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ΓΕΠ 11.11.29 

 

Σύνοψη των απόψεων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Α. Εισαγωγή  

 

1. Το παρόν κείμενο συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου 

παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, 

ιδιαίτερα, τα άρθρα 4(1)(δ), 4(1)(ε), 4(2)(δ) και 4(2)(ι). 

 

2. Η Σύνοψη των απόψεων της Επιτρόπου ετοιμάστηκε κατόπιν πρόσκλησης 

της Γενικής Διευθύντριας (ΓΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

(ΥΠΠ), με επιστολή ημερομηνίας 21/11/2017, στα πλαίσια της Διαβούλευσης 

για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

παιδιών με αναπηρία ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία εξαγγέλθηκε 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις 18/10/2017, ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.  

 

3. Οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο προέρχονται από 

Θέσεις και Εκθέσεις της Επιτρόπου, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί και 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (www.childcom.org.cy, στο 

σύνδεσμο Θέσεις, Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου)1 2 3 4, καθώς, 

                                            
1 «Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αγωγή και Εκπαίδευση Παιδιών με 
Αναπηρίες» (Δεκέμβριος 2011). 
2 « Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τον 
εντοπισμό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια του σχολείου” (29/04/2014). 
3 «Έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία» 
(27/11/2014). 
4 “Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά, αναφορικά με τις 
διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που διέπουν τη λήψη απόφασης για ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης” (Μάιος 2017).   
 

http://www.childcom.org.cy/


2 
 

επίσης, από πρόσφατες διαπιστώσεις που προέκυψαν, ως αποτέλεσμα της 

διερεύνησης παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο, για περιπτώσεις 

παιδιών που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

 

4. Σκοπός της Σύνοψης είναι να υποβάλει εισηγήσεις, με βάση τις Αρχές και 

πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία, σε σχέση με κενά, παραλείψεις και δυσλειτουργίες που 

εντοπίστηκαν σε επίπεδο διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών της 

αρμόδιας Αρχής, στο θέμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 

5. Επισημαίνω ότι, στο παρόν στάδιο υποβάλλω τις απόψεις μου στη βάση της 

εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Εντούτοις, είμαι 

υποχρεωμένη να παρατηρήσω ότι ο τρόπος και η διαδικασία που επιλέγηκε 

για τη διαβούλευση με όλους του εμπλεκομένους φορείς δεν βοηθά στην 

ουσιαστική συμμετοχή και υποβολή ολοκληρωμένων θέσεων και απόψεων 

που να υποβοηθούν την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την 

ένταξη των παιδιών με αναπηρία στην ενιαία συμπεριληπτική εκπαίδευση.  

Θεωρώ ότι, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι αποσπασματικός και δεν 

επιτρέπει την υιοθέτηση ολιστικών απόψεων και θέσεων για τα θέματα που 

αφορούν παιδιά με αναπηρία. 

 

6. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δεν καλύπτει όλο το εύρος 

των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αλλά, παραθέτει 

αποσπασματικές αναφορές σε υφιστάμενες πρακτικές, καλώντας τους 

χρήστες να σχολιάσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν. Έχει, επίσης, 

παρατηρηθεί ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δημιουργεί περιορισμούς στους χρήστες, 

χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα για εποικοδομητικό διάλογο επί της ουσίας 

της επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης. Θεωρώ ότι το ΥΠΠ, έπρεπε να θέσει μια 

ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να υποβάλουν 

απόψεις και εισηγήσεις, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας, όσο και σε επίπεδο 

διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών. 

 

7. Ως εκ τούτου, θεσμικά ως Επίτροπος υποβάλλω τις απόψεις μου σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, στη βάση της διαδικασίας που υιοθέτησε το ΥΠΠ. 

Επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ πλήρως σε σχέση με το όλο θέμα, όταν 

τεθούν ενώπιόν μου συγκεκριμένα νομοσχέδια ή/και προτάσεις πολιτικής από 

το αρμόδιο Υπουργείο. 

