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A. Δισαγωγή 

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του κατά το άρκρο 103 § 9 

του Συντάγματοσ και το ν.3094/2003, ζχει αςχολθκεί εκτενϊσ και επί  ςειρά ετϊν με 

τα ςοβαρά προβλιματα και ελλείμματα που παρατθροφνται ςτο πεδίο τθσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), ιδίωσ όςον αφορά ςτθν παροχι των προβλεπόμενων 

μζτρων υποςτιριξθσ τθσ φοίτθςθσ μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (εφεξισ: αναπθρία/ε.ε.α) ςε γενικά ςχολεία, (παράλλθλθ 

ςτιριξθ, φοίτθςθ ςε Τμιμα Ζνταξθσ και ςτιριξθ από ΕΒΡ ι Σχολικό Νοςθλευτι). 

Ζχοντασ δεχτεί ιδιαίτερα μεγάλο αρικμό αναφορϊν για τα παραπάνω κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2021-22, ο Συνιγοροσ ςυντάςςει το παρόν πόριςμα με τισ διαπιςτϊςεισ 

και προτάςεισ του, ςε ςυνζχεια παρατθριςεων και προτάςεων που ζχει διατυπϊςει 

και παλαιότερα, ςε ζγγραφα προσ το αρμόδιο Υπουργείο, ςε ετιςιεσ εκκζςεισ και ςε 

προθγοφμενα πορίςματα1.   

 

Β. Σσνοπτική παροσσίαση τοσ προβλήματος 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22, ο Συνιγοροσ ζλαβε - όπωσ κάκε ζτοσ - μεγάλο αρικμό 

αναφορϊν με κζμα τθν μθ παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ/τριεσ με 

αναπθρία/ε.ε.α. για τουσ οποίουσ υπιρχαν  αντίςτοιχεσ διαγνϊςεισ και εγκεκριμζνα 

αιτιματα,  ι  τθν παροχι του μζτρου ςε μερικι βάςθ, ανεπαρκι για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τουσ2. Θ Αρχι εξζταςε επίςθσ αναφορζσ ςχετικά με τθν αναςτολι ι τθν 

κακυςτζρθςθ ζναρξθσ λειτουργίασ τμθμάτων ζνταξθσ από τθν αρχι του ςχολικοφ 

ζτουσ , λόγω μθ ςτελζχωςισ τουσ3.   

Ωσ προσ τθν παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ, αιςκθτι παραμζνει θ ανεπάρκεια των 

αναγκαίων πιςτϊςεων για προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, με ςυνζπεια 

τθν μθ υλοποίθςθ εγκεκριμζνων αιτθμάτων ι τθν μερικι και ανεπαρκι παροχι του 

μζτρου ςτθν πλειονότθτα των μακθτριϊν/μακθτϊν που, βάςει τθσ ειςιγθςθσ των 

αρμοδίων ΚΕΔΑΣΥ, χριηουν και δικαιοφνται παράλλθλθσ ςτιριξθσ πλιρουσ ωραρίου. 

 

                                                 
1
 Βλ., ενδεικτικά, πορίςματα με κζμα «Προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ 

των μακθτϊν με αναπθρία ι /και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Νοζμβριοσ 2015) και «Εφαρμογι 
του κεςμοφ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ μακθτϊν με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» 
(Ιοφνιοσ 2009) και ζγγραφα προσ τθν Διεφκυνςθ ΕΑΕ με κζμα «Προβλιματα ςτθν εφαρμογι ειδικϊν 
υποςτθρικτικϊν μζτρων μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (αρ.πρωτ. 
250794/37027/22-07-19) και «Προβλιματα ςτθν εκπαιδευτικι ζνταξθ και υποςτιριξθ μακθτϊν με 
αναπθρία ι /και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (αρ.πρωτ.269824/ 9711/20-02-20) 
2
 Ενδεικτικά, αναφορζσ με αρ. Φακ. Υπόκεςθσ 303992, 304162, 304642, 304934, 304794, 306418, 

308061, 308119, 308322, 308842, 310765, 312009, 312887, 313157,312887,  313395, 309181 
3
 Αρ. Φ.Υ. 306452, 312811, 314716 
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Σθμειϊνεται ότι, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ υποςτιριξθ είναι τόςο ανεπαρκισ που 

ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι ανταποκρίνεται ςτουσ ςκοποφσ 

του κεςμοφ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ. Ενδεικτικά, ςε υπόκεςθ που εξζταςε θ Αρχι, 

ζνασ αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ τοποκετικθκε ςε ςχολικι μονάδα του Ν. Χανίων 

όπου φοιτοφςαν 6 μακθτζσ για τουσ οποίουσ υπιρχαν εγκεκριμζνα αιτιματα για 

ςτιριξθ πλιρουσ ωραρίου4, με ςυνζπεια να αντιςτοιχοφν 4 ϊρεσ υποςτιριξθσ τθν 

εβδομάδα για κακζνα από αυτοφσ. Γενικότερα, προβλιματα όςον αφορά τθν 

ανεπαρκι παροχι του μζτρου διαπιςτϊνονται ςε ποικίλεσ περιπτϊςεισ, όπου το 

ωράριο του εκπαιδευτικοφ μοιράηεται ςυνικωσ μεταξφ 2 ι 3 μακθτϊν που φοιτοφν 

ςε διαφορετικζσ τάξεισ μιασ ςχολικισ μονάδασ, ι ακόμθ και διαφορετικϊν ςχολικϊν 

μονάδων, ενϊ ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ όπου μακθτζσ φοιτοφν ςτο ίδιο τμιμα, οι 

ανάγκεσ τουσ μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά και, ςυνεπϊσ, να μθν είναι εφικτό 

να καλυφκοφν ταυτόχρονα από τον ίδιο εκπαιδευτικό.    

 
Επιπλζον, κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22, ο Συνιγοροσ ζλαβε ιδιαίτερα μεγάλο αρικμό 

αναφορϊν, ςχετικά με τθν μθ υλοποίθςθ αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ 

μακθτϊν/τριϊν από Σχολικό Νοςθλευτι5 και, ςε μικρότερο βακμό, από ΕΒΡ6.   

 

Το πρόβλθμα, ιδίωσ, τθσ ζλλειψθσ Σχολικϊν Νοςθλευτϊν για τθν κάλυψθ των 

υφιςτάμενων αναγκϊν, βάςει των αναφορϊν που ζχει εξετάςει θ Αρχι και των 

ςτοιχείων που τζκθκαν υπόψθ τθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡΑΙΘ, 

εμφανίηεται ςταδιακά οξφτερο, μολονότι ιταν ιδθ αιςκθτό κατά τα προθγοφμενα 

ζτθ ςε όλθ τθν επικράτεια. Η πλειονότθτα των περιπτϊςεων που απευκφνκθκαν 

ςτον Συνιγορο αφορά ςε παιδιά με ςοβαρζσ, χρόνιεσ πακιςεισ, όπωσ επιλθψία, 

ςακχαρϊδθ διαβιτθ. κ.ά., που χριηουν νοςθλευτικισ φροντίδασ και πρϊτων 

βοθκειϊν ι ςυνδρομισ ςτθν διαδικαςία χοριγθςθσ φαρμακευτικισ αγωγισ, και 

των οποίων θ ςχολικι φοίτθςθ χωρίσ τθν παρουςία νοςθλευτι κακίςταται 

αδφνατθ, κακϊσ ενζχει κινδφνουσ ακόμθ και για τθ ηωι τουσ.  

 

Κατά ςυνζπεια, ζνασ από τουσ γονείσ ι άλλα ςυγγενικά πρόςωπα αναγκάηονται να 

παραμζνουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου ςτον χϊρο του ςχολείου, ι 

ακόμθ και εκτόσ αυτοφ, προκειμζνου να κλθκοφν για να παράςχουν ςτα παιδιά 

πρϊτεσ βοικειεσ αν παραςτεί ανάγκθ. Σθμειϊνεται ότι, πζραν τθσ ανθςυχίασ των 

ίδιων των γονζων για τα παιδιά τουσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι διευκυντζσ 

των ςχολικϊν μονάδων, δθλϊνουν ότι αδυνατοφν να αναλάβουν ευκφνθ για το 

                                                 
4
 Αναφορά με αρ. Φ.Υ. 304794 

5
 Ενδεικτικά, αναφορζσ με αρ. Φ.Υ. 304672, 305276, 305449, 305485, 305486, 305461, 305448, 

305507, 305586, 306207, 306398, 306541, 307427, 307710, 308744, 308913, 310765, 311147 
6
 Αναφορζσ με αρ. Φ.Υ. 307632,  307976, 308424 
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πρόβλθμα ι ακόμθ και να δεχτοφν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτο ςχολείο αν δεν 

ςυνοδεφονται, χωρίσ να παρζχεται κάποια εναλλακτικι λφςθ. Ρεραιτζρω, εκτόσ των 

ελλειμμάτων ςτθν εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ μακθτϊν/τριϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

γενικισ εκπαίδευςθσ,  διαπιςτϊνεται ότι και αρκετζσ ΣΜΕΑΕ δεν διακζτουν Σχολικό 

Νοςθλευτι επί ςειρά ετϊν, μολονότι ςε αυτζσ φοιτά ςθμαντικόσ αρικμόσ 

μακθτϊν/τριϊν με ςοβαρά προβλιματα υγείασ7.  

 

Τζλοσ, ιδιαίτερα ςοβαρό πρόβλθμα αποτελεί θ μθ αντικατάςταςθ προςλθφκζντων 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, ΕΒΠ και Σχολικϊν Νοςθλευτϊν που αποχωροφν για 

προςωπικοφσ λόγουσ (ςυνικωσ με άδειεσ κφθςθσ ι λοχείασ) για μεγάλο  χρονικό 

διάςτθμα ι και για ολόκλθρο το ςχολικό ζτοσ, με ςυνζπεια οι ενδιαφερόμενοι 

μακθτζσ/τριεσ να μζνουν χωρίσ τθν αναγκαία υποςτιριξθ, μολονότι τυπικά αυτι 

εμφανίηεται ςα να τουσ παρζχεται. 

 

Γ. Θεσμικό πλαίσιο 

Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ κατοχυρϊνεται ςτο ελλθνικό Σφνταγμα8, το οποίο 

κεςπίηει τθν εννεαετι τουλάχιςτον υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για όλουσ, και τθν 

υποχρζωςθ του κράτουσ «να ενιςχφει … αυτοφσ που ζχουν ανάγκθ από βοικεια ι 

ειδικι προςταςία, ανάλογα µε τισ ικανότθτζσ τουσ», αναγνωρίηοντασ ουςιαςτικά το 

δικαίωμα ειδικισ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςε όςουσ τθν ζχουν ανάγκθ, για τθν 

διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθσ για όλουσ. 

 

Με βάςθ το Σφνταγμα9, διεκνι νομοκετιματα τα οποία, μετά τθν επικφρωςι τουσ  

αποτελοφν εκνικό δίκαιο με αυξθμζνθ τυπικι ιςχφ, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για 

τθν Προάςπιςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν 

Ελευκεριϊν10, ο Χάρτθσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  - ο 

οποίοσ ζχει καταςτεί νομικά δεςμευτικόσ με τθν επικφρωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ 

Λιςςαβόνασ11- και το Διεκνζσ Σφμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Μορφωτικά Δικαιϊματα12 κατοχυρϊνουν το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ και 

επιβάλλουν υποχρζωςθ ςτα κράτθ μζλθ να διαςφαλίςουν τθν προοδευτικι και 

πλιρθ υλοποίθςθ του για όλουσ χωρίσ διάκριςθ, ζτςι ϊςτε «θ μόρφωςθ να κακιςτά 

κάκε πρόςωπο ικανό να διαδραματίςει ζνα χριςιμο ρόλο ςε μία ελεφκερθ 

                                                 
7
  Αναφορά με αρ. Φ.Υ. 306092 

8
 Σ.αρ.16, παρ.2 

9
 Σ αρ. 28 παρ. 1. 

10
 Αρ. 14 και Ρρϊτο Ρρόςκετο Ρρωτόκολλο, άρκρο 2. 

11
 Αρ.14, 21. Βλ. και αρ. 24, 26. 

