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Κοινωνικής Μερίμνής των άποκλινόντων έκ τοϋ φυσιολο
γικού άτόμων».

Ποός τήν Βονλήν τών 'Ελλήνων

Α' ΓΕΝΙΚΑ
1. Θέση τοϋ προβλήματος.

Σ’ ολο τον κόσμο ύπήρχαν καί υπάρχουν άποκλίνοντα άτομα 
όλων των μορφών καί βαθμιδών. ’Ανεξάρτητα άπό τά αίτια 
τής άποκλίσεώς τους, έχουν κοινό γνώρισμα την άδυναμία 
νά παρακολουθήσουν άπιτ λεσματικά τά κανονικά προγράμ
ματα έκπαιδεύσεως καί νά πετύχουν αυτοτελή επαγγελματική 
καί κοινωνική ένταξη.

Ό καθορισμός καί ό τρόπος άντιμετωπίσεως τοϋ προβλή
ματος των άποκλινόντων άτόμων ήταν πάντοτε συνάρτηση 
των έπιστημονικών άντιλήψεων καί τοϋ κοινωνικοΰ κλίματος 
κάθε εποχής. "Ετσι τό άποκλϊνον άτομο θεωρήθηκε κατά 
καιρούς, κοινωνικά επικίνδυνο άχρηστο άρρωστο παραστρα- 
τημένο κοινωνικό βάρος καί γνώρισε τήν άπόρριψη τον οίκτο 
τήν φιλανθρωπία, τήν κοινωνική άπομόνωση τοϋ άσύλου ή 
τήν εγκατάλειψη, τήν άθλιότητα καί τήν εκμετάλλευση σέ 
βαριές χειρωνακτικές εργασίες.

Ή άνάπτυξη τώνΤπιστημών ή άλλαγή των άντιλήψεων τοϋ 
άνθρώπου για τον άνθρωπο καί ή άνάλογη κίνηση ειδικών 
επιστημόνων οργανισμών καί Κυβερνήσεων βοήθησαν, ώστε 
νά άλλάξει ή μοίρα των άποκλινόντων άτόμων. "Ετσι τό 
άρθρο 5 τής Διακηρύξεώς τών δικαιωμάτων τοϋ παιδιοΰ τής 
Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Ο.Η.Ε., τής 20.11.1959 τονίζει 
ότι « στο σωματικά νοητικά ή κοινωνικά άποκλϊνον παιδί 
πρέπει νά παρέχεται έξειδικευμένη θεραπεία, παιδαγωγική 
βοήθεια, καί μέριμνα, άνάλογα μέ τις άνάγκες του».

Σήμερα τό πρόβλημα τοϋ τ άποκλίνοντος άτόμου έχει 
ύιοθετηθεΐ διεθνώς ώς κοινωνικοπαιδαγωγικό πρόβλημα καί 
αντιμετωπίζεται άπό τό Κράτος μέ τήν εφαρμογή ειδικών 
:εκπαιδευτικών προγραμμάτων,; σέ συνδυασμό μέ ιατρικά 
.καί άλλα κοινωνικά μέτρα.' Στόχος τών ειδικών αυτών 
μέτρων'είναι ή έξέλιξη καί ή έξισορρόπιση τής καθυστερη
μένης ή διαταραγμένης προσωπικότητας τοϋ άποκλίνοντος 
άτόμου καί ή ένταξή του στον κόσμο τής εργασίας καί τήν 

-κοινωνική ζωή. ,ν - ί .ι. - - · .
"Ολα τά προοδευτικά Συντάγματα κατοχυρώνουν τό 

δικαίωμα αυτό. ϊ
'τ ' Τό Σύνταγμά μας τοϋ 1975 τονίζει τό σεβασμό στην άξια 
τοϋ άνθ ρώπου ( άρθρα 2, 5, 16, 21 καί 25) καί έπισημαίνει 
Ιδιαίτερα τήν υποχρέωση τής πολιτείας γιά μόρφωση καί 
έπαγγελματική καί κοινωνική ένταξη τών άποκλινόντων 
άτόμων ( άρθρο 21). . · , . - .·.