 

 

 



3 
 

Β. Εισηγήσεις Επιτρόπου  

 

Β.1 Ορολογία 

 

8. Δεδομένου ότι, το ΥΠΠ προχωρεί σε αλλαγή της πολιτικής σε σχέση με τα 

παιδιά με αναπηρία και την πρόσβασή τους στην ενιαία συμπεριληπτική 

εκπαίδευση, κρίνεται πλέον απαραίτητο όπως, η ορολογία που 

χρησιμοποιείται να συνάδει πλήρως με την ορολογία που υιοθετείται στη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

[Άρθρο 1(2)] 

 

9. Επισημαίνεται ότι, η αναθεώρηση του όρου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να επιδιώκει τον περιορισμό των κατηγοριών των  παιδιών στα οποία 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα παροχής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 

Β.2 Λειτουργία Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΕΕΕΑΕ) και Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Κεντρική Επιτροπή) 

 

10. Σε σχέση με τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των Επαρχιακών 

Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) και της 

Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κεντρικής 

Επιτροπής), θεωρώ ότι τα άτομα που απαρτίζουν τις Επιτροπές πρέπει να 

κατέχουν το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο, προκειμένου να είναι σε 

θέση να ανταποκρίνονται γρήγορα, έγκαιρα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά 

στον καθορισμό και την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών, εντός του 

καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Στις Επιτροπές πρέπει να μετέχουν 

εμπειρογνώμονες με σχετική κατάρτιση και να τους παρέχεται ευχέρεια 

χρόνου, ώστε να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά και γρήγορα τις 

περιπτώσεις που τίθενται ενώπιον τους. Ο καθορισμός σαφών και 

συγκεκριμένων ελάχιστων τυπικών προσόντων, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

τα άτομα που καταρτίζουν τις EEEAE θα συνεισφέρει, επίσης, στην ενίσχυση 

της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητάς τους. 

 

11. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση 

που εξακολουθεί να υφίσταται σε ό,τι αφορά το χρόνο διεκπεραίωσης του 

έργου των ΕΕΕΑΕ και στη λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με το 

πλαίσιο φοίτησης παιδιών και τις οποιεσδήποτε διευκολύνσεις ή/και 

απαλλαγές που τους παραχωρούνται. Σε όλες τις περιπτώσεις που η 

παραπομπή παιδιού έγινε πριν τη λήξη συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς, 

θεωρώ ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

επανεξέτασης τυχόν ενστάσεων, και η λήψη της τελικής απόφασης 
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πρέπει να διεκπεραιώνονται έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς. 

 

12. Θεωρώ ότι η παραπομπή παιδιού στην ΕΕΕΑΕ πρέπει να γίνεται είτε 

από τους γονείς είτε από οποιονδήποτε επαγγελματία, ο οποίος κατέχει 

τα προσόντα να διακρίνει ότι ενδεχομένως το παιδί να χρήζει Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επιβάλλεται η υιοθέτηση σαφών και ρητών 

διατάξεων και διαδικασιών, βάσει των οποίων εκεί όπου υπάρχει άρνηση των 

γονέων για παραπομπή ή/και συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των ειδικών, 

να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις που να διασφαλίζουν τα δικαιώματα 

και το συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με τις Αρχές της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Σε περιπτώσεις διαφωνίας 

μεταξύ ΕΕΕΑΕ και γονέων, θεωρώ ότι οι ενστάσεις πρέπει να αξιολογούνται 

από ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο που να καταρτίζεται από 

εμπειρογνώμονες σε θέματα που αφορούν την κατάσταση του παιδιού. Η 

τελική απόφαση πρέπει πάντα να συνοδεύεται με την αναγκαία επιστημονική 

τεκμηρίωση που να καταδεικνύει ότι, με την εφαρμογή της εξυπηρετούνται 

ικανοποιητικά οι εξειδικευμένες ανάγκες του παιδιού και διασφαλίζεται το 

συμφέρον του.   