12
 Ν. 1532/1985, ΦΕΚ Αϋ25.  
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κοινωνία»13. Το κανονιςτικό περιεχόμενο τθσ διάταξθσ14, εμπεριζχει ωσ βαςικά και 

αλλθλζνδετα χαρακτθριςτικά, για τθν υλοποίθςθ του δικαιϊματοσ, τισ ζννοιεσ:  

 α) πρόςβαςθ από άποψθ φυςικι και οικονομικι, ςε ιςότιμθ βάςθ και χωρίσ 

διάκριςθ ςτο νόμο και τθν πράξθ,  

β) επαρκείσ παροχζσ (εξοπλιςμό, επιμορφωμζνο προςωπικό και προγράμματα),  

γ) καταλλθλότθτα του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ (παιδαγωγικζσ μζκοδοι, 

ςχολικά προγράμματα) από άποψθ ποιότθτασ και εκπαιδευτικϊν ςτόχων, ιδίωσ όςον 

αφορά τθν «ολιςτικι ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ»15, τθν «αίςκθςθ 

αξίασ» του ανκρϊπου, το «ςεβαςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων»,  

δ) προςαρμοςτικότθτα ςτισ μορφωτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

 

Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, όπωσ κυρϊκθκε με τον 

αυξθμζνθσ νομοκετικισ ιςχφοσ ν.2102/1992 (ΦΕΚ 192 Α’), κατοχυρϊνει το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ κάκε παιδιοφ ςε κατάλλθλθ και ποιοτικι εκπαίδευςθ, χωρίσ διάκριςθ και 

ςτθ βάςθ των ίςων ευκαιριϊν. Αναφορικά με τισ γενικζσ αρχζσ που διζπουν τθν 

εφαρμογι των προβλζψεϊν τθσ, μεταξφ άλλων ορίηει ότι: " Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ 

υποχρεοφνται να ςζβονται τα δικαιϊματα, που αναφζρονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ 

και να τα εγγυϊνται ςε κάκε παιδί που υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία τουσ, χωρίσ καμία 

διάκριςθ φυλισ, χρϊματοσ, φφλου, γλϊςςασ, κρθςκείασ …. τθσ ανικανότθτάσ τουσ, 

τθσ γζννθςισ τουσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ κατάςταςθσ" (άρκρο 2), κακϊσ και ότι " Σε 

όλεσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τα παιδιά, είτε αυτζσ λαμβάνονται από δθμόςιουσ 

ι ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ προςταςίασ, είτε από τα δικαςτιρια, τισ 

διοικθτικζσ αρχζσ ι από τα νομοκετικά όργανα, πρζπει να λαμβάνεται πρωτίςτωσ 

υπόψθ το ςυμφζρον του παιδιοφ." (άρκρο 3).  Επιπλζον, κεςπίηει τθν υποχρζωςθ 

των Συμβαλλόμενων Κρατϊν «να παίρνουν όλα τα νομοκετικά, διοικθτικά και άλλα 

μζτρα που είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι των αναγνωριςμζνων ςτθν παροφςα 

Σφμβαςθ δικαιωμάτων» (άρκρο 4).  

 

Πςον αφορά το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ (άρκρο 28),  ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 

που ειςάγει θ Σφμβαςθ, θ εκπαίδευςθ κάκε παιδιοφ πρζπει να αποςκοπεί, μεταξφ 

άλλων, «ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του και ςτθν πλθρζςτερθ δυνατι 

ανάπτυξθ των χαριςμάτων του και των ςωματικϊν και πνευματικϊν ικανοτιτων του». 

(άρκρα 29).   Επιπλζον, ςτα παιδιά με αναπθρία αναγνωρίηεται ειδικά το δικαίωμα  

«…να ζχουν αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν επιμόρφωςθ…. ςτθν 

                                                 
13

 αρ.13. 
14

 Αναλφεται από τθν Επιτροπι του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 
Δικαιϊματα 
15

 Ραρατθριςεισ (αρ. 13) τθσ Επιτροπισ για τθν παρακολοφκθςθ του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιϊματα για το άρκρο 13, που αφορά τθν εκπαίδευςθ 
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επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ςτισ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι που να 

επιτυγχάνεται θ όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ κοινωνικι ζνταξθ και προςωπικι τουσ 

ανάπτυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ και πνευματικισ τουσ εξζλιξθσ» 

(άρκρο 23). 

Το άρκρο 24 τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρίεσ16 

κατοχυρϊνει το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπθρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ και, για τθν 

άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ χωρίσ διακρίςεισ και ςε βάςθ ίςων ευκαιριϊν17, 

κεςπίηει τθν υποχρζωςθ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν «να διαςφαλίηουν ζνα 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα  ςυνεκπαίδευςθσ (inclusive education), ςε όλα τα επίπεδα, και 

δια βίου μάκθςθσ, που αποςκοποφν: α. Στθν πλιρθ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και του αιςκιματοσ αξιοπρζπειασ και αυτοεκτίμθςθσ και τθν ενίςχυςθ του 

ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και τθσ 

ανκρϊπινθσ ποικιλομορφίασ,  β. Στθν ανάπτυξθ, από τα άτομα με αναπθρίεσ, τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ, των δεξιοτιτων και τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ, κακϊσ επίςθσ 

και των πνευματικϊν και φυςικϊν ικανοτιτων τουσ, ςτο μζγιςτο δυναμικό τουσ,  γ. 

Στθ δυνατότθτα των ατόμων με αναπθρίεσ να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε μια 

ελεφκερθ κοινωνία». 

 

Ειδικότερα, για τθν υλοποίθςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ, τα Κράτθ Μζρθ 

οφείλουν να διαςφαλίηουν ότι:  « α. Τα άτομα με αναπθρίεσ δεν αποκλείονται από το 

γενικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα βάςει αναπθρίασ …. β. Τα άτομα με αναπθρίεσ μποροφν 

να ζχουν πρόςβαςθ ςε μια ενιαία, ποιοτικι και ελεφκερθ πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ, ςτισ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ 

ηουν,  γ. Παρζχεται εφλογθ προςαρμογι για τισ απαιτιςεισ του ατόμου,  δ. Τα άτομα 

με αναπθρίεσ λαμβάνουν τθν υποςτιριξθ που απαιτείται, μζςα ςτο γενικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ αποτελεςματικι εκπαίδευςι 

τουσ, ε. Παρζχονται αποτελεςματικά εξατομικευμζνα μζτρα υποςτιριξθσ, ςε 

περιβάλλοντα που μεγιςτοποιοφν τθν ακαδθμαϊκι και κοινωνικι ανάπτυξθ, ςφμφωνα 

με το ςτόχο τθσ πλιρουσ ενςωμάτωςθσ» 

Στο Γενικό Σχόλιο 1 τθσ Επιτροπισ του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ18 για τουσ 

ςτόχουσ τθσ Εκπαίδευςθσ (άρκρο 29), επιςθμαίνεται ότι «Διάκριςθ για οποιονδιποτε 

                                                 
16

 Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ  88 Αϋ/11-04-12) 
17

 «Διάκριςθ με βάςθ τθν αναπθρία ςθμαίνει οποιαδιποτε διάκριςθ, αποκλειςμόσ ι περιοριςμόσ με 

βάςθ τθν αναπθρία που ζχει ςκοπό ι αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ ι ακφρωςθ τθσ αναγνϊριςθσ, 

απόλαυςθσ ι ενάςκθςθσ, επί ίςοισ όροισ όλων των δικαιωμάτων και κεμελιωδϊν ελευκεριϊν ςε 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό, ατομικό ι οποιοδιποτε άλλο πεδίο. Περιλαμβάνει όλεσ 

τισ μορφζσ διάκριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ άρνθςθσ εφλογθσ προςαρμογισ».   (ΣΔΑΑ, άρκρο 2)   

 
18

 CRC/GC/2001/1,   Article 29 (1):  The Aims of Education 
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από τουσ λόγουσ που μνθμονεφονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σφμβαςθσ, είτε άμεςθ είτε 

ζμμεςθ, προςβάλλει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια του παιδιοφ και μπορεί να 

υπονομεφςει ι ακόμθ και να καταςτρζψει τθ δυνατότθτα του παιδιοφ να επωφελθκεί 

από εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ..».    

 

Επίςθσ, ςτο Γενικό Σχόλιο 5 τθσ Επιτροπισ "Γενικά Μζτρα Εφαρμογισ τθσ Διεκνοφσ 

Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ"19 ςχετικά με τθν υποχρζωςθ εφαρμογισ 

τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ, διευκρινίηεται ότι «Αυτι θ υποχρζωςθ μθ διάκριςθσ (του 

άρκρου 2 τθσ ΔΣΔΠ) προχποκζτει ότι τα Κράτθ επιδιϊκουν ενεργά τον εντοπιςμό 

ςυγκεκριμζνων παιδιϊν ι ομάδων παιδιϊν, θ αναγνϊριςθ και πραγμάτωςθ των 

δικαιωμάτων των οποίων μπορεί να απαιτεί τθν λιψθ ειδικϊν μζτρων. Για 

παράδειγμα, θ Επιτροπι επιςθμαίνει, ςυγκεκριμζνα, τθν ανάγκθ ςυλλογισ και 

ανάλυςθσ δεδομζνων με τρόπο που να επιτρζπει τθν ανάδειξθ διακρίςεων ι πικανϊν 

διακρίςεων. Η αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων μπορεί να προχποκζτει αλλαγζσ ςτο 

νομοκετικό πλαίςιο, τθ διοικθτικι πρακτικι και τθν κατανομι των πόρων, κακϊσ και 

εκπαιδευτικά μζτρα για τθν αλλαγι ςτάςεων.  Θα πρζπει να τονιςτεί ότι θ εφαρμογι 

τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ ωσ προσ τθν ίςθ πρόςβαςθ όλων ςτα δικαιϊματα, δεν 

ςθμαίνει ίδια μεταχείριςθ προσ όλουσ. Το γενικό ςχόλιο τθσ Επιτροπισ Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ λιψθσ ειδικϊν μζτρων για τθν άμβλυνςθ 

ι τθν ανατροπι ςυνκθκϊν που επιφζρουν διάκριςθ».  Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ 

μιασ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για το παιδί, βάςει τθσ ΔΣΔΡ, 

υπογραμμίηεται ότι «Για να ζχει κφροσ θ ςτρατθγικι, κα πρζπει να υιοκετθκεί ςτο 

υψθλότερο κυβερνθτικό επίπεδο. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυνδεκεί με τον εκνικό 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό και να ςυμπεριλθφκεί ςτον κρατικό προχπολογιςμό. 

Διαφορετικά, θ ςτρατθγικι μπορεί να παραμείνει ςτο περικϊριο, εκτόσ των βαςικϊν 

διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων». 

Θ Επιτροπι του ΟΗΕ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, μζςω των παρατθριςεϊν τθσ 

για τθν εφαρμογι τθσ ΔΣΔΠ ανά χϊρα, ζχει ςυςτιςει ειδικά ςτθν Ελλάδα 

παλαιότερα20 αλλά και πρόςφατα21 να δθμιουργιςει ζνα ςυμπεριλθπτικό 

                                                 
19

 CRC/GC/2003/5, General measures of implementation of the Convention on  the Rights of the Child 
(arts. 4, 42 and 44, para. 6) 
20

  Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of 
the Convention, Concluding Observations: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 15. 07.2012, Part E, Disability.., par. 49-50:  
« The Committee notes that the State party has adopted laws and established services and institutions with the aim 
of supporting children with disabilities, promoting their social participation, including joint learning in schools, 
and developing their independence. However, the Committee remains concerned that deep-rooted discrimination 
still exists and that measures for children with disabilities are not carefully monitored, as well as the 
unavailability of the statistical data on children with disabilities in the State party… The Committee recommends 
that the State party, …: (b) Provide community-based services that focus on enhancing the quality of life of children 
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εκπαιδευτικό ςφςτθμα το οποίο κα περιλαμβάνει και κα υποςτθρίηει κατάλλθλα 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ τα παιδιά με αναπθρίεσ, με βάςθ αναλυτικά αρικμθτικά 

δεδομζνα, ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτο δικαίωμά τουσ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Επιπλζον, με τον δεφτερο κεματικό άξονα "Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ, Υγεία & 

Εκπαίδευςθ" τθσ Στρατθγικισ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ τθσ Ε.Ε, κακϊσ και με 

τθ κζςπιςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Εγγφθςθσ για το Παιδί (European Child Guarantee) θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προτεραιοποιεί τθν βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν με 

ςτόχουσ, μεταξφ άλλων, τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν 

οικοδόμθςθ ι αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ.    

 

Ζμφαςθ ςτο ίδιο κζμα δίδεται επίςθσ από τον ΟΘΕ, με τον 4ο από τουσ 17 ςτόχουσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, από τθν Σφςταςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 

22ασ Μαΐου 2018 για τθν προϊκθςθ των κοινϊν αξιϊν, τθσ εκπαίδευςθσ χωρίσ 

αποκλειςμοφσ και τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ διδαςκαλίασ και από τθ νζα 

Στρατθγικι για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (2022-2027) του Συμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ. 