■ Γιά τήν υλοποίηση τών νέων ιδεών καί διακηρύξεων κι
νητοποιείται ή επιστήμη καί τό Κράτος μέ πρώτο μέλημα 
τη λήψη τών άναγκαίων νομοθετικών μέτρων καί. στη συνέ
χεια τήν άνάπτυξη τών καταλλήλων προγραμμάτων.

2. Γενικές έννοιες. ~ ί * Γ ' 'V"
”'α) Τό άποκλϊνον έκ τοϋ φυσιολογικού άτομο.' Τό άπο- 
κλΐνον άτομο δέν είναι άτομο πού νοσεί μέ τή στενή σημασία 
τής λέξεως. Ή άπόκλιση δέν είναι άσθένειά, άλλά μιά κατά
σταση πού παρατηρεΐτχι στά άτομα μέ καθυστερήσεις, άνα- 
πηρίες ή διαταραχές στήν ψυχοσωματική δομή καί. στις 
επί μέρους λειτουργίες, πού οφείλονται σέ όργανικά ψυχικά 
ή κοινωνικά αίτια καί πού εμποδίζουν τήν όλοκλήρωση τής 
προσωπικότητάς τους. . -

Ή άπόκλιση δέν περιορίζεται στο παθολογικό σύμπτωμά 
(,νοητική καύυστέρηρη, τύφλωτη. κώφωση, κινητική διατα
ραχή κλπ, άλλά στήν όλη εξελικτική πορεία' τής προσωπι
κότητας πού επηρεάζει τήν «κοινωνική μοίρα» τοϋ άτόμου.

β) Ειδική άγωγή. Μέ τόν όρο ειδική άγωγή- ό παλιότερος 
όρος « Θεραπευτική Παιδαγωγική» δέ χρησιμοποιείται

πλέον, επειδή δημιουργεί σύγχυση μέ τήν ΐατρική-έννοοϋμε 
κυρίως τή διδασκαλία καί διαπαιδαγώγιση τών άποκλινόντων 
παιδιών μέ ειδικά μέσα καί μεθόδους. Ειδικότερα,'έίδίκή 
άγωγή σημαίνει τήν υποβοήθηση γιά τήν' ώρίμανση,'τήν 
εναρμόνιση, καί τήν ολοκλήρωση τής προσωπικότητας'τοΰ 
άποκλίνοντος άτόμου, καθώς καί γιά τόν έξοπλισμό του μέ 
γνώσεις καί δεξιότητες μέσα στά όρια τοϋ βαθμού τής άπο- 
κλίσεως καί τών εξελικτικών του δυνατοτήτων, ώστε νά 
ένταχθεΐ στό κοινωνικό σύνολο καί νά αισθάνεται εύτυχίσμέ-
νο. ...... f '

Ή ειδική άγωγή, « ώς θεραπεία διά τής άγωγής» μέ 
πλατιά έννοια, είναι ό μακρύς καί δύσκολος δρόμορ. άλλά ό 
μόνος σχεδόν δοκιμασμένο ς λερατευτιαός δρόμος γιά τό άποάλί- 
νον παιδί. Οί άλλες ειδικές επιστήμες διευκολύνουν' καί 
κάνουν πιο άποτελεσματικό τό έργο τής ειδικής άγωγής 

γ) Τό ειδικό σχολείο. Τό ειδικό σχολείο είναι σχολείο 
γενικής έκπαιδεύσεως. "Οπως ολα τά σχολεία αυτής1 τής 
στάθμης, έχει ώς στόχο του τόν ήθικοκοινωνικό άνθρωπο, 
τόν ικανό νά άνταποκριθεΐ στις άπαιτήσεις τής ζωής!' Ό 
τελικός σκοπός τοϋ ειδικού σχολείου είναι ό ίδιος πού επι
διώκουν καί τά άλλα σχολεία τής γενικής έκπαιδεύσεως. 
'Η διαφορά μεταξύ τών δύο ειδών σχολείων βρίσκεται' ότά 
μέσα καί στό βαθμό τής πραγματώσεως τοϋ σκοπού, μέ' επί 
πλέον γνώρισμα γιά τό ειδικό σχολείο τήν πολυμορφία πού 
παρουσιάζει, ώς προς τήν όργάνωση καί λειτουργία τόύ.'Ή 
πολυμορφία αύτή οφείλεται στήν ποικιλία πού παρατηρεΐται 
σχετικά μέ τό είδος καί τό βαθμό τής άποκλίσεως. των άτομά ν 
πού έξφΐηρετεΐ. .· ... .·. ρκ.ό ίο