 

13. Έχει διαπιστωθεί ότι, οι αποφάσεις των ΕΕΕΑΕ, στις πλείστες των 

περιπτώσεων, παρουσιάζουν μια  τυποποιημένη, μάλλον ανελαστική 

ομοιομορφία, η οποία δημιουργεί ερωτήματα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή 

τους στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Έχω επισημάνει ότι, 

επιβάλλεται να γίνει αναπροσαρμογή της διοικητικής πρακτικής που 

εφαρμόζουν οι ΕΕΕΑΕ και η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να επιδίδονται 

στους γονείς εκθέσεις που να περιλαμβάνουν αναλυτικά και 

τεκμηριωμένα τα πορίσματα των αξιολογήσεων του παιδιού τους. 

 

14. Το ιδανικό θα ήταν να γνωστοποιούνται στους γονείς οι απόψεις όλων 

των ειδικών που αξιολογούν το παιδί τους, με βάση το επιστημονικό 

υπόβαθρο της επαγγελματικής θέσης που κατέχει ο κάθε 

εμπειρογνώμονας. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζονται τέτοιες συνθήκες, 

ώστε οι γονείς να καθίστανται πιο ικανοί να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους για 

τη μαθησιακή πορεία του παιδιού τους. 

 

15. Οι αποφάσεις των Επιτροπών πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται 

στη βάση του συμφέροντος του παιδιού, να περιλαμβάνουν, δηλαδή, 

επαρκή αιτιολόγηση σε σχέση με τις ανάγκες του παιδιού, συνυπολογίζοντας 

τις επιπτώσεις που, ενδεχομένως, να επιφέρει η οποιαδήποτε απόφαση στο 

παιδί.  
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Β.3 Συνδετικοί Λειτουργοί 

 

16. Οι Συνδετικοί Λειτουργοί έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των παιδιών με 

αναπηρία. Απαιτείται αύξηση του αριθμού τους, θεσμοθέτηση κριτηρίων 

για την απόσπασή τους και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους 

Συνδετικούς Λειτουργούς Δημοτικής και Μέσης κατά τη μετάβαση του παιδιού 

από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. 

 

Β.3 Σχολικοί βοηθοί (συνοδοί) 

 

17. Το θέμα της ανάθεσης συνοδών σε παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση με έχει απασχολήσει διαχρονικά. Υπάρχει προβληματισμός ως 

προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που τηρούνται, αλλά και 

σε σχέση με την επαρκή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Εισηγούμαι να 

θεσμοθετηθούν οι όροι εντολής της Επιτροπής Πρόσληψης σχολικών 

βοηθών, να καθοριστούν τα σχέδια υπηρεσίας των συνοδών και να 

διευκρινιστούν τα κριτήρια στη βάση των οποίων λαμβάνονται οι 

αποφάσεις της Επιτροπής Πρόσληψης. Επιπλέον, οι συμβάσεις των 

Σχολικών Βοηθών πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες 

ανάγκες κάθε παιδιού, βάσει της αξιολόγησης των ειδικών. Θεωρώ ότι, σε 

κάθε περίπτωση, η απόφαση για ανάθεση συγκεκριμένης συνοδού πρέπει να 

τεκμηριώνεται στη βάση του συμφέροντος του παιδιού και, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, η Επιτροπή να προβαίνει σε επανεξέταση ή/και αναθεώρηση της 

απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια Αρχή ενδείκνυται να 

προβαίνει στη σύσταση επαγγελματικής ομάδας, ώστε να αξιολογούνται οι 

εξειδικευμένες ανάγκες και η συναισθηματική κατάσταση ενός παιδιού και, 

όπου είναι εφικτό, να αποτυπώνεται η άποψη του παιδιού στην επιλογή 

συνοδού.  

 

Β.4 Έγκαιρη διάγνωση 

 

18. Η έγκαιρη ανίχνευση/ αναγνώριση παιδιών που παρουσιάζουν μεγάλη 

πιθανότητα να εμφανίσουν στην πορεία της σχολικής τους ζωής μαθησιακές 

δυσκολίες, είναι καθοριστικής σημασίας. Αδιαμφισβήτητα, η ουσιαστική 

παρέμβαση σε όσο το δυνατό μικρότερη ηλικία εκπαίδευσης είναι 

καθοριστικής σημασίας, ώστε να περιορίσει την έκταση της στήριξης σε 

μεταγενέστερο στάδιο. Προβληματίζει το όριο των τριών ετών σε ότι αφορά 

την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του 

μηχανισμού έγκαιρου εντοπισμού των ειδικών μαθησιακών και άλλων 
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αναγκών των παιδιών με τη χρήση προδιαγνωστικών δοκιμίων ή 

άλλων προσεγγίσεων. 

