεί ως 
το Κέντρο Υποστήριξης κάθε ΣΔΕΥ. 

Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε ΣΔΕΥ συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική 
αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η ΕΔΕΑΥ συγκροτείται 
με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα 
από εισήγηση του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ. Οι 
ΕΔΕΑΥ λειτουργούν στα γενικά σχολεία ως μέρος του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και 
Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). 

 

Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση και τα παιδιά 
με νοητική αναπηρία, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κεντρικός διοικητικός φορέας του 
κράτους για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, και 
Θρησκευμάτων, το οποίο επιβλέπει επίσης την αξιολόγηση και τις υπηρεσίες στήριξης των 
μαθητών με αναπηρία. [41] 

5. Συμπεράσματα 
 

• Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι η μεγαλύτερη αναφορά 
όσον αφορά την ενταξιακή εκπαίδευση στο διεθνές και εθνικό πλαίσιο. Τα έγγραφα 
που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της εγγυώνται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι 
πάντα ενημερωμένες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. 

• Η ενταξιακή εκπαίδευση υποστηρίζει την ένταξη των μαθητών με και χωρίς αναπηρία 
στην ίδια τάξη, εξασφαλίζοντας ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου ικανοποιούνται οι 
ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες. Πρέπει επίσης να εγγυηθεί την ποιοτική 
εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. 
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• Η επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου από ένα συμβαλλόμενο κράτος 
επιτρέπει στους πολίτες του να υποβάλλουν ανακοινώσεις σχετικά με την παραβίαση 
του δικαιώματος στην ενταξιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει αναλυθεί 
από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή την Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού καμία ανακοίνωση για το θέμα αυτό. 

• Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επικυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο 
υπονομεύει τις αρμοδιότητες της επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία στην επικράτειά της και απασχολεί τα Ηνωμένα Έθνη. 

6. Περίληψη 
Το κεφάλαιο περιγράφει το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με το δικαίωμα στην 
ενταξιακή εκπαίδευση, τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. 
Είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε πώς εξελίχθηκε η προστασία αυτού του δικαιώματος καθ΄ 
'όλη τη διάρκεια των ετών και πώς προέκυψε η ιδέα της ενταξιακής εκπαίδευσης ως ο 
καλύτερος τρόπος να εκπληρωθεί αυτό το δικαίωμα. Όπως εγγυώνται τα διεθνή νομικά 
έγγραφα, η ενταξιακή εκπαίδευση πηγαίνει πολύ πέρα από την επανένωση μαθητών με και 
χωρίς αναπηρία στην ίδια τάξη, εξασφαλίζοντας ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου 
ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. 
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