, δ) Ή ειδική έπαγγελματική έκπαίδευση καί ή έπαγγελμα- 
-τική ένταξη. . . : . τ- ·:ΐ ν· .Υτρ.νόο

* Η έπαγγελματική έκπαίδευση είναι ή συνέχεια -καινή 
δλοκλή, ωση τής ειδικής άγωγής. Τό είδος καί τό -επίπεδο 
τής έκπαιδεύσεως.αυτής έξαρτώνται άπό τό είδος .καί-τό 
βαθμό τής άποκλίσεως τών έκπαιδευομένων; παρέχεται ήέ 

_σέ προστατευόμενα έργαστήρια, καθώς καί σέ επαγγελματι
κές σχολές. '· νρ ·;.> . . .:' ά* ;.,/ ?τ..·,Λ . ά- '-Ρ.'ενφίίρά 
-;.··Τό. άποκλϊνον'παιδί, άνάλογα μέ τις ίκανότητές τοο'/ρτό 
είδος καί τό βαθμό τής έκπαιδεύσεως του, είναι δυνατό νά 
άσκήσει ένα επάγγελμα άπό τό πιό απλό καί- τυποποιημένο 
μέχρι καί τά έπαγγέλματα ,άκαδημαΐκής μορφώσεωφάκδ- 
μη. Έρευνες καί μακρόχρονη πείρα σ’ όλο τό κόσμο έδειξαν, 
δτι άπό τούς άπόφοιτους τών ειδικών σχολείωνύκαίττών

άπό τή συνεχή μέριμνά καί προστασία τής πόλιτεμαψ, (ι.-Η 
έργασία είναι πραγματική άξια καί' κριτήριο τής_ζωής,;<Ό 
άνθρωπος μέ τήν έργασία άναγνώρίζει τόν εαυτό ρου καί 
ζεΐ τή χαρά τής έπιτυχίας καί τής άναγνώρίσεωψάπό^τούς 
άλλους. ' ......; "

Μέ τό επάγγελμα τό άτομό προσάρ'μόζετάι μέσα' στα. πλαί
σια τοϋ δυνατού, στην κοινωνία γίνεται ισότιμό μέλος της, νιώ
θει τήν άξια τής ζωής'καί αισθάνεται εύτυχισμένοζ Ταυτό
χρονα έξυπηρετεΐται καί τό κοινωνικό σύνολο γιατί ολα του 
τά μέλη ένεργοποιοϋνταϊ. ··< . · ν >1 ’·'· - ι-.'Άί'ί ·ί·.
" ε) *Η κοινωνική μέριμνά. Ή κοινωνική μέριμναήέν.είναι 
πλέον δπως τή γνώρισε δ κόσμος στήν έποχή τής'^φιλανβρω,- 
πίας καί τοϋ εθελοντισμού, μια γραφειοκρατική ύπηρεσία 
πιστοποιήσεως τής άνάγκης για, βοήθεια, ψίχουλα έπιδοτή- 
σεως, τοποθέτηση σέ ίδρύματα-άποθέτες ή σέ άσυλικά έργα- 
στήρια μέ άχαρη στερεοτυπική άπασχόληση. ~~

. Κοινωνική μέριμνα είναι ή ύπεύθυνη παρουσία^ τοϋ,κοινιρ- 
νικοϋ κράτους καί έκφράζει τήν ηθική προσωπικότητα: τής 
πολιτείας, γιατί άναγνώρίζει τά άποκλίνονταΰπαι<διάν;ώς 
πραγματικά μέλη της, καί τά κάνει σύγκλήρονόμους .καί 
συνεχιστές τοϋ πολιτισμού της. Είναι ή συμβολή, τή ςΙ >Ιο ι- 
νωνικής έπιστημης στό έργο τής βοήθειας κ<#"Ϊ7)ςΧά<τofe# 
ταστάσεως τοϋ παιδιού^ πού, βρίσκεται σέ'

Κύριό έργο της είναι ή πραγμάτωση τών νέων κοινωνικών 
άντιλήψεων τών μεγάλων' διακηρύξεων γιά τά^ δικαιώματα 
τοϋ παιδιού καί τών Συνταγματικών κχτοχυρ^ώσέώνψκαί