Ρεραιτζρω, με τθν κοινι διλωςθ των Ευρωπαίων Συνθγόρων του Παιδιοφ «Κςεσ 

Ευκαιρίεσ για Όλα τα Παιδιά ςτθν Εκπαίδευςθ» (Βίλνιουσ, 2016) όλεσ οι κυβερνιςεισ, 

θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ καλοφνται να προωκιςουν τισ 

ίςεσ ευκαιρίεσ και τθν ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, λαμβάνοντασ όλα τα αναγκαία 

μζτρα για τθν πρόςβαςθ κάκε παιδιοφ ςε ποιοτικι εκπαίδευςθ που να 

ανταποκρίνεται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτισ ανάγκεσ του, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν για τθν διαςφάλιςθ 

τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ γενικι 

εκπαίδευςθ.22   

Πςον αφορά τθν λοιπι εκνικι νομοκεςία, βάςει των διατάξεων του ν. 3699/08 (ΦΕΚ 

199 Α’) για τθν «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ 

                                                                                                                                              
with disabilities, meeting their basic needs and ensuring their inclusion and participation; …(d) Equip schools with 
the necessary facilities for the inclusive education of children with disabilities ..» 
21

 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the combined fourth to sixth reports of 
Greece, CRC/C/GRC/CO/4-6, 09.07.2022, Part G. Children with Disabilities (art 23), par. 33-34: “…the Committee 
urges Greece to adopt a human rights-based approach to disability, set up a comprehensive and inclusive strategy 
for children with disabilities and: (a) Organize the collection of data, disaggregated by age, sex, disability and 
region, and develop an efficient and harmonized system for early detection and intervention including for children 
with autism and developmental disorders, in order to facilitate access for children with all types of disabilities to 
education and health, social protection and support services;…” 
22

 https://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-Education-Greek-

version.pdf. 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=FR
https://www.coe.int/en/web/children/-/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-adopted-by-the-committee-of-ministers
https://www.coe.int/en/web/children/-/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-adopted-by-the-committee-of-ministers
https://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-Education-Greek-version.pdf
https://enoc.eu/wp-content/uploads/2014/12/ENOC-statement-on-Equality-in-Education-Greek-version.pdf
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εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ Ρολιτεία δεςμεφεται να 

κατοχυρϊνει και να αναβακμίηει τον υποχρεωτικό χαρακτιρα τθσ ΕΑΕ ωσ 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ δθμόςιασ, υποχρεωτικισ και δωρεάν εκπαίδευςθσ και να 

διαςφαλίηει ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ (άρκρο 1).  Μεταξφ άλλων, ο νόμοσ κεςπίηει 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΑΕ (άρκρο 2), τθν 

λειτουργία διαγνωςτικϊν και υποςτθρικτικϊν φορζων όπωσ τα ΚΕΔΔΥ (πλζον 

ΚΕΔΑΣΥ23) (άρκρο 4), και τθν δυνατότθτα φοίτθςθσ των μακθτϊν με 

αναπθρία/ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε γενικά ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ειδικά υποςτθρικτικά μζτρα, όπωσ θ παράλλθλθ 

ςτιριξθ και θ φοίτθςθ ςε τμιματα ζνταξθσ (άρκρο 6).    

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ περ. β) και γ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του ν.3699/08:  

«1. Οι μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μποροφν να φοιτοφν: 

… β) Σε ςχολικι τάξθ του γενικοφ ςχολείου, με παράλλθλθ ςτιριξθ−ςυνεκπαίδευςθ, 

από εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδοσ και το βακμό των 

ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Η παράλλθλθ ςτιριξθ παρζχεται ςε μακθτζσ που 

μποροφν με κατάλλθλθ ατομικι υποςτιριξθ να παρακολουκιςουν το αναλυτικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ τάξθσ, ςε μακθτζσ με ςοβαρότερεσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ όταν ςτθν περιοχι τουσ δεν υπάρχει άλλο πλαίςιο ΕΑΕ (ειδικό ςχολείο, 

τμιμα ζνταξθσ) ι όταν θ παράλλθλθ ςτιριξθ κακίςταται απαραίτθτθ – βάςει τθσ 

γνωμάτευςθσ του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίασ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν τουσ αναγκϊν. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ θ ςτιριξθ από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται ςε μόνιμθ 

και προγραμματιςμζνθ βάςθ. …. γ) Σε ειδικά οργανωμζνα και κατάλλθλα 

ςτελεχωμζνα Τμιματα Ζνταξθσ (ΤΕ) που λειτουργοφν μζςα ςτα ςχολεία γενικισ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ...».  

 

Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου, «Μακθτζσ που δεν αυτοεξυπθρετοφνται 

φοιτοφν ι ςε αυτοτελείσ ΣΜΕΑΕ ι ςε ςχολεία τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ι ςε ΤΕ με τθν 

ανάλογθ ςτιριξθ και τθν παρουςία Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ), ανάλογα 

με το είδοσ τθσ αναπθρίασ τουσ και τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που 

απορρζουν από αυτι», ενϊ με τθν παρ. 16 του άρκρου 28 του ν. 4186/13, 

προςτζκθκε ςτθν παραπάνω παράγραφο εδάφιο, ςφμφωνα με το οποίο: «Η 

δυνατότθτα ςτιριξθσ μακθτϊν του προθγοφμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και ςε 

ςχολικό νοςθλευτι κατόπιν γνωμάτευςθσ δθμοςίου νοςοκομείου». 

                                                 
23

 Ν. 4823/2021,ΦΕΚ Α’ 136 «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 
άρκρο 11 «Σκοπόσ και αρμοδιότθτεσ των Κζντρων Διεπιςτθμονικισ Αξιολόγθςθσ, Συμβουλευτικισ και 
Υποςτιριξθσ» 
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Σε ςυνζχεια τροποποίθςθσ τθσ παρ. 1 εδαφ. β του παραπάνω άρκρου με το άρκρο 

56 του ν.3966/11, «θ παράλλθλθ ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ μπορεί να παρζχεται και 

μζςω προγραμμάτων εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ 

μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τα οποία εντάςςονται 

ςε Πράξεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από το 

Δθμόςιο ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ)…».    

Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.9 του άρκρου 5 τθσ ΥΑ 104627/ΓΔ5/07-

08-2020 (ΦΕΚ 3344 Β’) με κζμα «φκμιςθ κεμάτων πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ 

αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Β.Ρ.).» 24: 

«9. α. Η τοποκζτθςθ των προςλθφκζντων αναπλθρωτϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

περιοχισ πρόςλθψισ τουσ γίνεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ … 

β. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ κάλυψθσ του ςυνόλου των λειτουργικϊν κενϊν ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ από τουσ προςλθφκζντεσ (ανά φάςθ πρόςλθψθσ) αναπλθρωτζσ, οι 

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ οφείλουν να αξιολογοφν και ιεραρχοφν εκ των προτζρων τθν 

αναγκαιότθτα πλιρωςθσ του κακενόσ. Σε κάκε περίπτωςθ, προτεραιότθτα δίνεται 

ςτθν κάλυψθ των κενϊν αφενόσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ζναντι των Τ.Ε. …..  Ειδικά για τθν 

ιεράρχθςθ των αναγκϊν τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςε α) 

εκπαιδευτικοφσ και μζλθ Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψθ ςχετικι ειςιγθςθ από το οικείο 

Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) ςχολικοφσ 

νοςθλευτζσ δφναται να ηθτείται θ γνϊμθ του οικείου Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ 

Συμβουλίου Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι ςχετικζσ ειςθγιςεισ 

του ανωτζρω εδαφίου δφναται να ζχουν αναηθτθκεί ακόμθ και πριν από τθ 

διενζργεια τθσ ςχετικισ πρόςλθψθσ.γ. Για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

ι ομάδεσ ςχολείων που διατίκενται προσ κάλυψθ, οι προςλθφκζντεσ υποβάλλουν 

ςχετικι διλωςθ, ςτθν οποία υποχρεοφνται να δθλϊςουν, κατά ςειρά προτίμθςθσ, 

όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ι ομάδεσ ςχολείων που διατίκενται προσ κάλυψθ...» . 

 

Ρεραιτζρω, με τθν υπ’ αρ. 44841/Δ3/26-04-22 (ΦΕΚ 2055 Β’) ΚΥΑ, με τθν οποία 

τροποποιικθκε θ περ. α τθσ παρ. 18 του άρκρου 1 τθσ υπ. αρ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 

ΥΑ “Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των κλάδων ΡΕ25 Σχολικϊν Νοςθλευτϊν και του 

κλάδου ΔΕ01 Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ ςτα ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Γενικισ και Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ”, ορίηεται ότι ο Σχολικόσ 

Νοςθλευτισ «α) Υποςτθρίηει όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

                                                 
24

 ΒΛ και ΥΑ με Αρικμ. 100548/ΓΔ5      (ΦΕΚ Β 3785/13.8.2021)  «Διαδικαςία ςφναψθσ ψθφιακϊν ςυμβάςεων 
εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για τουσ αναπλθρωτζσ και ωρομιςκίουσ εκπαιδευτικοφσ και μζλθ 
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ». 
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τοποκζτθςθσ του/τθσ, όπωσ και τθσ τυχόν ςυςτεγαηόμενθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο ειςθγθτικό μζροσ του παρόντοσ άρκρου, λαμβάνοντασ υπόψθ το 

περιεχόμενο του Ατομικοφ Δελτίου Υγείασ Μακθτι (ΑΔΥΜ) …. ανεξαρτιτωσ 

υφιςτάμενθσ ι μθ εγκριτικισ απόφαςθσ υποςτιριξθσ από ςχολικό νοςθλευτι» 

 

 
Γ. Δνέργειες τοσ Σσνηγόροσ και στοιτεία από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ, ο Συνιγοροσ ηιτθςε ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τθν Γενικι 

Γραμματεία Α/βάκμιασ & Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθν Διεφκυνςθ ΕΑΕ, τθν 

Διεφκυνςθ Διοριςμϊν-Ρροςλιψεων Εκπ/κοφ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ & Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ και το Αυτοτελζσ Τμιμα Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ και Ειδικοφ 

Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΕΡ-ΕΒΡ) και, τζλοσ, ζςτειλε ερωτθματολόγια προσ όλεσ τισ 

Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ηθτϊντασ αρικμθτικά 

ςτοιχεία για τα εγκεκριμζνα αιτιματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και εξειδικευμζνθσ 

υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν από Σχολικό Νοςθλευτι ι ΕΒΡ, και τθν λειτουργία ΤΕ 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22.  

Ειδικότερα, θ Αρχι προζβθ ςε 

γραπτι ι/και προφορικι 

επικοινωνία με μεγάλο αρικμό 

Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ ςε 

ςχζςθ με τθ μθ υλοποίθςθ 

αιτθμάτων παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι ι ΕΒΡ και τθ 

μθ λειτουργία ΤΕ, ςτο πλαίςιο διερεφνθςθσ ςυγκεκριμζνων αναφορϊν. Από τθν 

επικοινωνία αυτι, μεταξφ άλλων, καταγράφθκε θ ανθςυχία των αρμοδίων 

υπθρεςιϊν για τθν διαφαινόμενθ όξυνςθ του προβλιματοσ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν 

ζλλειψθ ςχολικϊν νοςθλευτϊν.  

 

Στθ ςυνζχεια, με το με αρ. πρωτ. 304672/63559/21-11-21 ζγγραφο προσ τθν Γενικι 

Γραμματεία Α/βάκμιασ & Β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθν Διεφκυνςθ ΕΑΕ, τθν 

Διεφκυνςθ Διοριςμϊν-Ρροςλιψεων Εκπ/κοφ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ & Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ και το Αυτοτελζσ Τμιμα ΕΕΡ-ΕΒΡ, ηθτικθκαν ςτοιχεία για τα εγκεκριμζνα 

αιτιματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ ι εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από ΕΒΡ ι Σχολικό 

Νοςθλευτι για το ςχολικό ζτοσ 2021-22, και ενθμζρωςθ για τισ απόψεισ και τον 

ςχεδιαςμό του Υπουργείου επί του κζματοσ.    

