
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Θέµα: Παγκόσµια Ηµέρα Α.µ.Ε.Α. 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες 

 

Με το Ν. 2430/1996, η 3
η
 ∆εκεµβρίου έχει καθιερωθεί και από τη Βουλή των 

Ελλήνων ως Ηµέρα για τα Α.µ.Ε.Α.  

 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization, 1980) η 

αναπηρία (disability) ορίζεται ως η απώλεια ή η µείωση της λειτουργικής ικανότητας 

ή της ικανότητας άσκησης µιας δραστηριότητας λόγω κάποιας βλάβης. 

 

Στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία που υπογράφηκε 

από τα κράτη µέλη του ΟΗΕ το 1975, ο όρος «ανάπηρο άτοµο» περικλείει κάθε 

άτοµο ανίκανο να επιβεβαιώσει από µόνο του, ολικά ή µερικά, τις αναγκαιότητες για 

µια κανονική ατοµική και κοινωνική ζωή, εξαιτίας µειωµένων σωµατικών ή 

πνευµατικών δυνατοτήτων που έχει εκ γενετής ή όχι. Τα άτοµα αυτά απολαµβάνουν 

όλα τα δικαιώµατα που προβάλλονται στη ∆ιακήρυξη χωρίς κανενός είδους 

διακρίσεις.  

 

Αυτά τα δικαιώµατα είναι: 

• Το δικαίωµα σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους, καθώς έχουν τα 

ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα µε τους συµπολίτες τους της ίδιας ηλικίας 

• Τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα όπως οι άλλοι άνθρωποι. 

• Το δικαίωµα να απολαµβάνουν τα µέτρα που σχεδιάστηκαν για να τα 

καταστήσουν ικανά να γίνουν όσο το δυνατόν αυτοδύναµα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ∆.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

∆/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Μαρία Γιγουρτάκη 

Τηλ. : 2810 246860 – 342206 

Fax: 2810222076  

Ε-mail: γραµµατ.: pekeskritis@sch.gr 

Ε-mail προσωπ. : mariagigourtake@gmail.com 

 

                                                 Ηράκλειο, 30/11/2018 

                                                 Αρ. Πρωτ.: Φ2/277 

 

Προς:  

1. ∆/ντές Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

2. Όλες τις σχολικές µονάδες Γενικής και 

Ειδικής Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης και ΕΕΕΕΚ 

Κρήτης (∆ια των ∆/νσεων εκπαίδευσης) 

3. ΚΕΣΥ Ηρακλείου, ΚΕΣΥ Λασιθίου, ΚΕΣΥ 

Ρεθύµνου, ΚΕΣΥ Χανίων. 

4. Παν/µιο Κρήτης, (∆ΠΜΣ Ειδ. Αγωγής) 

5.ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ-Ο ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

6.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 

7.ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ-ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ 

ΠΗΓΗ 

8. ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

9. ΣΥΛΟΓΟΣ ΑΓΑΠΗ 

 

Κοιν: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
 



• Το δικαίωµα για  ιατρική και κοινωνική αποκατάσταση, εκπαίδευση, 

επαγγελµατική κατάρτιση και γενικά για υπηρεσίες  που θα τα καταστήσουν 

ικανά να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους στο ανώτατο όριο και 

θα επισπεύσουν τη διαδικασία της κοινωνικής ενσωµάτωσης ή 

επανενσωµάτωσής τους. 

• Το δικαίωµα να εργάζονται, σύµφωνα µε τις ικανότητές τους, να αµείβονται 

και να έχουν οικονοµική και κοινωνική ασφάλιση και να συµµετέχουν σε 

ενώσεις. 

• Το δικαίωµα οι ειδικές ανάγκες τους να λαµβάνονται υπόψη σ’ όλα τα 

επίπεδα του οικονοµικού και κοινωνικού προγραµµατισµού. 

• Το δικαίωµα της ισότιµης διαβίωσης µε αυτή ενός συνοµηλίκου τους, 

απολαµβάνοντας τα αγαθά της. 

• Το δικαίωµα της προστασίας από υβριστική ή και υποτιµητική αντιµετώπιση 

ή διάκριση. 