*s7vi*yS*crx Ju'l ri&tarH.- \ xx t, ρη i«-J-* >-
ίκφραζ|τχι μέ(τήν ενεργητική συμπ^χσταση στό αποκλινον
άτομ^καί τό λίκνο μέχρι τδν τάφο. Στήν πράξη είναι πολύ
πλευρη. καί, τή συναντούμε στό χώρο τής προλήψεως, τής 
διαγνώσεως ’καί τής θεραπείας. ’Ακολουθεί τό άποκλίνρν 
παιδί στό σχολείο'καί βοήθα την ειδική αγωγή με τή διαφώ
τιση 'καί τήν εξυγίανση τοϋ οικογενειακού καί κοινωνικού πε
ριβάλλοντος. Τή συναντούμε άκόμη καί εκεί δπου δεν φτάνει 
ή ειδική αγωγή δηλαδή κοντά στο άτομο μέ βαριές διατα
ραχές καί καθυστερήσεις (ψύχωση ιδιωτεία κ.λ.π.). Συνεργά
ζεται καί συμπορεύεται μέ πολλές επιστήμες και υπηρεσίες 
καί αποτελεί βασική προϋπόθεση για τήν έπιτυχία τοΰ τελικού 
σκοπού τής ειδικής άγωγής. .

ν '· '3. Έκταση τού προβλήματος.
%Τό 'πρόβλημά“τών άποκλινόντων παιδιών καί εφήβων ση
μειώνει συνεχώς ανησυχητική παρουσία στον κόσμο καί 
προβάλλει απειλητικότερο για τό μΩλ,ον. Νεώτερες έρευνες 
δείχνουν πώς τό ποσοστό τών άτόμων αυτών αυξάνει συνεχώς. 
Στις Η.Π.Α.' υπολογίζεται σέ 10% περίπου τού άντίστοιχου 
μαθητικού πληθυσμού, ένώ στή Γαλλία φτάνει τό 12% 
περίπου. . .. ;■ _ . .. . ? ν-ί

."Αλλοι παιδαγωγοί καί ψυχολόγοι, κυρίως Γερμανοί υπο
λογίζουν τό ποσοστό αύτό σέ 6- 8%. ή - .·: · ·
·. ’Ανεξάρτητα άπό τις διαφορές πού παρατηρούνται στα 
αποτελέσματα τών ερευνών, οί όποιες πιθανόν να όφείλονται 
σέ διαφορετικά κριτήρια πού χρησιμοποιήθηκαν για τό χα
ρακτηρισμό τών άτόμών ώς άποκλινόντων, ή διαπίστωση είναι 
οδυνηρή καί υπαγορεύει τή λήψη τών αναγκαίων μέτρων χωρίς 
καθυστέρηση.;· ;· ,: ώ *. ιτ ν. ι \.·τ*,α--s:.r ii 
/· Στην . Ελλάδα δέν έχουμε στατιστικά στοιχεία πού νά 
προέρχονται άπό πλατιές επιστημονικές έρευνες καί άπο- 
γραφές>._ Πάντως άν παραδεχτούμε οτι κι έμείς όπως καί 
οι άλλοι λαοί βρισκόμαστε στήν ίδια μοίρα σχετικά μέ τις 
ασθένειες, τά άτυχήματα καί τά δεδομένα τής κληρονομικό
τητας δτι ζούμε στήν ίδια ταραγμένη εποχή καί άντιμετώπί- 
ζουμε τις ίδιές καταστρεπτικές βιολογικές' καί ψυχολογικές 
επιδράσεις,· πρέπει νά, παραδεχτούμε επίσης δττ καί στή 
χώρα μας τό ποσοστό τών παιδιών καί εφήβων πού έχουν 
ανάγκη ειδικής άγωγής δέ διαφέρει σημαντικά άπό τό πο
σοστό τών άλλων χωρών. ■ ν