 

Από ηελ επηθνηλσλία ηνπ Σπλεγόξνπ 

θαηαγξάθεθε ε αλεζπρία ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ γηα ηελ δηαθαηλόκελε όμπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
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Το Αυτοτελζσ Τμιμα ΕΕΡ-ΕΒΡ, με 

το με αρ.πρωτ. 157071/Ε4/2-12-

2021 ζγγραφο, ζςτειλε ςτθν Αρχι 

ενθμζρωςθ για το νομοκετικό 

πλαίςιο, τα κενά και τισ ενζργειζσ 

του για τθ διενζργεια 

προςλιψεων αναπλθρωτϊν μζχρι 

τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ απάντθςθσ. Σφμφωνα με αυτιν, ιδθ από τθν α’ φάςθ 

προςλιψεων αναπλθρωτϊν μελϊν ΕΕΡ-ΕΒΡ υποψθφίων από τον πίνακα του ΑΣΕΡ, 

ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 63 του ν. 4589/2018 (ΦΕΚ 13 Α’) 

διαδικαςία, παρατθρικθκαν ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε υποψθφίουσ Σχολικοφσ 

Νοςθλευτζσ (ΡΕ25). Εξαιτίασ των ελλείψεων αυτϊν, μετά τισ δφο πρϊτεσ φάςεισ θ 

υπθρεςία προζβθ ςταδιακά ςτθ διενζργεια ειδικϊν προςκλιςεων για τθν κάλυψθ 

των κενϊν, με τθν ενεργοποίθςθ των διατάξεων: α) τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ του 

άρκρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, όπου 

μποροφν να κάνουν αίτθςθ για ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ όλοι οι 

εγγεγραμμζνοι ςτον πίνακα του ΑΣΕΡ και β) τθσ διάταξθσ του άρκρου 109 του ν. 

4842/2021 (ΦΕΚ 190 Αϋ) ςφμφωνα με τθν οποία μποροφν ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ να 

υποβάλλουν αίτθςθ και να προςλθφκοφν ςτθ κζςθ των ΡΕ25 και εκπαιδευτικοί 

κλάδου ΡΕ87.02-Νοςθλευτικισ. Επίςθσ αναφζρεται ότι επρόκειτο να διενεργθκεί 

ειδικι πρόςκλθςθ βάςει αντίςτοιχθσ διάταξθσ του άρκρου 110 του ν. 4842/2021 για 

τισ ελλείψεισ ςε ΕΒΡ, ςφμφωνα με τθν οποία μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ για 

κζςεισ ΕΒΡ και εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01.30-Βοθκοί Βρεφοκόμων-Ραιδοκόμων, 

κακϊσ για πρϊτθ φορά παρουςιάςτθκαν ελλείψεισ και υποψθφίων ΕΒΡ.     

 

Ραρόλα αυτά, ςφμφωνα με τθν ίδια ενθμζρωςθ, και μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ των ειδικϊν προςκλιςεων εξακολοφκθςαν να υφίςτανται ςθμαντικά 

κενά, κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ υποψθφίων ΡΕ25. Επίςθσ, ςτθν απάντθςθ τθσ 

υπθρεςίασ αναφζρεται ότι «τα κενά για τα οποία δεν βρζκθκαν υποψιφιοι 

αποτελεί μζροσ του ςυνόλου των κενϊν και είναι αυτά που δίνονται ςτθ ροι 

προςλιψεων φςτερα από ςχετικι κατανομι τθσ υπθρεςίασ μασ, κακϊσ για τα 

υπόλοιπα δθλωκζντα κενά δεν υφίςτανται επαρκείσ πιςτϊςεισ για να 

διενεργθκοφν προςλιψεισ (είτε με γενικι είτε με ειδικι πρόςκλθςθ). Ωσ εκ τοφτου τα 

κζματα/προβλιματα με τα κενά ΕΒΠ και ΠΕ25 ςτθν εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ και 

ςτισ ΣΜΕΑΕ είναι τα εξισ: 1. Η ζλλειψθ υποψθφίων για τουσ ΠΕ25 -κυρίωσ και πολφ 

λιγότερο για τουσ ΕΒΠ- για τα κενά που δίνονται για κάλυψθ και δεν βρίςκονται 

υποψιφιοι. 2. Οι περιοριςμζνεσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ των υπόλοιπων κενϊν 

που απομζνουν. 3. Οι μακροχρόνιεσ άδειεσ (κυρίωσ κφθςθσ και λοχείασ) των 

Σύκθσλα κε ηελ απάληεζε ηνπ Απηνηεινύο 

Τκήκαηνο ΕΕΠ-ΕΒΠ, ήδε από ηελ α’ θάζε 

πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ κειώλ ΕΕΠ-ΕΒΠ, 

παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε 

ππνςεθίνπο Σρνιηθνύο Ννζειεπηέο 
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προςλθφκζντων αναπλθρωτϊν που κακιςτοφν τθν πρόςλθψι τουσ ουςιαςτικά 

ανενεργι, παρόλο που οι αναπλθρωτζσ εμφανίηονται ωσ απαςχολοφμενοι. Σε κάκε 

περίπτωςθ το εν λόγω κζμα άπτεται και των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτελικισ Δομισ 

ΕΣΠΑ (κακϊσ θ πλειονότθτα των πιςτϊςεων είναι ΕΣΠΑ) θ οποία δίνει ςχετικζσ 

οδθγίεσ για τθν υπό  προχποκζςεισ αναπλιρωςθ αυτϊν των προςλθφκζντων, ϊςτε 

να δθλωκοφν τα εν λόγω κενά από τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ για να ακολουκθκεί θ 

οριηόμενθ διαδικαςία». 

 

Αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ είχε ςταλεί από το Αυτοτελζσ Τμιμα ΕΕΡ-ΕΒΡ με το με 

αρ.πρωτ.65859/Ε4/7-06-21 ζγγραφο, κατόπιν ζγγραφων ερωτθμάτων του Συνθγόρου 

ςχετικά με τθν ζλλειψθ Σχολικϊν Νοςθλευτϊν κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-21.  Και για 

τα δφο ζτθ, το πρόβλθμα αποδίδεται πρωτίςτωσ ςτθν αδυναμία εφρεςθσ και 

πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν ΡΕ25 για τθν κάλυψθ των κενϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τον 

διαρκϊσ αυξανόμενο αρικμό εγκρίςεων και δευτερευόντωσ ςτθν ζλλειψθ πιςτϊςεων. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία που 

εςτάλθςαν από τθν Διεφκυνςθ 

Διοριςμϊν-Ρροςλιψεων 

Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ 

Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

ωσ απάντθςθ ςτο 

προαναφερόμενο ζγγραφο και ςε προθγοφμενο ζγγραφο  του Συνθγόρου (με αρ. 

πρωτ.306452/8-11-21) με ςυναφι ερωτιματα, κατά τθ διενζργεια των 3 πρϊτων 

φάςεων προςλιψεων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για το ςχολικό ζτοσ 

2021-22, δεν υπιρχαν πιςτϊςεισ από άλλο φορζα χρθματοδότθςθσ πλθν του ΕΣΡΑ, 

και οι πιςτϊςεισ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ Ρράξθσ του ΕΣΡΑ «Πρόγραμμα μζτρων 

εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2021-2022» είχαν ςχεδόν εξαντλθκεί μζχρι τθν γ’ φάςθ 

προςλιψεων (αρχζσ Νοεμβρίου). Στθ ςυνζχεια, κατόπιν ενεργειϊν των αρμοδίων 

οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Υπουργείου, εξαςφαλίςτθκαν 3.000 πιςτϊςεισ από τον 

τακτικό προχπολογιςμό από τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Ρράξθσ Υπουργικοφ 

Συμβουλίου 33/06 των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν, περίπου οι μιςζσ 

εκ των οποίων, ςφμφωνα με τθν ίδια ενθμζρωςθ, διατζκθκαν για προςλιψεισ ςτθν 

ΕΑΕ (παράλλθλθ ςτιριξθ, ΤΕ και ΣΜΕΑΕ). Ωςτόςο, ςτθν απάντθςθ τθσ υπθρεςίασ 

διευκρινίηεται ότι, και πάλι, «οι διακζςιμεσ πιςτϊςεισ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ 

του ςυνόλου των καταγεγραμμζνων λειτουργικϊν αναγκϊν (δεδομζνου ότι, μεταξφ 

άλλων, εγκρίκθκαν και νζεσ αιτιςεισ για παράλλθλθ ςτιριξθ τθν προθγοφμενθ 

εβδομάδα από τθν αρμόδια Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπ/ςθσ, ςε εφαρμογι τθσ παρ. 

Σηελ απάληεζε ηεο ππεξεζίαο δηεπθξηλίδεηαη όηη, 

θαη πάιη, «νη δηαζέζηκεο πηζηώζεηο δελ επαξθνύλ 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ…»  
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β του άρκρου 6 του Ν.3699/08).  Ωσ εκ τοφτου οι Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ κα κλθκοφν να 

ενεργοποιιςουν (εκ νζου) τθν περ. β’ τθσ παρ.9 του άρκρου 5 τθσ πρόςφατθσ αρικμ. 

104627/ΓΔ5/07-08-2020 ΥΑ περί ιεράρχθςθσ των ςχετικϊν αναγκϊν και περί κατά 

προτεραιότθτα κάλυψθσ των λειτουργικϊν κενϊν ςε ΣΜΕΑΕ ζναντι αυτϊν ςε ΤΕ.» 

Θ Διεφκυνςθ ΕΑΕ, με το με αρ.πρωτ.151463/23-11-21 ζγγραφο, ζςτειλε ςτον 

Συνιγορο αρικμθτικά μόνο ςτοιχεία για τισ εγκρίςεισ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ από 

εκπαιδευτικοφσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ-ςυνεκπαίδευςθσ για μακθτζσ/τριεσ τθσ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ και τισ αντίςτοιχεσ εγκρίςεισ αιτθμάτων για ςτιριξθ 

από ΕΒΡ και από Σχολικό Νοςθλευτι για το ςχολικό ζτοσ 2021-22.  Θ Αρχι ζςτειλε 

υπενκφμιςθ προσ τθν Γενικι Γραμματεία Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ προσ το 

αίτθμα ενθμζρωςθσ για τισ απόψεισ και τον ςχεδιαςμό του ΥΡΑΙΘ ςε ςχζςθ με τα υπό 

εξζταςθ κζματα και νεότερο ζγγραφο με αρ.πρωτ. 304672/32439/10-06-22 προσ τθν 

Διεφκυνςθ ΕΑΕ, για τα οποία δεν ελιφκθ απάντθςθ μζχρι τθ ςφνταξθ του παρόντοσ.  

Τζλοσ, ο Συνιγοροσ ζςτειλε ερωτθματολόγια προσ όλεσ τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ηθτϊντασ αρικμθτικά ςτοιχεία για τα εγκεκριμζνα αιτιματα 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ, εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από ΕΒΡ και από Σχολικό 

Νοςθλευτι και για τθν λειτουργία Τμθμάτων Ζνταξθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22.  Από τα ςτοιχεία που εςτάλθςαν 

από τισ Διευκφνςεισ, προκφπτουν τα παρακάτω:  

 

1. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Απάντθςαν 36 Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και θ Ρεριφερειακι 

Διεφκυνςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Αιγαίου ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 

υπάγονται οι αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ Δωδεκανιςου και Κυκλάδων25.   

 

I. Παράλληλη ςτήριξη 

 
Για ςυνολικό αρικμό 8.990 εγκεκριμζνων αιτθμάτων ςε 38 Διευκφνςεισ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2021-22 πραγματοποιικθκαν 5.634 
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 ΔΡΕ Α’ Ακινασ, Γ’ Ακινασ, Δ’ Ακινασ, Ρειραιά, Ανατ. Αττικισ, Δυτ. Αττικισ, Κορινκίασ, Αχαΐασ, 
Αρκαδίασ, Φωκίδασ, Αργολίδασ, Θμακίασ, Άρτασ, Ιωαννίνων, Ανατ. Θεςςαλονίκθσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, 
Τρικάλων, Θεςπρωτίασ, Ρρζβεηασ, Λάριςασ, Καρδίτςασ, Εφβοιασ, Καβάλασ, Ξάνκθσ, Ζβρου, 
Κεφαλλθνίασ, Λευκάδασ, Κζρκυρασ, Ηακφνκου, Θρακλείου, εκφμνου, Λαςικίου, Σάμου, Λζςβου και 
Χίου. 
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προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν.  Από τα ςτοιχεία που ζςτειλαν οι 

Διευκφνςεισ προκφπτουν τα ακόλουκα: 

 

 

 
 
 
Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι μόνο 39,89% των εγκεκριμζνων 

αιτθμάτων ικανοποιικθκαν πλιρωσ, δθλ. με παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ πλιρουσ 

ωραρίου ι για το ςφνολο των προτεινόμενων από το αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ ωρϊν ανά 

εβδομάδα.   

Τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν ςτα αιτιματα που ικανοποιικθκαν οποιαδιποτε 

ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2021-22 και δεν προςδιορίηουν πόςα 

από αυτά ικανοποιικθκαν από τθν ζναρξθ του και πόςα με κακυςτζρθςθ, και ποια 

ιταν θ διάρκεια τθσ κακυςτζρθςθσ.  
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Αντίκετα από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό επί 

των εγκεκριμζνων αιτθμάτων (49,68%) παραςχζκθκε παράλλθλθ ςτιριξθ ςε μερικι 

βάςθ. Και εδϊ, όπωσ και ςτο αρχικό γράφθμα δεν αποτυπϊνεται ο χρόνοσ παροχισ 

του μζτρου και οι τυχόν κακυςτεριςεισ.   

 
 

 
 

Τζλοσ, ςε ποςοςτό 8,69% επί των εγκεκριμζνων αιτθμάτων (βλ. ανωτζρω γράφθμα), 

δεν κατζςτθ εφικτι θ παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 
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II. Τμήματα Ένταξησ 

 

 
 
Από τα Τμιματα Ζνταξθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ των 38 Διευκφνςεων 

που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο του Συνθγόρου, δεν λειτοφργθςε το 13,50%  

ςχεδόν αποκλειςτικά λόγω αδυναμίασ ςτελζχωςισ τουσ 

 

 

III. ΕΒΠ 

 
Για ςφνολο 975 εγκεκριμζνων αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από ΕΒΠ ςτισ 

παραπάνω Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, πραγματοποιικθκαν 718 

προςλιψεισ.    

 

Από τα ςτοιχεία που εςτάλθςαν προκφπτει ότι το 8,31% των αιτθμάτων ςτιριξθσ 

από ΕΒΠ δεν ικανοποιικθκε ενϊ, όπωσ και παραπάνω, δεν αποτυπϊνεται ο χρόνοσ 

πραγματοποίθςθσ των προςλιψεων και οι κακυςτεριςεισ ςτθν παροχι του μζτρου. 

 

 

IV. Σχολικοί νοςηλευτέσ 

 

Για ςφνολο 1215 εγκεκριμζνων αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από Σχολικό 

Νοςθλευτι, πραγματοποιικθκαν  723 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν. 
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Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι, ζπειτα και από τθν προβλεπόμενθ 

ομαδοποίθςθ των αιτθμάτων ςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι, ποςοςτό 18,27% 

αυτϊν δεν ικανοποιικθκε. 

 
 
 

 
 
Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι ςτισ ΣΜΕΑΕ αρμοδιότθτασ των παραπάνω 

Διευκφνςεων, ςε ςφνολο 102 καταγεγραμμζνων λειτουργικϊν κενϊν Σχολικϊν 

Νοςθλευτϊν καλφφκθκαν 84, ιτοι ποςοςτό 82,35%, ςυνεπϊσ τα κενά δεν 

καλφφκθκαν ςε ποςοςτό 17,65% 
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Τζλοσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ του Συνθγόρου, 63 

προςλθφκζντεσ Σχολικοί Νοςθλευτζσ και 39 αναπλθρωτζσ ΕΒΠ δεν ανζλαβαν 

υπθρεςία ι αποχϊρθςαν και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν αντικαταςτάκθκαν. 

 
 
 

2. Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Συγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία από 32 Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ26 και 

από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν.Αιγαίου ςτθν 

αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγονται οι αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ Κυκλάδων και 

Δωδεκανιςου. 

 
 

I. Παράλληλη ςτήριξη 

 
Σε ςφνολο 1241 εγκεκριμζνων αιτθμάτων ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που ζςτειλαν ςτοιχεία ςτον Συνιγορο πραγματοποιικθκαν 638 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. Ρεραιτζρω από τα ςτοιχεία που 

εςτάλθςαν, προκφπτουν τα ακόλουκα: 
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 ΔΔΕ Α’ Ακινασ, Δ’ Ακινασ, Ανατ. Θεςςαλονίκθσ, Ρζλλασ, Χαλκιδικισ, Σερρϊν, Καβάλασ, Ξάνκθσ, 
οδόπθσ, Ζβρου, Καςτοριάσ, Φλϊρινασ, Κορινκίασ, Ευρυτανίασ, Αιτωλοακαρνανίασ, Θμακίασ, 
Ιωαννίνων, Θεςπρωτίασ, Ρρζβεηασ, Καρδίτςασ, Μαγνθςίασ, Φκιϊτιδασ, Κεφαλλθνίασ, Λευκάδασ, 
Κζρκυρασ, Λακωνίασ,  Θρακλείου, εκφμνου, Λαςικίου, Σάμου, Λζςβου και Χίου 
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Από το προθγοφμενο γράφθμα προκφπτει πωσ μόνο το 47,30% των αιτθμάτων 

καλφφκθκε με παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ για το ςφνολο των προβλεπόμενων 

μακθμάτων και ωρϊν. 

 

 

 
 
 
Από εδϊ προκφπτει ότι ςε ποςοςτό 41,10% επί του ςυνόλου των αιτθμάτων, 

παραςχζκθκε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ μακθτζσ/τριεσ  παράλλθλθ ςτιριξθ ςε 

μερικι βάςθ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα παραπάνω γραφιματα, όπωσ αναφζρεται και ςχετικά με τα 

αντίςτοιχα ςτοιχεία από τισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεν 

αποτυπϊνεται ο χρόνοσ και ςυνεπϊσ οι ςθμειωκείςεσ κακυςτεριςεισ ςτθν 

υλοποίθςθ των αιτθμάτων ωσ εκ τοφτου ςτθν πρόςβαςθ ςτο δικαίωμα ςτθν 

εκπαίδευςθ για τα παιδιά αυτά ςτθ βάςθ ειδικϊν μζτρων για ολόκλθρο το ςχολικό 

ζτοσ. 
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Τζλοσ, ςε ποςοςτό 11,60% επί των εγκεκριμζνων αιτθμάτων, δεν κατζςτθ εφικτι θ 

παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 

 
 

II. Τμήματα Ένταξησ 

 

 
 
Από τα Τμιματα Ζνταξθσ ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτασ των Διευκφνςεων που 

απάντθςαν το ερωτθματολόγιο του Συνθγόρου, δεν λειτοφργθςε το 14,78%. 
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III. ΕΒΠ 

 
Για ςφνολο 109 αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ, πραγματοποιικθκαν 93 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ΕΒΠ. 

 

 
 
Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι ποςοςτό 13,76% (δθλαδι ςχεδόν 

διπλάςιο ςε ςχζςθ με τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ) των αιτθμάτων 

εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από ΕΒΠ δεν ικανοποιικθκε. 
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IV. Σχολικοί Νοςηλευτέσ 

 
Για ςφνολο 225 αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι, 

πραγματοποιικθκαν 100 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν. 

 

 
 
 
Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι ποςοςτό 40,44% των αιτθμάτων ςτιριξθσ 

από Σχολικό Νοςθλευτι δεν ικανοποιικθκε. 
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Από το παραπάνω γράφθμα προκφπτει ότι ςτισ ΣΜΕΑΕ αρμοδιότθτασ των 

Διευκφνςεων ΔΔΕ που απζςτειλαν ςτοιχεία, ςε ςφνολο 69 καταγεγραμμζνων 

λειτουργικϊν κενϊν Σχολικϊν Νοςθλευτϊν, πραγματοποιικθκαν 37 προςλιψεισ 

αναπλθρωτϊν και, ςυνεπϊσ, παρζμειναν κενά τθσ τάξθσ του 46,38%. 

 

 

Δ. Γιαπιστώσεις 

H χρόνια υποχρθματοδότθςθ τθσ ΕΑΕ αποτελεί ζνα πρόβλθμα που διαπιςτϊνεται 

ςτακερά και το οποίο το αρμόδιο Υπουργείο δεν ζχει αντιμετωπίςει ςυνολικά και 

ςυντονιςμζνα μζχρι ςιμερα, όπωσ προκφπτει από τθν εναςχόλθςθ τθσ Αρχισ με το 

κζμα επί ςειρά ετϊν αλλά και από τθν παροφςα διερεφνθςθ. 

 

Σθμαντικό μζροσ του προβλιματοσ είναι θ ςτακερι ανεπάρκεια των διατικζμενων 

πόρων για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των μακθτϊν/τριϊν με 

αναπθρία/ε.ε.α. όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων από το νόμο 

μζτρων υποςτιριξθσ τθσ φοίτθςθσ τουσ ςτο γενικό ςχολείο, όπωσ θ παράλλθλθ 

ςτιριξθ και θ απρόςκοπτθ λειτουργία όλων των Τμθμάτων Ζνταξθσ με ςτακερό 

προςωπικό από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.  

 

Πςον αφορά ςτθν παράλλθλθ 

ςτιριξθ, επιςθμαίνεται ότι θ μθ 

υλοποίθςθ εγκεκριμζνων 

αιτθμάτων, αλλά και θ μερικι και 

ανεπαρκισ παροχι του μζτρου – 

για μζροσ του ςχολικοφ ωραρίου ι 

για οριςμζνεσ θμζρεσ ι ϊρεσ τθν 

εβδομάδα - ςε μακθτζσ/τριεσ που, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ των αρμοδίων 

διαγνωςτικϊν φορζων του ΥΡΑΙΘ (ΚΕΔΑΣΥ ι ΔΕΔΑ) χρειάηονται και δικαιοφνται 

ςτιριξθ πλιρουσ ωραρίου, ςυνιςτά ςαφι παραβίαςθ του δικαιϊματοσ των 

ενδιαφερόμενων παιδιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, δεδομζνου ότι ωσ αποτζλεςμα αυτισ, 

αντιμετωπίηουν ςοβαρά ι ακόμθ και ανυπζρβλθτα εμπόδια ςτθν ςχολικι ζνταξθ και 

τθν εκπαιδευτικι τουσ πρόοδο, με περαιτζρω ςυνζπειεσ για τθν ςυνολικι τουσ 

εξζλιξθ.     

 

Επιπλζον, υπογραμμίηεται ότι όλοι οι μακθτζσ/τριεσ για τουσ οποίουσ εγκρίνεται 

παράλλθλθ ςτιριξθ, τθν χρειάηονται από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ενϊ 

ιδανικά κα ζπρεπε να παρζχεται από εξειδικευμζνα ςτακερά πρόςωπα αναφοράσ, 

Η ζηέξεζε ή αλεπαξθήο πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ 

ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζπληζηά ζνβαξή 

παξαβίαζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ παηδηώλ, πνπ σο 

απνηέιεζκα απηήο αληηκεησπίδνπλ πνιιά θαη 

ελίνηε αλππέξβιεηα εκπόδηα ζηε ζρνιηθή ηνπο 

έληαμε θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο πξόνδν 
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ιδίωσ, για παιδιά που αντιμετωπίηουν ςοβαρά εμπόδια ςτθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και διαταραχζσ ςτθ ςυμπεριφορά.  

 

Ραρά τθν πρόοδο που ζχει 

ςθμειωκεί ςτον τομζα αυτό κατά 

τα τελευταία ζτθ, με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ α’ φάςθσ 

προςλιψεων αναπλθρωτϊν με 

τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ, 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςθμειϊνονται πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ ςτθν διαςφάλιςθ 

του μζτρου, με ςυνζπεια να υπονομεφονται ι να ακυρϊνονται τα επιδιωκόμενα 

αποτελζςματα τθσ παροχισ του, δεδομζνου ότι κατά το διάςτθμα αυτό παγιϊνονται 

και επιτείνονται οι δυςκολίεσ αλλθλεπίδραςθσ, ςχζςεων και ζνταξθσ των 

μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία/ε.ε.α. μεταξφ των ςυνομθλίκων τουσ και κακίςταται 

εξαιρετικά δφςκολο να ανατραποφν ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν ςε μεταγενζςτερο 

χρόνο.   

 

Ρεραιτζρω, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ. διαταράςςεται θ 

λειτουργία των ςχολικϊν 

μονάδων, λόγω εκδιλωςθσ 

διαταρακτικϊν ι βίαιων 

ςυμπεριφορϊν που ςχετίηονται με 

νευροαναπτυξιακά ι άλλα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά αυτά ςε 

ςυνδυαςμό με τθν απουςία τθσ απαραίτθτθσ υποςτιριξθσ. Τα προβλιματα αυτά 

παρεμποδίηουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ενϊ μπορεί να 

κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των ίδιων ι άλλων μακθτϊν.  Ωσ ςυνζπεια, τα 

παιδιά με αναπθρία/ε.ε.α., πζραν τθσ ςτζρθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ που 

χρειάηονται και δικαιοφνται, αντιμετωπίηουν περαιτζρω απόρριψθ και αποκλειςμό 

ςτον χϊρο του ςχολείου, με επιπρόςκετεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν 

ψυχοκοινωνικι τουσ εξζλιξθ και κατά ςυνζπεια ςτθν κοινωνικι τουσ ςυμπερίλθψθ.  

