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Νόμοι

Η Σύμβαση είναι νόμος. Έχει έναν κατάλογο δι-
καιωμάτων όπως το δικαίωμα στην εργασία, ή 
στην εκπαίδευση. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας 
οργανισμός που ενώνει τις περισσότερες χώρες 
του κόσμου. Αυτή η σύμβαση είναι από το 2006

Τύποι νόμων

Πολλοί νόμοι λένε ότι η εκπαίδευση είναι ένα 
πολύ σημαντικό δικαίωμα. Αυτοί οι νόμοι χωρί-
ζονται σε: 
	■ Δεσμευτικοί νόμοι. Εάν μια χώρα υπογράψει 

αυτούς τους νόμους, πρέπει να τους υπακούει.
Μη δεσμευτικοί νόμοι. Υπάρχουν μέτρα που οι 
χώρες δεν υποχρεούνται να τους υπακούουν. 
Αλλά είναι πολύ σημαντικοί και οι χώρες πρέπει 
να προσπαθήσουν να τους υπακούσουν.

Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό δικαίωμα. Αυτό ση-
μαίνει ότι η εκπαίδευση είναι βασική για μια αξι-
οπρεπή ζωή. Κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό, τι εί-
ναι δυνατόν για να εκπληρώσει το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Και αυτό σημαίνει να επενδύσει όσο 
το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Οι χώρες πρέ-
πει να τις κάνουν. Εάν δεν το κάνουν, κάνουν δι-
ακρίσεις. Διάκριση σημαίνει να αντιμετωπίζεις 
κάποιον άσχημα ή διαφορετικά.

Τα Ηνωμένα Έθνη

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας διεθνής οργανισμός 
που ενώνει πολλές χώρες. Συντάσσει πολλούς 
νόμους για να προστατεύσει τα δικαιώματα των 
ατόμων. Μερικοί από τους σημαντικότερους νό-
μους που κάνει ονομάζονται συμβάσεις. 

Πρώτοι Νόμοι
Το δικαίωμα για εκπαίδευση εμφανίζεται για 
πρώτη φορά σε ένα έγγραφο προτού 70 χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια των ετών υπήρχαν πολλά έγγρα-
φα τα  οποίοι μιλούσαν για την εκπαίδευση. Αλλά 
δεν μιλούσαν για Ενταξιακή εκπαίδευση και άτο-
μα με αναπηρία

Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι 
17 ετών μεγαλύτερη από τη σύμβαση των δικαι-
ωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Είναι από το 
1989. Είναι ένας νομικά δεσμευτικός νόμος. Αυτό 
σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό. Αυτός ο νόμος 
μιλά για την εκπαίδευση, αλλά δεν χρησιμοποιεί 
τις λέξεις «ενταξιακή εκπαίδευση».

Ένσωμάτωση ή ένταξη;

Ενσωμάτωση
Αλλάζει το παιδί 
για να ταιριάξει στο 
σχολείο.

Ένταξη
Αλλάζει το σχολείο και 
το περιβάλλον του
για την εκπαίδευση 
των παιδιών με ή και 
χωρίς αναπηρία.
Λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες τους.

Γενικό Σχόλιο 9
Ένα έγγραφο που μιλά για την ενταξιακή εκπαί-
δευση. Κατατέθηκε από την Επιτροπή για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού το 2006. Αυτό το έγγραφο 
λέει ότι η ενταξιακή εκπαίδευση είναι μια καλή ή 
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ποιοτική εκπαίδευση, είναι για όλους τους μαθη-
τές, λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα (κάθε 
άτομο έχει τις δικές του ανάγκες). Με αυτό, τα 
παιδιά με ή και χωρίς αναπηρία μαθαίνουν μαζί.

Η Δήλωση της Σαλαμάνκας
Πρόκειται για ένα ιστορικό έγγραφο από το 1994. 
Αυτό το έγγραφο καλεί τις κυβερνήσεις να κάνουν 
την εκπαίδευση ενταξιακή. Απαιτεί όλα τα παιδιά 
με αναπηρία να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία των 
παιδιών χωρίς αναπηρία.

Γενικές παρατηρήσεις της Έπιτροπής Οικονομι-
κών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων
Η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτι-
στικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δημο-
σίευσε επίσης σημαντικά έγγραφα που μιλούν για 
το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτά τα έγγραφα 
ονομάζονται Γενικά σχόλια. Το Γενικό Σχόλιο 5 
λέει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να εκπαι-
δεύονται καλύτερα αν μαθαίνουν στα σχολεία με 
άτομα χωρίς αναπηρία.
Το Γενικό Σχόλιο 13 μιλάει για τούς χώρους όπου 
μαθαίνουμε. Για παράδειγμα: σχολεία ή πανεπι-
στήμια. Λέει ότι πρέπει να είναι για όλους και ότι 
κάθε κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για να το πετύ-
χει.