 

19. Η δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Διάγνωσης και Στήριξης Παιδιών 

με Αναπηρία θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στο διαγνωστικό έργο των 

Επιτροπών, όσο και στο επίπεδο της παροχής στήριξης. Τα Περιφερειακά 

Κέντρα, θα πρέπει να στελεχώνονται με Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοπαθολόγο, 

Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο, Κλινικό Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό. Τα 

Κέντρα να μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες από γιατρούς ή άλλους 

επαγγελματίες εάν και εφόσον αυτό χρειάζεται. Τα Κέντρα θα έχουν την 

ευθύνη αξιολόγησης κάθε περίπτωσης παιδιού (είτε από ιδιωτική είτε από 

δημόσια εκπαίδευση) και της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης σε ό,τι 

αφορά τη μορφή και έκταση της στήριξης. Για σκοπούς διασφάλισης του 

δικαιώματος κάθε παιδιού να ενταχθεί αποτελεσματικά στην ενιαία 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, πρέπει να παραχωρείται η δυνατότητα 

παραπομπής και αξιολόγησης οποιουδήποτε παιδιού, ανά πάσα στιγμή, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 

Β.5 Ειδικοί Παιδαγωγοί 

 

20. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, ο ρόλος των Ειδικών Παιδαγωγών 

συνήθως εξαντλείται σε επίπεδο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι, στη Μέση εκπαίδευση οι Συνδετικοί Λειτουργοί, οι Βοηθοί 

Διευθυντές υπεύθυνοι Ειδικής Αγωγής αλλά και οι καθηγητές Συμβουλευτικής 

και Επαγγελματικής Αγωγής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας, έχοντας την απαραίτητη προς τούτο κατάρτιση και λαμβάνοντας 

συνεχή επιμόρφωση, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο 

ρόλο που τους ανατίθεται για τη συναισθηματική στήριξη των μαθητών που 

λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, την κοινωνικοποίησή τους και την 

ομαλή προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, θεωρώ ότι, οι 

εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο 

ολοκληρωμένη στήριξη στα παιδιά που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, εάν το έργο τους συνέδραμαν ειδικοί παιδαγωγοί.  

 

21. Ειδικότερα, οι ειδικοί παιδαγωγοί θα μπορούσαν να συνδράμουν τους 

εκπαιδευτικούς Μέσης: (α) Στην αναπροσαρμογή των γνωστικών 

αντικειμένων ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των 

συγκεκριμένων παιδιών, (β) Υποστηρίζοντας συμβουλευτικά το έργο των 

εκπαιδευτικών που παρέχουν τη στήριξη, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας 

εξατομικευμένα προγράμματα εμπλουτισμού και ενίσχυσης δεξιοτήτων 

και στρατηγικών μάθησης, κλπ. και (γ) Παρέχοντας καθοδήγηση καθόσον 

αφορά την οργάνωση του μαθήματος στα βάση της αρχής της 
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διαφοροποίησης της ύλης προκειμένου να υλοποιείται, στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό, η ενίσχυση των παιδιών μέσα στο πλαίσιο της γενικής τάξης. 

 

Β.6 Ενιαία συμπεριληπτική εκπαίδευση 

 

22. Το Κράτος οφείλει να μεριμνήσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για την παροχή 

εξειδικευμένης βοήθειας, σε κάθε παιδί που την χρειάζεται, εντός της 

γενικής τάξης. Πρέπει να δημιουργούνται οι προδιαγραφές και οι συνθήκες, 

ώστε τα ΑμεΑ να έχουν πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση σε ισότιμη 

βάση με οποιοδήποτε άλλο παιδί, σε πλαίσιο ενιαίας συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης.  