Έάν λάβουμε ύπόψιν μας καί τις άνακοινώσεις πού έχουν 
γίνει κατά καιρούς άπό γιατρούς παιδαγωγούς καί ψυχολό- 
|Όυς, πρέπει νά ύπολ.ογίζουμε δτι στή χώρα μας άπό τά 2.
156.000 άτομα σχολ.ικής ήλικίας (5-19 ετών) οί 150.000-
200.000 περίπου άνήκουν στήν κατηγορία τών άποκλινόντων 
άτόμων ( νοητικά καθυστερημένων σωματικά άναττήρων, 
κωφών, τυφλών, μέ διαταραχές' συμπεριφοράς καί λ.όγου). 
Στόν άριθμό αύτό συμπεριλαμβάνονται καί τά σχολ.ικά άνώ- 
οιμα άτομα, καθώς καί τά άτομα μέ δυσκολ,ίες μαθήσεως, 
τά όποια πρέπει νά δεχτούν ειδική βοήθεια για νά ώριμάσουν 
καί νά πετύχουν τήν ένταξή τους στο κανονικό σχολ.είο.

Άν λάβουμε ύπόψιν ότι γύρω άπό κάθε άποκλ.ΐνον άτομο 
συνυπάρχουν καί άγωνιούν 3- 5 άλλ,α άτομα τού άμεσου 
ν.κογενιακού του περιβάλλοντος τό πρόβλημα παίρνει τερά
στιες διαστάσεις καί γίνεται όξύτερο.

4. Ή σημερινή κατάσταση.
α) Στο εξωτερικό. Ή άνησυχητική αύξηση τού άριθμού 

τών άποκλινόντων παιδιών καί εφήβων δημιούργησε μεγαλύ
τερη αγωνία γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό καί προκάλ.εσε 
στις προοδευμένες χώρες τήν κινητοποίηση άτόμων, οργανώ
σεων καί Κυβερνήσεων μέ κοινό στόχο την άντιμετώπισή 
του.

Ή κάλυψη τών άναγκών στις διάφορες χώρες ποικίλλ.ει 
ίνάλογα μέ τις οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας και τό 
'ρόνο πού άρχισε ή άντιμετώπισή τού προβλήματος.

Στήν ιατρική καί τήν ψυχολογία σημειώνονται θεαματικά 
ιποτελέσματα ( άνακάλ.υψη τών αιτίων πολλών μειονεκτικών 
ιαταστάσεων, νέες άπόψεις τής Γενετικής, βελτίωση τών 
βιοχημικών καί ήλεκτροεγκεφαλικών μεθόδων καί μέσων

προλήψεως όρισμένών'Καταστάσεων, βελτίωσή' τών μέσων ά 
'καί μεθόδων διαγνώσεως κ.λ„π.)Γ' V ·- 'JiT ,< ν7—.—Α. ·5Γ. ».;# Ac- α . ·:ι .«s**? -ίμ

Ή κοινωνική συνείδηση άφυστνίζεται καί συντελχίται ή'λ 
μετάβαση άπό τον «οίκτο στό χρέος» μέ παράλληλη καί 
συνεχώς αύξανόμενη μετατόπιση τού προβλήματος τών άπο- 
κλινόντων άτόμων άπό τήν ιδιωτική πρωτοβουλία στό Κρά
τος. (

Εκεί δπου γίνεται άληθινή επανάσταση είναι ό τομέας τής 
ειδικής άγωγής καί τής κοινωνικής μέριμνας. Χωρίς νά 
άποκλ.είεται ή ένταξη στά κανονικά σχολ.εία τών παιδιών 
πού διαθέτουν καί τις ελάχιστες δυνατότητες λειτουργούν σ’ 
όλο τον κόσμο δεκάδες χιλιάδες ειδικά σχολεία καί τάξεις 
γιά τά άποκλ.ίνοντα παιδιά καί. τούς εφήβους καί πλουτί
ζονται μέ ειδικά μέσα καί ύλικά διδασκαλίας. ’Ινστιτούτα 
έρευνας καί πειραματισμού λειτουργούν καί σέ πολλά Πα
νεπιστήμια ιδρύονται έδρες ειδικής άγωγήςι, \ ,.....

Σύλλ.ογοι γονέων καί φίλων τών άποκλινόντων παιδιών 
μέ χιλιάδες μέλη άναπτύσσουν άξιόλογη δραστηριότητα. 

