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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, θαηαγξάθεηαη ε έληνλε πξνζπάζεηα ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο λα απαιιαγεί απφ κηα ζεηξά ζηεξενηππηθψλ θαη κνηξνιαηξηθψλ ζεσξήζεσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο κε 

αλαπεξία (ΑκεΑ). Σν θαηλφκελν ηεο θαηαπίεζεο ηεο αλαπεξίαο παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ ηαμηθή, 

ζεμηζηηθή θαη θπιεηηθή θαηαπίεζε θαη ην δεκφζην ζρνιείν θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άξζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ απνθιεηζκψλ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαξθείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

ζεζκνχο, ε Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

& Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνηνηηθήο, ζπκπεξηιεπηηθήο θαη ζπρλά εμαηνκηθεπκέλεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

Ζ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ιεηηνπξγεί σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εληαίαο δεκφζηαο 

θαη δσξεάλ εθπαίδεπζεο. Μαζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη  φζνη γηα 

νξηζκέλε ή νιφθιεξε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο 

αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη κάζεζε. 

 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ιακβάλεη ρψξα ζηε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ή ρσξίο Παξάιιειε ηήξημε, 

κε ή ρσξίο Σκήκαηα Έληαμεο, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο & εθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ), θαζψο θαη κε 

δηδαζθαιία ζην ζπίηη. Ζ θαηαγξαθή ησλ καζεηψλ θαη ε απνηχπσζε ηεο θαηαλνκήο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο 

μεθίλεζε ην 2016, φηαλ θαη ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα «MySchool» γηα ην ζχλνιν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη κφλνλ γηα ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε. 

 

Απφ ην 2014 θαη έπεηηα θαηαγξάθεηαη δηαξθήο αχμεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015, νη καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηα Γεληθά ρνιεία ήηαλ 

68.000, ελψ ην 2018-2019 μεπέξαζαλ ηνπο 100.000. Δπηπξφζζεηα, ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά 

ιεηηνχξγεζαλ 447 ΜΔΑΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη 40 ηδξχζεθαλ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, ζηηο νπνίεο θνηηνχλ 11.000 

καζεηέο. 

 

Ζ ηάζε απηή θαηαγξάθεηαη παγθφζκηα, φπνπ ε ζπρλφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ (απηηζκφο, χλδξνκν Asperger, χλδξνκν Rett, παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή θ.α.) απμάλεηαη δηαξθψο θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηεξεπλά ηε λεπξνβηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απαηηεί ρξεκαηνδφηεζε, πιηθνχο πφξνπο, ζπλερή δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ, θαζψο θαη απμεκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

Σν πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, ν αξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε μεπέξαζε ηηο 

16.000, θαιχπηνληαο ζρεδφλ ην ζχλνιν αηηεκάησλ γηα Παξάιιειε ηήξημε. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε πξνζιήθζεθαλ 7.500 δάζθαινη, ζηε Γεπηεξνβάζκηα 3.400 θαζεγεηέο, ελψ 4.000 πξνζιήςεηο 

έγηλαλ γηα ην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ζρνιηθνί λνζειεπηέο, ςπρνιφγνη, 

ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θ.α.). 

Ωζηφζν, ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ζε πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ, θαζψο πνηέ ζην παξειζφλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφληκνη δηνξηζκνί κέζσ ΑΔΠ, παξά ηε δηαρξνληθά ηζρλή ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 



κε κφληκν πξνζσπηθφ (3.500 εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά). Δπνκέλσο, ε πξφζιεςε 4.500 εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εληφο ηνπ 2019, ζε ζέζεηο πνπ ηψξα θαιχπηνληαη απφ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ήηαλ απνιχησο αλαγθαία ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 πξνβιέθζεθαλ 22 εθαη. επξψ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 δεκνζηεχηεθε 

ν Ν.4589 γηα ην λέν ζχζηεκα δηνξηζκψλ. ηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ νη πξνθεξχμεηο θαη ηνλ Μάην έιεμε ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Ζ πξνθήξπμε ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ ζηακάηεζε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηηήζεσλ απφ ηνλ ΑΔΠ θαη ε απεξρφκελε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δήηεζε απφ ην ηΔ ηε ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, αίηεκα πνπ έγηλε δεθηφ. 

Ζ λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ελψ δεζκεχηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, έρεη επηδείμεη 

ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε κε απνηέιεζκα νη δηνξηζκνί λα κελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. Σν ρξνλνδηάγξακκα είλαη ζνιφ θαη γίλεηαη αλαθνξά γηα πηζαλή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζην ηέινο ηνπ 2019 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2020. Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη έπεηηα απφ επίζθεςε θιηκαθίνπ ηνπ 

ΤΡΗΕΑ ζην ΑΔΠ, εθδφζεθαλ νη πξψηνη πξνζσξηλνί πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ κηθξφηεξε πιεζπζκηαθά 

θαηεγνξία, ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Ζ κε νινθιήξσζε ησλ δηνξηζκψλ εληφο ηνπ 2019 ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζε ησλ 22 εθαη. επξψ απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, δεκηνπξγψληαο έληνλε αλεζπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζηνπο 

καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε απξαμία ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ ΤΠΑΗΘ ψζηε 

λα πξνρσξήζεη ζε ζχζηαζε νξγαληθψλ ζέζεσλ θαζψο θαη λα θαηαλείκεη ηηο 4.500 ζέζεηο θαηά θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα.  

Ζ εχξξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ χπαξμε κφληκνπ θαη έκπεηξνπ  

πξνζσπηθνχ θαη πξνέρεη ησλ φπνησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. ε θαηξνχο νηθνλνκηθά 

δπζκελείο, ε ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο απνηέιεζε βαζηθή πνιηηηθή 

επηινγή. ήκεξα, κε ηε ρψξα εθηφο ηνπ κλεκνληαθνχ πιαηζίνπ, πνιιά πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα γίλνπλ φπσο ε 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Σν πην νπζηαζηηθφ φκσο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ πξψηκεο παξέκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο 

θαηνρπξσκέλεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειεί ηελ θξίζηκε, καζεζηαθά θαη 

αλαπηπμηαθά πεξίνδν, ιφγσ ηεο εππιαζηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ. ην πιαίζην απηφ, επηδεηείηαη ην αλάπεξν ή ην 

παηδί κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή λα εληζρχζεη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ γλψζεηο, λα θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, λα απνθνκίζεη καζεζηαθέο επθαηξίεο, θαζψο 

θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα θιεζεί λα ελεξγνπνηεζεί ζην κέιινλ. 

 

 