 

23. Αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη αναπροσαρμογή της διδασκαλίας και της 

αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε παιδί η Αρχή της Μη 

Διάκρισης. Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και η αξιολόγηση της 

επίτευξης των μαθησιακών στόχων, πρέπει να διασφαλίζουν στα παιδιά που 

λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το δικαίωμα για ισότιμες 

ευκαιρίες και διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Έχει παρατηρηθεί ότι, με 

βάση την υφιστάμενη πρακτική, στις πλείστες περιπτώσεις οι μαθητές 

αξιολογούνται με γραπτά δοκίμια τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα το 

μαθησιακό προφίλ του «μέσου μαθητή», χωρίς να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά, επί της ουσίας του εξεταστικού δοκιμίου, οποιεσδήποτε 

«εύλογες προσαρμογές».  

 

24. Οι ειδικές διευκολύνσεις που προνοούν οι Κανονισμοί στα πλαίσια της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πρέπει να παραχωρούνται με τρόπο που 

να αποτελούν επαρκές μέτρο διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών, 

εξασφαλίζοντάς τους ισότιμη και δίκαιη προοπτική πρόσβασης στη 

διαδικασία αξιολόγησης. Με τον τρόπο που γίνεται σήμερα κατανοητή η 

παροχή «διευκολύνσεων» στα παιδιά, δεν διασφαλίζεται ουσιαστικά 

«διαφορετική μεταχείριση», η οποία να τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν την 

εξέταση σε ισότιμη βάση με τους «κανονικώς εξεταζόμενους μαθητές» και, 

κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης για τα παιδιά αυτά. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι «διευκολύνσεις» δεν ανταποκρίνονται 

ουσιαστικά στο μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού, ενώ υπάρχει σύγχυση 

ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους. Στη βάση αυτή στο σύστημα 

αξιολόγησης, μαθητές που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έχουν, 

εκ των πραγμάτων, περισσότερες πιθανότητες να καταγράψουν κακές 

επιδόσεις ή/και να αποτύχουν εντελώς, όταν αξιολογούνται με εξεταστικά 

δοκίμια στα οποία δεν έχουν γίνει οι εύλογες προσαρμογές.  

 

25. Στη βάση των πιο πάνω, εισηγούμαι να διευκρινιστεί η έννοια της 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας στη βάση των ατομικών διαφορών 
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και του μαθησιακού προφίλ του κάθε παιδιού και να ληφθούν μέτρα για 

τη σωστή εφαρμογή της στην πράξη. Πρέπει να διασφαλιστούν οι 

συνθήκες, ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχει πλάνο για τη σωστή 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς και άριστη συνεργασία 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα.  

 

26. Νοείται ότι, οι διευκολύνσεις που παραχωρούνται στα ΑμεΑ δεν πρέπει να 

επιβαρύνουν, με οποιονδήποτε τρόπο, άτομα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση να μην ταλαιπωρούν επιπλέον τα ίδια 

τα ΑμεΑ, στη βάση μιας λανθασμένης νοοτροπίας ότι «τους κάνουν χάρη που 

τους παραχωρούν τη διευκόλυνση». Πρέπει να εμπεδωθεί σε όλους ότι η 

παροχή κατάλληλων διευκολύνσεων στα  ΑμεΑ συνιστά ίση 

μεταχείριση.  

 

Β.7 Πιστοποίηση σπουδών 

 

27. Σε σχέση με την απονομή οποιουδήποτε πιστοποιητικού φοίτησης στα παιδιά 

με αναπηρία, τονίζω ότι το δίπλωμα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. 

Αυτό που έχει σημασία είναι, τα ΑμεΑ να αποκτήσουν δεξιότητες 

προσαρμογής, αυτονομίας και αυτορρύθμισης, αποκτώντας τα 

αναγκαία εφόδια για ένταξη στην κοινωνία σε συνθήκες αξιοπρεπούς 

διαβίωσης. Επομένως, θεωρώ επιβεβλημένο, το ΥΠΠ να διασφαλίσει τις 

προδιαγραφές και τις συνθήκες, ώστε, οι δομές, το περιεχόμενο, οι 

διαδικασίες και οι αλληλεπιδράσεις εντός του προτεινόμενου πλαισίου 

εκπαίδευσης για οποιοδήποτε παιδί, αφενός μεν, να μην ακυρώνουν τη 

φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης, αφετέρου δε, να απονέμεται τέτοιο 