Με τισ παραπάνω αναφερόμενεσ διατάξεισ τθσ παρ.9 του άρκρου 5 τθσ υπ’ αρ. 

104627/ΓΔ5/07-08-2020 ΥΑ, θ ευκφνθ ιεράρχθςθσ των αναγκϊν τθσ εξειδικευμζνθσ 

υποςτιριξθσ ςε εκπαιδευτικοφσ και ΕΒΡ για τθν τοποκζτθςθ των αναπλθρωτϊν ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ ανατίκεται ςτουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, ενϊ λαμβάνεται υπόψθ 

ςχετικι ειςιγθςθ από το οικείο ΚΕΔΑΣΥ. Ωσ προσ τθν πρόβλεψθ αυτι, αρκετά 

ΚΕΔΑΣΥ ζχουν επιςθμάνει ςτον Συνιγορο τθν αντίφαςθ του να καλοφνται να 

Σεκεηώλνληαη πνιύκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ κέηξνπ, κε ζπλέπεηα λα 

ππνλνκεύνληαη ή λα αθπξώλνληαη ηα 

επηδησθόκελα απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο ηνπ 

Ωο ζπλέπεηα, ηα παηδηά κε αλαπεξία/ε.ε.α., πέξαλ 

ηεο ζηέξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη δηθαηνύληαη, αληηκεησπίδνπλ 

πεξαηηέξσ απόξξηςε θαη απνθιεηζκό ζηνλ ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ 
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ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ ςε παράλλθλθ ςτιριξθ και ςτιριξθ από ΕΒΠ των 

μακθτϊν/τριϊν που ζχουν αξιολογιςει, δεδομζνου ότι ζχουν ιδθ ειςθγθκεί για τθν 

αναγκαιότθτα παροχισ των εν λόγω μζτρων ςτο ςφνολο αυτϊν.   

Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι και τα κριτιρια κατανομισ του ωραρίου των αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν από τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και τουσ διευκυντζσ των ςχολικϊν 

μονάδων ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται δεν είναι ενιαία, κακϊσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

δίδεται προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ λόγω τθσ εκτιμϊμενθσ 

ςοβαρότθτασ των εκπαιδευτικϊν τουσ αναγκϊν ι των δυςκολιϊν διαχείριςθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ, ενϊ ςε άλλεσ οι ϊρεσ κατανζμονται ιςάρικμα ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ μακθτζσ/τριεσ,  για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ.    

Αντίςτοιχα προβλιματα διαπιςτϊνονται ςε ςχζςθ με τα Τ.Ε. Ο Συνιγοροσ 

διαπίςτωςε ότι και κατά το 2021-22, όπωσ κάκε ζτοσ, θ λειτουργία πολλϊν εξ’ αυτϊν 

δεν κατζςτθ εφικτι, λόγω μθ ςτελζχωςθσ ι αποχϊρθςθσ των εκπαιδευτικϊν κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και μθ αντικατάςταςισ τουσ.  

 

Επιπλζον, προβλιματα και 

ελλείψεισ διαπιςτϊνονται  και ωσ 

προσ τθν υλοποίθςθ αιτθμάτων 

εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ 

μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία από 

ΕΒΡ. Ρζραν τθσ ανεπάρκειασ των 

διακζςιμων πιςτϊςεων, ςφμφωνα 

με τθν προαναφερόμενθ ενθμζρωςθ από το Αυτοτελζσ Τμιμα ΕΕΡ-ΕΒΡ, κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2021-22, ςθμειϊκθκαν για πρϊτθ φορά ελλείψεισ επαρκοφσ αρικμοφ 

υποψθφίων ΕΒΡ για τθν κάλυψθ των κενϊν.   

 

Ωςτόςο, πολφ πιο ςοβαρό είναι το 

πρόβλθμα τθσ αδυναμίασ εφρεςθσ 

και πρόςλθψθσ Σχολικϊν 

Νοςθλευτϊν για τθν κάλυψθ των 

υφιςτάμενων αναγκϊν, ακόμθ και 

αν υπάρχουν πιςτϊςεισ, το οποίο 

επιτείνεται ςτακερά κατά τα 

τελευταία ζτθ. Ππωσ αναφζρεται 

και παραπάνω, ςτθν πλειονότθτα 

των περιπτϊςεων που ζχουν 

απευκυνκεί ςτον Συνιγορο, τα 

Πέξαλ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ 

πηζηώζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε από ην 

Απηνηειέο Τκήκα ΕΕΠ-ΕΒΠ, θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο 2021-22, ζεκεηώζεθαλ γηα πξώηε θνξά 

ειιείςεηο επαξθνύο αξηζκνύ ππνςεθίσλ ΕΒΠ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θελώλ 

Γηα καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία ή ζνβαξά 

λνζήκαηα πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο από Σρνιηθό 

Ννζειεπηή ή από ΕΒΠ, ε δηαξθήο παξνπζία ζην 

ζρνιείν ηνπ γνλέα θαη ε εμάξηεζε αθόκε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ 

υπονομεύει την αυτονόμηση τους, την 

ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη, την κοινωνική 

ένταξη θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζε ηζόηηκε βάζε κε ηνπο ινηπνύο 

καζεηέο/καζήηξηεο 



 
 

Χαλκοκονδφλθ 17, 104 32 Ακινα, τθλ.: 2131306768-769, φαξ: 2131306836 
E-mail: grafeiosynigorou@synigoros.gr 

 

ενδιαφερόμενα παιδιά χριηουν ςυνεχοφσ εξειδικευμζνθσ παρακολοφκθςθσ κακϊσ  

διατρζχουν άμεςο και ςοβαρό κίνδυνο για τθν υγεία ι/και τθ ηωι τουσ, με 

ςυνζπεια θ  απουςία νοςθλευτι να κακιςτά αδφνατθ τθν ςχολικι τουσ φοίτθςθ 

χωρίσ τθν διαρκι παρουςία ςτο ςχολείο ςυγγενικοφ τουσ προςϊπου 

διαταράςςοντασ επιπλζον τθ ηωι των οικογενειϊν τουσ  αλλά και του ςχολείου.    

Θ Αρχι επιςθμαίνει ότι, πζραν των άλλων, για μακθτζσ/τριεσ με αναπθρία ι ςοβαρά 

νοςιματα που χριηουν υποςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι ι από ΕΒΡ, θ διαρκισ 

παρουςία ςτο ςχολείο του γονζα και θ εξάρτθςθ ακόμθ και κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ωραρίου υπονομεφει τθν αυτονόμθςθ τουσ, τθν ψυχοκοινωνικι τουσ 

εξζλιξθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

ςε ιςότιμθ βάςθ με τουσ λοιποφσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

Ρεραιτζρω, όςον αφορά τθν ιεράρχθςθ αιτθμάτων ςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι, 

ο Συνιγοροσ διαπιςτϊνει ότι δεν ακολουκείται ενιαία πρακτικι από όλεσ τισ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ κάποιεσ ηθτοφν τθν γνϊμθ του οικείου ΡΥΣΕΕΡ, 

βάςει τθσ δυνατότθτασ που δίνει θ ςχετικι διάταξθ τθσ προαναφερόμενθσ ΥΑ, και τα 

δθλωκζντα κενά μεταξφ των οποίων οι αναπλθρωτζσ καλοφνται να δθλϊςουν 

προτίμθςθ αφοροφν μόνο τισ περιπτϊςεισ που ζχουν κρικεί από το ΡΥΣΕΕΡ ωσ οι πιο 

ςοβαρζσ/επείγουςεσ, ενϊ άλλεσ δεν ακολουκοφν τθν παραπάνω διαδικαςία και 

δθλϊνουν το ςφνολο των κενϊν τα οποία καλφπτονται βάςει των δθλϊςεων 

προτίμθςθσ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ εκπρόςωποι Ρεριφερειακϊν 

Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ ζχουν αναφζρει ςτθν Αρχι ότι μζλθ των ΡΥΣΕΕΡ 

δθλϊνουν ουςιαςτικά αναρμόδιοι για τθν ιεράρχθςθ των εν λόγω αιτθμάτων 

δεδομζνου ότι αυτά αφοροφν ςε ιατρικά προβλιματα και ανάγκεσ των 

ενδιαφερόμενων μακθτϊν που εκφεφγουν των γνϊςεων και τθσ εξειδίκευςισ τουσ.   

Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι θ προβλεπόμενθ ομαδοποίθςθ των αναγκϊν ςτιριξθσ από 

Σχολικό Νοςθλευτι δεν είναι πάντα εφικτι, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ όπου οι 

ενδιαφερόμενοι/εσ μακθτζσ/τριεσ φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ που βρίςκονται ςε 

μεγάλθ χιλιομετρικι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ι ςε διαφορετικά χωριά ι νθςιά 

αρμοδιότθτασ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.   

 

Επιπλζον, ο Συνιγοροσ εκφράηει 

ιδιαίτερθ ανθςυχία για το γεγονόσ 

ότι μεγάλοσ αρικμόσ 

αναπλθρωτϊν, ιδίωσ Σχολικϊν 

Νοςθλευτϊν και ΕΒΡ, αποχωροφν 

με άδειεσ – ςυνικωσ κφθςθσ ι λοχείασ - αμζςωσ μετά τθν πρόςλθψι τουσ ι κατά τθ 

Μεγάινο αξηζκόο αλαπιεξσηώλ, ηδίσο Σρνιηθώλ 

Ννζειεπηώλ θαη ΕΒΠ απνρσξνύλ κε άδεηεο θαη 

δελ αληηθαζίζηαληαη 
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διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και, μολονότι απουςιάηουν για μεγάλο  χρονικό 

διάςτθμα κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ ι και για ολόκλθρο το ζτοσ, δεν 

αντικακίςτανται διότι, όπωσ  βεβαιϊνουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αυτό δεν 

προβλζπεται, δεδομζνου ότι τα ςυγκεκριμζνα κενά φαίνεται ςα να ζχουν καλυφκεί 

με τθν πρόςλθψι τουσ.  Ωσ αποτζλεςμα, τα ενδιαφερόμενα παιδιά ςτεροφνται τθν 

αναγκαία υποςτιριξθ και μάλιςτα ενϊ αυτι φαίνεται τυπικά ςα να τουσ ζχει 

παραςχεκεί. Ρζραν τθσ γενικισ παραδοχισ τθσ παραδοξότθτασ τθσ κατάςταςθσ 

αυτισ, ουδεμία απάντθςθ ζχει δοκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡΑΙΘ μζχρι 

ςιμερα ςτθν Αρχι όςον αφορά τισ απόψεισ και τον τυχόν ςχεδιαςμό τουσ για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ.  

Ραρεμπιπτόντωσ, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι αναπλθρωτζσ 

εκπαιδευτικοί ι ΕΒΡ καλφπτουν ςυχνά πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ, αντίςτοιχα με 

τουσ ςυναδζλφουσ τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ΣΜΕΑΕ αλλά ςυχνά και ςε Τ.Ε 

και ςε περιπτϊςεισ διαγνωςμζνθσ εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ μακθτϊν 1θσ 

δθμοτικοφ καλφπτουν, κατά κανόνα, ανάγκεσ μακθτϊν τουλάχιςτον για μία εξαετία 

ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθ ςυνζχεια ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ εκτόσ 

εξαιρζςεων. Ραρά ταφτα, αυτό το πραγματικό γεγονόσ δεν λαμβάνεται υπόψθ από το 

δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ιδίωσ, για τθν ΕΑΕ ενϊ οι επιλεγείςεσ πολφπλοκεσ 

και μθ ευζλικτεσ διαδικαςίεσ  ζχουν ωσ ςυνζπεια, αφενόσ, οι αναπλθρωτζσ να 

εναλλάςςονται κάκε ζτοσ, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για οριςμζνουσ μακθτζσ, ιδίωσ 

ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ,  και ςυχνά να κακυςτερεί θ πρόςλθψι τουσ κάκε ςχολικό 

ζτοσ με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ, ενϊ όπωσ προαναφζρκθκε ςε 

περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ απουςίασ τουσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ δεν αντικακίςτανται με ςυνζπεια τα παιδιά να 

ςτεροφνται εντελϊσ τθν ειδικι υποςτιριξθ ςτθν εκπαίδευςθ. Επιπροςκζτωσ, οι 

αναπλθρωτζσ  αποτελοφν μία ειδικι ομάδα επαγγελματιϊν θ οποία, παρότι μπορεί 

να απαςχολείται για χρόνια ςτακερά ςτθν ΕΑΕ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, ςτερείται 

κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων ςε αντιςτοιχία με τουσ λοιποφσ επαγγελματίεσ, 

ιδίωσ, ςτθ γενικι εκπαίδευςθ.  