Η Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ανα-
πηρία
Είναι ο πιο σημαντικός νόμος για την αναπηρία  
Είναι από το 2006. Ο νόμος αυτός λέει ότι η εντα-
ξιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα και είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να επιτευχθεί το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Λέει επίσης ότι η ενταξιακή εκπαίδευ-
ση πρέπει να είναι καλή και ποιοτική εκπαίδευση. 
Αν όχι, δεν είναι ενταξιακή εκπαίδευση. Σύμφωνα 
με τον νόμο αυτό, Η εκπαίδευση που διαχωρίζει 
παιδιά με αναπηρία και  παιδιά χωρίς αναπηρία 
δεν είναι καλή εκπαίδευση. Αυτός ο νόμος είναι 
επίσης δεσμευτικός. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες 
που τον υπέγραψαν έχουν την υποχρέωση να το 
υπακούσουν. Αυτός ήταν ο πρώτος δεσμευτικός 
νόμος που μιλά για την ενταξιακή εκπαίδευση.

Γενικό Σχόλιο 6
Αυτό το έγγραφο λέει ότι το εκπαιδευτικό σύστη-
μα πρέπει να κάνει περισσότερα για να πλησιάσει 
κάθε μαθητή ανεξάρτητα από την αναπηρία του. 
Υπάρχουν πολλά εμπόδια μέχρι την ενταξιακή εκ-
παίδευση. Διακρίσεις λόγω αναπηρίας, έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τους πολιτικούς και ο τρό-
πος σκέψης για την αναπηρία. Το πιο σημαντικό 
πράγμα που λέει είναι ότι αν οι χώρες δεν προω-
θούν την ενταξιακή εκπαίδευση αυτό που κάνουν 
είναι να κάνουν διακρίσεις. Αυτό το έγγραφο εί-
ναι πολύ χρήσιμο για την διεκδίκηση της ενταξια-
κής εκπαίδευσης.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη 
των ατόμων με αναπηρία για την εκπαίδευσης 
χωρίς αποκλεισμούς. 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αυτοί είναι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν οι 
κυβερνήσεις για να σταματήσει η φτώχεια. Ονο-
μάζονται επίσης ΣΒΑ. Υπάρχουν 17 στόχοι που 
πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030. Πρόκειται 
για πρόταση των Ηνωμένων Εθνών. Η ενταξια-
κή εκπαίδευση είναι στο στόχο 4. Αναφέρει ότι 
η ανισότητα στην εκπαίδευση που στις γυναίκες 
ή άτομα με αναπηρία πρέπει να τελειώσει. Αυτοί 
οι στόχοι δίνουν μια σειρά δεδομένων για να επι-
τευχθούν και 
να προχωρήσουμε προς την ενταξιακή εκπαίδευ-
ση.
Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχουν επίσης 2 ενδι-
αφέροντα έγγραφα. Η Διακήρυξη του Incheon του 
2015  και ο οδηγός για την εξασφάλι ση της εκπαί-
δευσης και της ισότητας στην εκπαίδευση. Είναι 
από το 2017

Αλλα σημαντικά έγγραφα
Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών το 2013 λέει 
ότι η ενταξιακή εκπαίδευση είναι η  καλύτερη 
ώστε να μην γίνεται διάκριση. Απαγορεύει επίσης 
έναν μαθητή να απορριφθεί λόγω αναπηρίας. Άλ-
λες εκθέσεις από το 2019 λένε ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα πρέπει να είναι προσιτό. Η εκπαίδευση 
πρέπει να αλλάξει πολύ ώστε να είναι χωρίς απο-
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κλεισμούς.  Άτομα με μεγάλη ανάγκη υποστήρι-
ξης πρέπει να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα: 
άτομα που δυσκολεύονται να μιλήσουν. Η υπο-
στήριξη που παρέχεται στα ειδικά σχολεία πρέπει 
να παρέχεται σε όλα τα σχολεία.  Οι κυβερνήσεις 
πρέπει να σταματήσουν να δίνουν χρήματα
στην ειδική εκπαίδευση και να τα δίνουν στα γε-
νικά σχολεία. Σιγά-σιγά, όλα τα παιδιά πρέπει να 
μελετούν στα ίδια σχολεία.

Υπάρχουν άλλα σημαντικά έγγραφα:

	■ Παγκόσμια Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για 
Όλους. Είναι από το 1990.

	■ Οι κανόνες για ισότητα των ευκαιριών. Είναι 
από το 1993.

	■ Το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για 
την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το σχέδιο δράσης ξεκίνησε το 1995 και έληξε 
το 2004.

	■ Η έκθεση για την ισότητα και τη μη διάκριση. 
Γράφτηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων
των Ατόμων με Αναπηρία. Είναι από το 2016.
Όλα αυτά τα έγγραφα είναι σημαντικά για να 
κατανοήσουμε την ενταξιακή εκπαίδευση. Εάν 
το δικαίωμα στην εκπαίδευση εκπληρωθεί, δι-
ευκολύνει άλλα δικαιώματα να εκπληρωθούν 
όπως το δικαίωμα στην απασχόληση ή στον 
πολιτισμό.