πιστοποιητικό στα ΑμεΑ, το οποίο να έχει ξεκάθαρη εξαργυρώσιμη αξία 

στην ενήλική τους ζωή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αποτυπώνει 

ξεκάθαρα τις δεξιότητες που αποκτούν, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, 

οι μαθητές που λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να 

κατοχυρώνεται η κατάλληλη επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος για τα άτομα 

με αναπηρία, δίνοντας, παράλληλα, κατεύθυνση για την παροχή των 

αναγκαίων προσαρμογών για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της εργασίας 

τους. 

 

Β.8 Συμμετοχή - συνεργασία 

 

28. Με βάση την Αρχή της Συμμετοχής, πρέπει να λαμβάνεται, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, η άποψη του παιδιού, καθόσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής 

του προγράμματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που λαμβάνει, αλλά και 

το βαθμό στον οποίο εξυπηρετούνται οι ανάγκες του, με στόχο τη διαρκή 
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αναπροσαρμογή του προγράμματος για την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση του συμφέροντός του. Σε περίπτωση που δεν γίνουν 

αναπροσαρμογές, στη βάση της άποψης του παιδιού, θα πρέπει να δίνονται 

στο παιδί ή/και στους νόμιμους εκπροσώπους του επαρκείς εξηγήσεις ως 

προς το γιατί δεν εισακούστηκαν οι απόψεις του. Η αξιολόγηση πρέπει να 

γίνεται με τρόπο θεσμοθετημένο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της 

διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται 

υπόψη η άποψή του. 

 

29. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη του Κράτους να μεριμνήσει για την ενημέρωση και 

ενδυνάμωση των γονιών και την καθοδήγησή τους προκειμένου να  είναι σε 

θέση να κατανοούν και, την ίδια στιγμή, να διεκδικούν αυτό το οποίο είναι 

προς το συμφέρον του παιδιού τους. Το Κράτος, έχει ευθύνη, όχι απλά να 

ενθαρρύνει, αλλά και να προωθήσει τη συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια γενικότερα και ειδικότερα με τις οικογένειες των παιδιών που 

λαμβάνουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα 

από οργανωμένες δράσεις και θεσμοθέτηση πρακτικών.  

 

30. Επιπλέον, επισημαίνω ότι, το Κράτος έχει ευθύνη να αναπτύξει 

διυπηρεσιακές δομές ή/και συνεργασίες, οι οποίες να επιτρέπουν την 

ανάπτυξη πολυδιάστατων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων των θεμάτων 

που επηρεάζουν τα παιδιά. Αυτό γίνεται επιτακτικό στην περίπτωση των 

παιδιών με αναπηρία. 

 

Β.9 Επιμόρφωση προσωπικού και επαγγελματική ευθύνη 

 

31. Θεωρώ ότι, υπάρχει ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού, το οποίο θα μπορεί, αφενός, να αναγνωρίσει παιδιά που 

πιθανόν να χρήζουν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αφετέρου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.  Συναφώς εισηγούμαι όπως, η 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια 

των προπτυχιακών τους σπουδών, και των εκπαιδευτικών Μέσης 

Εκπαίδευσης στα πλαίσια της προϋπηρεσιακής τους κατάρτισης, 

περιλαμβάνει υποχρεωτικό σεμινάριο σε θέματα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη νομοθεσία που 

διέπει τα παιδιά με αναπηρία, καθώς και ενδείξεις στη συμπεριφορά και την 

επίδοση οι οποίες δικαιολογούν παραπομπή του παιδιού για αξιολόγηση στην 

Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης. Θα ήταν δε, ιδανικότερο, εάν οι 

εκπαιδευτικοί γνώριζαν περισσότερα για τις διάφορες μορφές μαθησιακών 

δυσκολιών και ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες 

που αυτές δημιουργούν. Αυτό, ίσως, θα μπορούσε να γίνει εφικτό, εάν στα 

πλαίσια των πτυχιακών σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής των 

Κυπριακών Πανεπιστημίων υπήρχε υποχρεωτικό μάθημα το οποίο θα 
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κάλυπτε το θέμα. Επιπρόσθετα, εισηγούμαι να υπάρχει συνεχής 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των μάχιμων εκπαιδευτικών στο θέμα. 