• Το δικαίωµα να αντιµετωπίζονται από το νόµο σύµφωνα µε τη σωµατική και 

την πνευµατική τους κατάσταση 

• Για κάθε θέµα που αφορά στα δικαιώµατα των αναπήρων ατόµων είναι 

χρήσιµο να ζητείται η συµβουλή των οργανισµών των αναπήρων ατόµων  

• Τα ίδια τα άτοµα όπως και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωµα να 

πληροφορούνται µε όλα τα µέσα σχετικά µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατά τους. 

 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η αναπηρία αποτελεί περισσότερο κοινωνικό ζήτηµα και όχι 

ατοµικό (Oliver, 1990) 

  

Σε έρευνα που χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και εντάχθηκε στο πρόγραµµα 

του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία 30 χρόνια η 

ελληνική πραγµατικότητα έχει γίνει µάρτυρας µιας σηµαντικής ποσοτικής αλλά και 

ποιοτικής µεταβολής στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Η διεθνής ερευνητική πρόοδος, 

αλλά και η συµµετοχή Ελλήνων επιστηµόνων στην ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 

έχει βοηθήσει στην προβολή του επιστηµονικού χαρακτήρα και των δυνατοτήτων 

παρέµβασης της Ειδικής Αγωγής. Ο νέος ρόλος της Ειδικής Αγωγής ενισχύεται από 

κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες και νοµοθετικές αλλαγές όπως µεταξύ των άλλων 

η ∆ιακήρυξη Sundberg για τα Ανάπηρα Άτοµα (1981)  και η ∆ιακήρυξη της 

Σαλαµάνκα (1994).  

 

Η ισότητα στην εκπαίδευση απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την 

κοινωνία ευρύτερα από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα, όπως αποτυπώνεται στο 

άρθρο 26 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα των 

Ηνωµένων Εθνών το 1948. 

 

H σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική αντιµετώπιση 

ευάλωτων οµάδων  όπως παιδιών µε Ε.Ε.Α. ή και αναπηρία είναι η ανάπτυξη της 

πολιτικής της συµπερίληψής τους στα γενικά σχολεία για  αποφυγή  του 

στιγµατισµού και της περιθωριοποίησης. 

Ο  Ευρωπαϊκός Φορέας το 2009 ενισχύει τη σηµασία της εφαρµογής της ενταξιακής 

εκπαίδευσης ως ένα συλλογικό εγχείρηµα, µε τη συνέργεια πολλών ενδιαφερόµενων 

οι οποίοι έχουν να εκπληρώσουν διαφορετικούς ρόλους και αρµοδιότητες στη λήψη 

αποφάσεων και την  ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ σχολείου και κοινωνίας. 



Όπως αναφέρεται στην «Πρόσβαση» τόσο η κοινωνία όσο και το εκπαιδευτικό 

σύστηµα µπορούν να δηµιουργήσουν ή και να συντηρήσουν ελλείµµατα, 

κατηγοριοποιήσεις και στερεότυπα που ενισχύουν το «µύθο» της µειονεξίας. Όσον 

αφορά το ρόλο που καλείται να παίξει η σύγχρονη Παιδαγωγική και το σύγχρονο 

σχολείο αυτός θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένος στις ανάγκες όλων των παιδιών. 

(Ainscow, 1996). Με άλλα λόγια αυτό που έχει µεγαλύτερη αξία για την 

εκπαιδευτική πράξη είναι όχι τόσο η κατηγοριοποίηση των παιδιών ανάλογα µε τις 

µειονεξίες που έχουν αλλά η αξιολόγησή τους βάσει των ατοµικών τους 

δυνατοτήτων. (James, 1999). 

 

Κατανοώντας ότι « Όλοι είµαστε ίσοι και όλοι διαφορετικοί", και ότι όλοι έχουµε 

διαφορετικές µαθησιακές, κοινωνικές, συναισθηµατικές, εκπαιδευτικές ή άλλες 

ανάγκες θα διαπιστώσουµε ότι όλοι έχουµε τη δύναµη να διεκδικούµε τα δικαιώµατά 

µας µε βάση τις ανάγκες µας αυτές. 

 

Ας γίνουµε λοιπόν οι στυλοβάτες και οι αρωγοί των ατόµων που χρειάζονται 

περισσότερο τη βοήθειά µας, των ατόµων που όπως λέει κι ο Steven Covey "έχουν τη 

δύναµη στις διαφορές κι όχι στις οµοιότητες" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή:  

1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης 

 

Η Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης Κρήτης 

 

 

Μαρία Εµµ. Γιγουρτάκη 

 



        

 