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

εντάςςονται ςε ταμείο ανεργίασ (ΟΑΕΔ) με αντίςτοιχα ελλείμματα ςε ότι αφορά ςτθν 

αςφαλιςτικι τουσ κατάςταςθ, τθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ςτθν αςκζνεια, τθν  

κφθςθ, λοχεία κλπ. Το δεδομζνο αυτό, δθλαδι θ ςτελζχωςθ τθσ ΕΑΕ, ιδίωσ, από 

αναπλθρωτζσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι αποβαίνει προσ όφελοσ των μακθτϊν 

αντίκετα επιφζρει εντζλει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με 

αναπθρία/ε.ε.α. 
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Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ περί διλωςθσ ςειράσ προτίμθςθσ μεταξφ 

ςχολικϊν μονάδων ι ομάδων ςχολείων από τουσ προςλθφκζντεσ όλων των 

κατθγοριϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν αρικμθτικι τουσ ανεπάρκεια, κακιςτά εξαιρετικά 

δφςκολθ ζωσ και αδφνατθ τθν κάλυψθ των κενϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

απομακρυςμζνων ι δυςπρόςιτων περιοχϊν, που κατά κανόνα δεν προτιμϊνται 

από τουσ αναπλθρωτζσ.  Κατά ςυνζπεια οι ανάγκεσ των ενδιαφερόμενων 

μακθτϊν/τριϊν που διαμζνουν ςτισ περιοχζσ αυτζσ ςτθν περιφζρεια μζνουν ςτακερά 

ακάλυπτεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςοβαρότθτασ τουσ.  
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ΣΤ. Σσμπεράσματα 

Από τθν παροφςα ζρευνα και τθν ςυνολικι εναςχόλθςθ του Συνθγόρου με το κζμα 

επί ςειρά ετϊν, προκφπτει ότι, παρά τθν ρθτι πρόβλεψθ ότι «θ ΕΑΕ, όπωσ και θ 

γενικι εκπαίδευςθ, είναι υποχρεωτικι και λειτουργεί ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

ενιαίασ δθμόςιασ και δωρεάν εκπαίδευςθσ»27, αυτι εξακολουκεί να αντιμετωπίηεται 

από τθν Ρολιτεία ςτακερά ωσ δευτερεφουςασ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τθ γενικι 

εκπαίδευςθ. Θ αντίλθψθ αυτι αποτυπϊνεται, μεταξφ άλλων:  

 

Επακόλουκο των παραπάνω είναι, μεταξφ άλλων, τα πάγια ελλείμματα που 

διαπιςτϊνονται ςτθν εφαρμογι των κεςμοκετθμζνων ειδικϊν μζτρων εκπαιδευτικισ 

ι εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ και φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν με 

αναπθρία/ε.ε.α. ςτο γενικό ςχολείο.  

 

Ο Συνιγοροσ επιςθμαίνει ότι, από 

τθν διαχρονικι ςτάςθ του 

Υπουργείου, δεν προκφπτει ότι 

ςτα ελλείμματα αυτά αποδίδεται 

θ ίδια βαρφτθτα που αποδίδεται 

ςε αντίςτοιχα τυχόν προβλιματα 

που αφοροφν ςτθ γενικι 

εκπαίδευςθ και μπορεί να 

παρεμποδίηουν τθν ςχολικι 

φοίτθςθ ι τθν εκπαιδευτικι πρόοδο των μακθτϊν.  Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςτισ 

                                                 
27

 Ν. 3699/08, άρκρο 2, παρ. 1 

Σηηο απαληήζεηο αθόκε θαη ηεο θεληξηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ ΥΠΑΙΘ πξνο ηνλ Σπλήγνξν, σο 

θύξηα αηηία κε θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

αηηεκάησλ παξάιιειεο ζηήξημεο κλεκνλεύεηαη ε 

έιιεηςε πηζηώζεσλ – θαη πην πξόζθαηα, όζνλ 

αθνξά ζηα αηηήκαηα ζηήξημεο από Σρνιηθό 

Ννζειεπηή, ε έιιεηςε ελδηαθεξόκελσλ 

ππνςεθίσλ – ρσξίο πεξαηηέξσ επεμήγεζε 

 

 Στθν χρόνια μθ διαςφάλιςθ και ανεπάρκεια των διατικζμενων πόρων για 
τθν κάλυψθ παγίων, διαπιςτωμζνων αναγκϊν.  

 Στον ιδιαίτερα ςθμαντικό βακμό εξάρτθςθσ τθσ ΕΑΕ από τθν πρόςλθψθ 
αναπλθρωτϊν (ΕΡ, ΕΕΡ και ΕΒΡ) ςε ςφγκριςθ με τθ γενικι εκπαίδευςθ,  
παρά τθν πραγματοποίθςθ κατά τα τελευταία ζτθ κάποιων προςλιψεων 
μόνιμου προςωπικοφ για τθν κάλυψθ οργανικϊν κζςεων, και 

 Στθν  χρθματοδότθςθ τθσ ΕΑΕ πρωτίςτωσ μζςω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και 
ςε πολφ μικρότερο βακμό από τον τακτικό προχπολογιςμό.  
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απαντιςεισ ακόμθ και τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ του ΥΡΑΙΘ προσ τον Συνιγορο, ωσ 

κφρια αιτία μθ κάλυψθσ των εγκεκριμζνων αιτθμάτων παράλλθλθσ ςτιριξθσ 

μνθμονεφεται θ ζλλειψθ πιςτϊςεων – και πιο πρόςφατα, όςον αφορά ςτα αιτιματα 

ςτιριξθσ από Σχολικό Νοςθλευτι, θ ζλλειψθ ενδιαφερόμενων υποψθφίων – χωρίσ 

περαιτζρω επεξιγθςθ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι αυτι θ αιτιολόγθςθ κεωρείται 

επαρκισ. Κρίςιμθ παράμετρο αποτελεί λοιπόν, πζραν των άλλων, θ διάκριςθ που 

υφίςτανται ςτακερά, ωσ ςυνζπεια, οι μακθτζσ/τριεσ με αναπθρία/ε.ε.α. ςε ςχζςθ με 

τθν πραγμάτωςθ του δικαιϊματόσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ ζναντι των λοιπϊν μακθτϊν 

ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

Συνοψίηοντασ, ο Συνιγοροσ για άλλθ μια φορά διαπιςτϊνει ότι θ ιςχφουςα 

νομοκεςία για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία/ε.ε.α. εφαρμόηεται 

μόνο μερικϊσ όςον αφορά ςτθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων ειδικϊν μζτρων 

υποςτιριξθσ τθσ φοίτθςθσ τουσ ςε γενικά ςχολεία (παράλλθλθ ςτιριξθ, φοίτθςθ ςε 

ΤΕ, ςτιριξθ από ΕΒΡ ι ςχολικό νοςθλευτι), ενϊ παραβλζπεται ι υποβακμίηεται  το 

γεγονόσ ότι θ κζςπιςθ νομοκεςίασ που κατοχυρϊνει το δικαίωμα ςυνεκπαίδευςθσ 

ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ να διαςφαλίςει τουσ πόρουσ, το 

ανκρϊπινο δυναμικό και όλα τα αναγκαία μζςα για τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν 

προβλζψεων.   

Ρεραιτζρω, θ διαδικαςία και τα κριτιρια ιεράρχθςθσ των αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ 

υποςτιριξθσ, βάςει των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων, εγείρουν ηθτιματα 

νομιμότθτασ, διαφάνειασ και διακρίςεων  - είτε δίδεται προτεραιότθτα ςε κάποιουσ 

μακθτζσ/τριεσ ζναντι άλλων είτε, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν παροχι παράλλθλθσ 

ςτιριξθσ, το ωράριο των εκπαιδευτικϊν μοιράηεται μεταξφ περιςςότερων 

μακθτϊν/τριϊν –  δεδομζνου ότι το δικαίωμα των παιδιϊν με αναπθρία/ε.ε.α. ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθ μθ διάκριςθ, όπωσ προκφπτει από τθν ΔΣΔΡ, τθν ΣΔΑΑ και τθν 

ειδικι εκνικι νομοκεςία για τθν ΕΑΕ, επιβάλλει τθν άνευ άλλων προχποκζςεων 

διαςφάλιςθ των κεςμοκετθμζνων μζτρων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου αυτι κρίνεται αναγκαία.  

Ενόψει των παραπάνω, ο 

Συνιγοροσ επιςθμαίνει εκ νζου 

τθν υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ να 

προβεί ςε ςυνολικό ςχεδιαςμό για 

τθν ανεφρεςθ μόνιμων και 

ουςιαςτικϊν λφςεων, υπογραμμίηοντασ ότι, μολονότι θ παρατθροφμενθ, κατάςταςθ 

που παρατθρείται τείνει να δίνει τθν εντφπωςθ τθσ  κανονικότθτασ, λόγω τθσ 

χρονιότθτασ και τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ, ςτθν πραγματικότθτα 

Ο Σπλήγνξνο επηζεκαίλεη εθ λένπ ηελ ππνρξέσζε 

ηεο Πνιηηείαο λα πξνβεί ζε ζπλνιηθό ζρεδηαζκό 

γηα ηελ αλεύξεζε κόληκσλ θαη νπζηαζηηθώλ 

ιύζεσλ 
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παρεμποδίηει ουςιαςτικά τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΕΑΕ, με ςυνζπεια τα παιδιά με 

αναπθρία/ ε.ε.α. να  υφίςτανται ςυςτθματικά παραβίαςθ του δικαιϊματόσ τουσ ςτθν 

ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ  και ςτθν ίςθ μεταχείριςθ με τουσ λοιποφσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ.  

 

 

Ε. Προτάσεις 

Ο Συνιγοροσ, καταρχιν επαναλαμβάνει τθν πάγια κζςθ που ζχει διατυπϊςει και ςε 

προθγοφμενο ςχετικό Ρόριςμα28 ότι θ ΕΑΕ, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δθμόςιασ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, επιβάλλεται να είναι ενταγμζνθ ςτον τακτικό κρατικό 

προχπολογιςμό ιςότιμα με τθν γενικι εκπαίδευςθ, ανεξάρτθτα από τθν  

ςυμπλθρωματικι αξιοποίθςθ προγραμμάτων ΕΣΡΑ για τθ διαςφάλιςθ επιπλζον 

πόρων.  Στο πλαίςιο αυτό θ Ρολιτεία οφείλει να διαςφαλίηει εγκαίρωσ, δθλαδι μζχρι 

τθν ζναρξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ, τθν αναγκαία χρθματοδότθςθ για τθν πλιρθ 

κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν όλων των μακθτϊν/τριϊν με αναπθρία/ε.ε.α.,  

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 6 του ν. 

3699/08 μζτρων υποςτιριξθσ τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο γενικό ςχολείο, κατ’ αντιςτοιχία 

με τθ μζριμνα που λαμβάνεται για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των 

λοιπϊν μακθτϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ανάγκεσ αυτζσ είναι κατά το 

μεγαλφτερο μζροσ γνωςτζσ και καταγεγραμμζνεσ από το προθγοφμενο ςχολικό 

ζτοσ (με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ μακθτϊν που αξιολογοφνται για πρϊτθ φορά) ο 

ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ, παράλλθλα με τον προγραμματιςμό για τθν γενικι 

εκπαίδευςθ, είναι εφικτόσ. Το ίδιο ιςχφει και για τθ ςτιριξθ μακθτϊν/τριϊν με 

αναπθρία ι με ςοβαρά προβλιματα υγείασ από ΕΒΡ ι Σχολικό Νοςθλευτι, όπου 

απαιτείται, ςτο βακμό που αυτό ςχετίηεται με τθν διάκεςθ επαρκϊν πιςτϊςεων για 

τθν κάλυψθ των ςχετικϊν αιτθμάτων.  