 

32. Καθόσον αφορά τη νομική υποχρέωση του προσωπικού ενός σχολείου σε ό,τι 

αφορά παιδιά με αναπηρία, θεωρώ ότι, το ΥΠΠ, ως η καθ’ ύλην αρμόδια 

Αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του Νόμου και των Κανονισμών 

στα πλαίσια του σχολείου, θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την 

εφαρμογή τους από όλους τους επαγγελματίες στο χώρο του σχολείου 

και, επιπρόσθετα, να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασής 

τους. 

 

Β.10 Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος και εκσυγχρονισμός της 

               Νομοθεσίας 

 

33. Τονίζω διευκρινιστικά ότι, για την αποτελεσματική διαμόρφωση μιας νέας 

πολιτικής που να διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή άλλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, οι συναφείς 

Νόμοι πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των 

υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, όπως αυτές απορρέουν από Διεθνείς 

Συμβάσεις.  Εξυπακούεται ότι, η διαμόρφωση μιας νέας Νομοθεσίας που να 

διέπει το πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (στην οποία 

προσανατολίζεται το ΥΠΠ, σύμφωνα με την επίσημη εξαγγελία του 

Υπουργού), πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμιστικές διατάξεις σε σχέση με 

συναφή θέματα, τα οποία υπόκεινται σε ξεχωριστούς Νόμους, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η εφαρμογή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα Ιδιωτικά 

Σχολεία, η παραχώρηση διευκολύνσεων στα πλαίσια διεξαγωγής των 

Παγκύπριων Εξετάσεων, ο καθορισμός σχεδίων υπηρεσίας σχολικών βοηθών 

κ.λπ. Επιβάλλεται, επομένως, να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των 

σχετικών Νόμων, πολιτικών και διοικητικών πρακτικών (π.χ. της Νομοθεσίας 

περί διεξαγωγής Παγκύπριων Εξετάσεων, ώστε να συνάδει με τις 

θεσμοθετημένες πρόνοιες για παραχώρηση διευκολύνσεων ή/και απαλλαγών 

σε παιδιά με αναπηρία,  της Νομοθεσίας που ρυθμίζει την ίδρυση και 

λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι αναγκαίες πρόνοιες 

σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής και την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία ή 

άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε ιδιωτικά σχολεία, της Νομοθεσίας περί 

Σχολικών Εφορειών, ώστε να θεσμοθετηθούν οι όροι εντολής της Επιτροπής 

Πρόσληψης Σχολικών Βοηθών και να καθοριστούν σχέδια υπηρεσίας για 

σχολικούς βοηθούς, κ.ά.). Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω την εισήγησή μου 

όπως, το ΥΠΠ προχωρήσει στη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων, η οποία να προβεί σε αξιολόγηση του υφιστάμενου 

συστήματος παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά με αναπηρία, ούτως ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι σχετικοί Νόμοι, οι υφιστάμενες πολιτικές και οι 

διοικητικές πρακτικές συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας 
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και κατά πόσο διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας 

πολιτικής που θα υιοθετηθεί. 

 

 

Γ. Κατακλείδα  

 

34. Η παρούσα Σύνοψη διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τη 

Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Διευθυντή 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το 

Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Πρόεδρο 

της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για δικές τους 

ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Παράλληλα, κοινοποιείται στον 

Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 

και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, για σκοπούς 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.5 

 

                                                                                 
Λήδα Κουρσουμπά 

Επίτροπος Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 

 

Λευκωσία, Ιανουάριος 2018 

   

 

ΧΚ/ΜΕ 

                                            
5 Η παρούσα Σύνοψη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού www.childcom.org.cy στο σύνδεσμο «Επίσημες Θέσεις, Εκθέσεις και Πορίσματα της Επιτρόπου». 

http://www.childcom.org.cy/