Έυρωπαϊκή Ένωση

Οι νόμοι της Έυρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα και τις κυβερ-
νήσεις τους. Έχει υποχρεωτικούς νόμους και όλες 
οι χώρες πρέπει να υπακούουν. Ονομάζουμε επί-
σης την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αρχικά της ΕΕ. 
Το πιο σημαντικό έγγραφο είναι ο Χάρτης Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων. Αυτός ο Χάρτης λέει ότι όλα 
τα άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Είναι από το 
2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις χώρες για 
την εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων. Όλες οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολι-
τών τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους βοηθά να 
το επιτύχουν αυτό. Έχει επίσης νόμους για την 
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Όλες οι χώρες 
πρέπει να συνεργαστούν για να το επιτύχουν. 
Αυτό είναι το άρθρο 165 της Συνθήκης σχετικά με 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε το 2017 ότι 
η ενταξιακή εκπαίδευση πρέπει επίσης να είναι 
για τους ανθρώπους με λίγα χρήματα, άτομα που 
έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, 
άνθρωποι άλλων θρησκειών ή που έφυγαν από 
έναν πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει επίσης ότι 
η εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο πρέπει επίσης να 
είναι χωρίς αποκλεισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πιστεύει ότι υπάρχουν 3 πράγματα που πρέπει να 
αλλάξουν επειγόντως:
1. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

καθιστώντας την ενταξιακή.
2. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να βελτι-

ώσουν τη διδασκαλία τους.
3. Αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εργαστεί σε 
αυτά τα 3 πράγματα. Υπάρχουν οργανώσεις που 
λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πε-
ρισσότερα για να γίνει η εκπαίδευση ενταξιακή. 
Για παράδειγμα: να υποστηρίξει χώρες έτσι ώστε 
τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης να μετατραπούν 
σε ενταξιακά σχολεία .Υπάρχουν πολλά σημαντι-
κά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν 
για την εκπαίδευση. Κάποιοι από αυτά είναι:
	■ Μια δημοσίευση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες 

στην Ευρώπη. Είναι από το 2003.
	■ Η Διακήρυξη του Παρισιού, η οποία μιλά για 

ελευθερία και ανοχή. Είναι από το 2015.
	■ Μια σύσταση του Συμβουλίου που λέει ότι η 

συνεχής μάθηση είναι πολύ σημαντική. Είναι 
από το 2018.

Η Έυρωπαϊκή Ένωση και η Σύμβαση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη σύμβαση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Κάθε 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης υπο-
γράψει αυτή τη σύμβαση, έτσι έχει διπλή υποχρέ-
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ωση να υπακούσει. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν υπέγραψε το προαιρετικό πρωτόκολλο, ενα 
έγγραφο που επιτρέπει στους ανθρώπους να 
υποβάλλουν καταγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να υποβάλουμε κα-
ταγγελίες στην επιτροπή εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν ακολουθεί τον ίδιο τον νόμο.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψει αυτό το έγ-
γραφο, ο καθένας μπορεί να αναφέρει περιπτώ-
σεις στις οποίες δεν πληρείται  το δικαίωμα για 
κοινωνική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι 
στιγμής, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν αναλύσει 
τυχόν καταγγελίες σχετικά με το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να αναφέρεται όταν 
το δικαίωμα στην ενταξιακή εκπαίδευση δεν τη-
ρείται.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σχέδιο για να υπα-
κούσει στη Σύμβαση. Το σχέδιο αυτό ονομάζε-
ται ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία. Το 
σχέδιο ξεκίνησε το 2010 και τελειώνει το 2020. 
Το σχέδιο λέει ότι πρέπει να επιτευχθεί η εντα-
ξιακή εκπαίδευση  και να είναι σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να υποστηρίζει κάθε μαθητή. Όλες οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να κάνουν εκθέσεις που εξηγούν αν πλη-
ρούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-
πηρία εξετάζει τις εκθέσεις και δίνει συστάσεις 
για βελτίωση. Η επιτροπή δημοσίευσε την πρώ-
τη σύστασή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. 
Είπε ότι το δικαίωμα στην ενταξιακή εκπαίδευση 
δεν εκπληρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιωθούν.

Έλλάδα και νόμοι

Η Ελλάδα έχει υπογράψει το 1990 και επικυρώσει 
το 1993 τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Ο νόμος 3699/2008 αναφέρει την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία 
στα σχολεία και ότι είναι δωρεάν. Η Σύμβαση για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μπήκε 
στον νόμο με αριθμό 4074/2012. Ο νόμος αυτός 
λέει ότι οι μαθητές με αναπηρία θα πρέπει να πη-
γαίνουν στα γενικά σχολεία. Ο νόμος 4368/2016 
μιλάει για την ενταξιακή εκπαίδευση και τονίζει  
την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των μαθητών με 
ή και χωρίς αναπηρία, την ανάγκη συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικών και γενικών 
σχολείων.
Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
αξιολογούνται από τα
	■ Κέντρα Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

(ΚΕΣΥ)
	■ τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
	■ τις Επιτροπες Διαγνωστικής εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
	■ και τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υπο-

στήριξης (ΣΔΕΥ)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των είναι υπεύθυνο για όλα τα σχολεία και το εκ-
παιδευτικό σύστημα όλων των μαθητών με ή και 
χωρίς αναπηρία.