Επιπλζον, ο Συνιγοροσ προτείνει:  

 Ωσ προσ τθ  διαδικαςία των προςλιψεων αναπλθρωτϊν (ΕΡ, ΕΕΡ, ΕΒΡ) για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ΕΑΕ, τθ κζςπιςθ προβλζψεων για τθ διενζργεια 

προςλιψεων με ςυμβάςεισ μεγαλφτερθσ (π.χ. τουλάχιςτον τριετοφσ) διάρκειασ, 

για τθ διαςφάλιςθ ςυνζχειασ και ςτακερότθτασ ςτθν υποςτιριξθ των 

ενδιαφερόμενων μακθτϊν/τριϊν ςτα γενικά ςχολεία και ςτθ ςτελζχωςθ των 

ΣΜΕΑΕ (μζχρι να  διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ςτελζχωςι τουσ με μόνιμο προςωπικό), 

και για τθν απλοφςτευςθ των ςχετικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τθν αποφυγι 

των κακυςτεριςεων που αυτζσ ςυνεπάγονται.   

                                                 
28

 «Ρροβλιματα ςτθν υλοποίθςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν με αναπθρία και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» (Νοζμβριοσ 2015) 
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 Ωσ προσ τθν επιλογι και τοποκζτθςθ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ ι ΕΒΡ, 

τθν κζςπιςθ διαδικαςιϊν που να διαςφαλίηουν ότι οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 

το ςυμφζρον των ενδιαφερόμενων παιδιϊν λαμβάνονται υπόψθ, ςε κάκε 

περίπτωςθ, κατά προτεραιότθτα και κατά το μζγιςτο δυνατό.  Οι προβλζψεισ 

αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν τθν επιλογι κατά προτεραιότθτα εκπαιδευτικϊν 

ΕΑΕ που διακζτουν εξειδίκευςθ ι ζχουν λάβει επιμόρφωςθ αντίςτοιχθ με τισ ε.ε.α 

ενόσ  μακθτι, και τθ ςυνζχιςθ, όπου είναι εφικτό, τθσ παροχισ παράλλθλθσ 

ςτιριξθσ ι ςτιριξθσ από ΕΒΡ, από τον ίδιο αναπλθρωτι, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ 

όπου θ ςυγκεκριμζνθ προςωπικι ςχζςθ υπιρξε αποδεδειγμζνα κετικι για το 

ςυγκεκριμζνο παιδί, ι όπου θ διαςφάλιςθ ςυνζχειασ και θ αποφυγι τθσ 

εναλλαγισ προςϊπων κρίνεται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι, λόγω τθσ φφςθσ των 

ειδικϊν εκπαιδευτικϊν του αναγκϊν ι τθσ αναπθρίασ. 

 Ωσ προσ τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν παροχι παράλλθλθσ ςτιριξθσ, τθν 

κακιζρωςθ ςυνεχιηόμενθσ και εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ, εποπτείασ, 

υποςτιριξθσ και αξιολόγθςθσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν.  

 Ωσ προσ τθ ςτακερότθτα τθσ παροχισ τθσ εκπαιδευτικισ ι άλλθσ ειδικισ 

υποςτιριξθσ τθ κεςμικι και πραγματικι διαςφάλιςθ τθσ αντικατάςταςθσ των 

αναπλθρωτϊν, οι οποίοι αποχωροφν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε 

περίπτωςθ ϊςτε να μθν διακόπτεται θ ειδικι υποςτιριξθ και να μθν 

παραβιάηεται ςτθν πράξθ το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ του μακθτι με 

αναπθρία/ε.ε.α . 

 

Πςον αφορά το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ υποψθφίων νοςθλευτϊν και, ςε πολφ 

μικρότερο βακμό, ΕΒΡ για τθν κάλυψθ των κενϊν, ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ 

πιςτϊςεων, βάςει των ςτοιχείων που εςτάλθςαν ςτθν Αρχι από το Αυτοτελζσ Τμιμα 

ΕΕΡ-ΕΒΡ, θ ςταδιακι ενεργοποίθςθ διαδικαςιϊν για ειδικζσ προςκλιςεισ και άλλεσ 

εναλλακτικζσ, παρζχουν λφςθ ςε μερικζσ μόνο περιπτϊςεισ και με κακυςτζρθςθ, 

δεδομζνου ότι οι διαδικαςίεσ αυτζσ εκτείνονται ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ςχολικοφ 

ζτουσ. Κατά ςυνζπεια, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ 

υποψθφίων είναι ιδθ γνωςτό και τείνει να επιδεινϊνεται βάςει των ςτοιχείων των 

τελευταίων ετϊν, ο Συνιγοροσ προτείνει:  

 Τθν κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων για τθν ζγκαιρθ ενεργοποίθςθ (προ τθσ 

ζναρξθσ του ςχολικοφ ζτουσ) των διαδικαςιϊν για τθ διενζργεια ειδικϊν 

προςκλιςεων  

 Τθν επζκταςθ τθσ δυνατότθτασ διενζργειασ προςκλιςεων για προςλιψεισ 

αναπλθρωτϊν ΕΕΡ-ΕΒΡ ςε τοπικό επίπεδο από τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, για 

τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ κάλυψθσ των αναγκϊν των ενδιαφερόμενων 

παιδιϊν, κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ.  
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 Τθν ειςαγωγι πρόβλεψθσ για τθν δυνατότθτα χοριγθςθσ ειδικισ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ-αποηθμίωςθσ μζςω voucher ςτισ οικογζνειεσ των ενδιαφερόμενων 

μακθτϊν, για τθν κάλυψθ του κόςτουσ υποςτιριξθσ τουσ ςτο ςχολείο από 

πρόςωπο επιλογισ τουσ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εφρεςθσ άλλθσ λφςθσ από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ εκπαίδευςθσ.  Σθμειϊνεται, παράλλθλα με τθν 

επίςπευςθ των παραπάνω διαδικαςιϊν για τθν εφρεςθ και πρόςλθψθ 

αναπλθρωτϊν ΕΒΡ ι Σχολικϊν Νοςθλευτϊν, θ εν λόγω παροχι κα πρζπει να 

καταβάλλεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ  

για τθν αποφυγι τθσ εκκρεμότθτασ και αναμονισ που ςυχνά εκτείνεται κατά τθ 

διάρκειά του προκαλϊντασ ζντονθ και παρατεταμζνθ αναςτάτωςθ ςτα 

ενδιαφερόμενα παιδιά και τισ οικογζνειεσ τουσ.   

Ρεραιτζρω, ωσ προσ το υπό εξζταςθ, ςφμφωνα με ενθμζρωςθ τθσ Αρχισ, ενδεχόμενο 

οριςμοφ «ςχολείων αναφοράσ» ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, όπου κα τοποκετείται 

Σχολικόσ Νοςθλευτισ και κα εγγράφονται οι μακθτζσ/τριεσ όμορων περιοχϊν που 

χριηουν εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ, κα κζλαμε να παρατθριςουμε ότι, μολονότι 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια λφςθ ανάγκθσ ςε περίπτωςθ απουςίασ άλλθσ λφςθσ, 

τυχόν εφαρμογι τθσ κα πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ, (α) τον κίνδυνο 

υπονόμευςθσ του κατοχυρωμζνου δικαιϊματοσ των μακθτϊν με αναπθρία/ε.ε.α. 

(ςτθν περίπτωςθ αυτι, με ςοβαρά προβλιματα υγείασ) ςε εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ 

ςτο γενικό ςχολείο και ζνταξισ τουσ ςε αυτό ιςότιμα με τουσ λοιποφσ μακθτζσ, και 

ςυγκζντρωςθ ςε κάποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ μεγάλου αρικμοφ παιδιϊν με 

προβλιματα υγείασ και δυνάμει «γκετοποίθςισ» τουσ, (β) Τθν απόςταςθ και τα 

γεωγραφικά δεδομζνα των κατά τόπουσ «ςχολείων αναφοράσ» από τθν περιοχι 

κατοικίασ των ενδιαφερόμενων μακθτϊν/ τριϊν, οι οποίοι δεν κα πρζπει να 

υποβάλλονται ςε υπζρμετρθ ταλαιπωρία λόγω τθσ μετακίνθςθσ, (γ) τθν πρόβλεψθ 

για διαςφάλιςθ τθσ μεταφοράσ των παιδιϊν, όπου απαιτείται, (δ) τθ διαςφάλιςθ ότι, 

εφόςον οριςτοφν τζτοιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ςε αυτζσ κα υπάρχει νοςθλευτισ ςε 

μόνιμθ και ςτακερι βάςθ (μζςω ςφςταςθσ οργανικϊν κζςεων, ι  πρόβλεψθσ για τθν 

κατά προτεραιότθτα ςτελζχωςθ και τθν άμεςθ αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ 

αποχϊρθςθσ), δεδομζνου ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν   είναι επικυμθτι τυχόν 

μετεγγραφι των ενδιαφερόμενων παιδιϊν ςε άλλθ ςχολικι μονάδα κάκε ζτοσ, με 

γνϊμονα τθν τοποκζτθςθ ςε αυτιν αναπλθρωτι Σχολικοφ Νοςθλευτι.  

Τζλοσ, ο Συνιγοροσ επιςθμαίνει τθν ανάγκθ κζςπιςθσ ενόσ κατάλλθλου κεςμικοφ 

πλαιςίου για τθ διαςφάλιςθ τθσ παροχισ ζκτακτων πρϊτων βοθκειϊν ςε όλεσ τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ εκπαίδευςθσ αλλά και ςε ΣΜΕΑΕ. Θ απουςία ςχετικϊν 

προβλζψεων είναι αιςκθτι ςτθν μεγάλθ πλειονότθτα των ςχολικϊν μονάδων, με 

εξαίρεςθ εκείνεσ όπου υπάρχει τοποκετθμζνοσ Σχολικόσ Νοςθλευτισ για παροχι 
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εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ ο οποίοσ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ υπ’ αρ. 

44841/Δ3/26-04-22 ΚΥΑ «υποςτθρίηει όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ τοποκζτθςισ του, όπωσ και τυχόν ςυςτεγαηόμενθσ».  Κατά ςυνζπεια μζχρι 

να καταςτεί εφικτι θ παρουςία νοςθλευτι ςτο ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων με 

πρόβλεψθ για ςφςταςθ οργανικϊν κζςεων, ο Συνιγοροσ προτείνει τθν ειςαγωγι 

διατάξεων για τθν εκπαίδευςθ οριςμζνων τουλάχιςτον εκπαιδευτικϊν ανά ςχολείο 

ςε παροχι πρϊτων βοθκειϊν, για ςυμβάντα τα οποία ςφμφωνα με τα γενικά 

παραδεκτά επιςτθμονικά δεδομζνα απαιτοφν εκτάκτωσ και επειγόντωσ τθν παροχι 

πρϊτθσ βοικειασ ςε άμεςο χρόνο προκειμζνου να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ηωι ι 

χειροτερεφςει θ υγεία του μακθτι, για τα οποία δεν υφίςταται χρόνοσ για αναμονι 

του ΕΚΑΒ, και απαιτοφν γνϊςεισ βαςικισ υποςτιριξθσ τθσ ηωισ (BLS Basic Life 

Support) όπωσ θ αντιμετϊπιςθ κρίςθσ υπογλυκαιμίασ ι επιλθψίασ ι αλλεργικοφ ςοκ 

ι πνιγμοφ ι θ καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ (ΚαρΡΑ)  θ οποία παρζχεται από μθ 

ιατρικό προςωπικό ςε ςυνζχεια ειδικισ εκπαίδευςθσ προςιτισ ςε όλουσ τουσ 

εργαηομζνουσ εφόςον το επικυμοφν που κα ορίηονται από κάκε ςχολικι μονάδα, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι αυτό,  πζραν τθσ ουςιϊδουσ ςθμαςίασ του για τθν 

προςταςία τθσ υγείασ και τθσ ηωισ όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτον χϊρο του 

ςχολείου, μπορεί να ςυνδράμει ςτθ μείωςθ των αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ 

υποςτιριξθσ για μακθτζσ με προβλιματα υγείασ που κακιςτοφν αναγκαία τθ 

ςυνδρομι ςε τακτικι βάςθ (π.χ. για τθν τυχόν χοριγθςθ τακτικισ ι ζκτακτθσ 

φαρμακευτικισ αγωγισ κλπ) ι τθν παρζμβαςθ ενιλικα (χωρίσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 

νοςθλευτικισ) ςε ςπάνιεσ και εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ οποία δεν τουσ παρζχεται 

υπό τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ.   

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω διαπιςτϊςεων και προτάςεων εκ μζρουσ τθσ Αρχισ, 

παρακαλοφμε για τισ ενζργειζσ ςασ και για τθν λιψθ όλων των αναγκαίων κεςμικϊν 

και ουςιαςτικϊν μζτρων, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν με 

αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθσ ιςότιμθσ 

ςυμμετοχισ και ζνταξισ τουσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 