.’Εφαρμόζονται προγράμματα διαφωτίσεως καί ένημερώ- 
σεως τού κοινού. Ή βιβλιογραφία τής ειδικής άγωγής πλου
τίζεται όλ.οένα καί περισσότερο. · ~

Χαρακτηριστικά τής δλης κΐνήσεως είναι :
αα) Ή άλλαγή τών ρόλων τών βασικών, φορέων. Ό 

κρατικός φορέας έχει τώρα παντού τήν εύθύνη τών επι
στημονικών, διοικητικών καί' όργανωτικών' μέτρων καί 
εφαρμογών ένώ ή ιδιωτική πρωτοβουλία κινείται στό πλαί
σιο καί προσφέρει πολλαπλή βοήθεια ώς έκφραση κοινωνικής 
συμμετοχής: : ; ' ή · , .''^Λ ?ν · . λ } :

αβ) Ή άλλαγη τού ρόλ.ου τού ειδικού σχολείου. Τό κί
νητρο τής δημιουργίας ειδικών σχολείων δέν είναι ή άπαλλαγή 
τών κανονικών παιδιών άπό τή « διαταρακτική παρουσία» 
τών άποκλινόντων άλλά ή δημιουργία κατάλληλου έκπαι- 
δευτικού χώρου καί κλάματος γιά χάρη τών άποκλινόντων 
παιδιών.; •τ.’. ΰ*.■■/·. λ·*.:: ,·.ί.ι-. : 5 V
, αγ) Ή άλλαγή τής έννοιας τής ειδικής άγωγής. Ή ειδική 
άγωγή δέ θεωρείται πιά ώς ένας μικρός βοηθητικός κλάδος 
τής παιδαγωγικής, άλλά ώς ένας επιστημονικός κλάδος μέ 
μεγάλο πλάτος καί ιδιαίτερη σημασία καί άξια. Ή ειδική 
άγωγή δημιουργεί νέα όπτική γωνία θεωρήσεως τής προ
σαρμογής καί τής συμπεριφοράς τού παιδιού στή σχολική 
ζωή καί μάθηση καί νέο τρόπο παιδαγωγικής άντιμετωπί- 
σεως τών άρνητικών μορφών τους.

β) Στήν Ελλάδα. Ή χώρα μας, δυστυχώς, κατατάσσεται 
μεταξύ τών χωρών πού ελάχιστα έχουν νά έπιδείξο.ν στόν 
τομέα τής ειδικής άγωγής. Άν καί οί πρώτες προσπάθειες 
στό χώρο αύτό σημειώθηκαν άπό τις άρχές τού αιώνα μας— 
ίδρυση « ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ» Καλλιθέας τό 1906, Σχολείου 
κωφαλάλων τό 1923, Προτύπου Ειδικού Σχολείου ’Αθηνών 
τό 1937, σχολείου γιά σωματικά άνάπηρα παιδιά (ΕΛΑ. 
Ε.Π.Α.Α.Π.) τό 1945-κ.λ.π. ώστόσο δέ φτάσαμε στήν πλήρη 
άνάπτυξη τού θεσμού. Τά περισσότερα άπό τά σχολ.εία πού 
ιδρύθηκαν κατά τήν περίοδο αύτή δέν άποδίδουν ικανοποιητικά 
άποτελ.έσματα. Αύτό όφείλ.εται στό 0Tt :

βα) Ή ίδρυση τών σχολείων ήταν άποτέλ.εσμα φιλότιμων 
προσπαθειών φωτισμένων παιδαγωγών, άλλων ειδικών έπι- 
στημόνων ή εύεργετών καί είχαν προσωποπαγή χαρακτήρα. 
Μόλις έλ.ειψαν οί πρωτοπόροι τά σχολ.εία καί τά ιδρύματα αυτά 
έχασαν τή λάμψη τους καί μειώθηκε ή άποδοσή τους. .

ββ) Ή παρουσία τού κοινωνικού κράτους ήταν ύποτυπώ- 
δης καί περιοριζόταν μόνο στήν οικονομική ένίσχυση μέ 
σοβαρή έλλ.ειψη σέ ειδικευμένο επιστημονικό προσωπι
κό.

βγ) Δέν ύπήρχε τό κατάλληλο κλ.ΐμα κοινωνκής παραδο
χής, γιατί δέν έγινε προσπάθεια διαφωτίσεως καί ένημερώ- 
σεως τού κοινού.

Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλ.εμο άναθερμαίνεται πάλι 
ή ιδέα τής άντιμετωπίσεως τού προβλήματος τού άποκλίνον- 
τος παιδιού καί γίνονται μερικά πρωτοποριακά βήματα άλλ.ά 
καί πάλι χωρίς τήν παρουσία τού επίσημου κράτους.
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To 1969-70 ή πολιτεία κάτω άπό τήν πίεση των γονέων, 
αναγκάστηκε νά ασχοληθεί μέ το πρόβλημα των άποκλινόντων 
ατόμων καί καθιέρωσε μονοετή μετεκπαίδευση διδασκάλων 
στην ειδική αγωγή. Στή συνέχεια ιδρύθηκαν 45 όλ.ιγοθέ- 
σια σχολεία. Ή οργάνωση καί ή λειτουργία των περισσο
τέρων άπό αύτά δεν είναι άκόμη ικανοποιητική.

Σήμερα υπάρχουν στήν Ελλάδα 105 ειδικά σχολεία (δια
φόρων τύπων) άπο τα όποια 61 είναι δημόσια καί 44 ιδιωτικά 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Σ’ αύτά 
φοιτούν 4.000 περίπου παιδιά.

Τό διδακτικό προσωπικό ανέρχεται σέ 318 εκπαιδευτι
κούς, άπό τούς όποιους μόνο 23,24% είναι ειδικευμένοι, 
ενώ 4.09% δεν έχουν καθόλου προσόντα γιά διορισμό τους 
σέ σχολείο.

Διαπιστώσεις. Ή κατάσταση πού έπικρατεϊ στήν Ελλά
δα, σχετικά μέ τό πρόβλημα των άποκλινόντων, ατόμων, δεν 
είναι ικανοποιητική καί παρουσιάζει τήν κατωτέρω εικό
να :

α) Άπό τις 150- 200 χιλιάδες περίπου των άποκλινόντων 
παιδιών καί εφήβων μόνο στις 4000 περίπου παρέχεται 
ειδική αγωγή. . ......

β) Τά περισσότερα άπό τά παραπάνω ειδικά σχολεία δεν 
παρουσιάζουν όργάνωση καί λειτουργία πού νά, άνταποκρί- · 
νεται στά νέα δεδομένα της ειδικής αγωγής, ούτε αύστηρή 
έξειδίκευση ώς πρός τό είδος καί τό βαθμό τής άποκλί- ·. 
σεως. · , ■... . * .... .....

γ) Δεν ύπάρχει ολοκληρωμένο καί ενιαίο πρόγραμμα γιά 
' τήν αντιμετώπιση τοϋ προβλήματος, καί, έκτος άπό ελά

χιστες εξαιρέσεις, δεν γίνεται καμμιά προσπάθεια γιά έπαγ- 
γελματική εκπαίδευση καί άπασχόληση.

δ) Τό διδακτικό προσωπικό πού .υπηρετεί στά ειδικά 
σχολεία κατά τό . μεγαλύτερο μέρος είναι άνειδίκευτο. 
Σέ πολλές περιπτώσεις μάλιστα δέν έχει οΰτε καί αύτά τά - 

. προσόντα πού άπαιτοϋνται γιά τό διορισμό του σέ σχολείο 
γενικής έκπαιδεύσεώς. .V .-

ε) Δέν υπάρχουν ειδικευμένοι επιστήμονες γιά τη στελέ- 
χωση τών ειδικών υπηρεσιών/1 λ ..... . ** -. ....

στ) Δέν έχει κατανοηθεί ή ανάγκη τοϋ συντονισμού τής 
δράσεως τών διαφόρων φορέων στά πλαίσια ένός ενιαίου 
προγράμματος.

ζ) 'Η κοινωνική μέριμνα έζακολρυθεΐ νά παρέχεται μέ 
τήν παλιά μορφή τής « κοινωνικής πρόνοιας» πού σημαίνει 
έπιδότηση ιδρυματική περίθαλψη καί προστασία. Κοινωνική 
υπηρεσία δέν υπάρχει στά δημόσια ειδικά σχολεία.

η) 'Η νομοθεσία πού ύπάρχει σχετικά μέ τήν ειδική άγωγή 
είναι ύποτυπώδης. Οί Α.Ν. 453/1937 καί 1049/1938 πού 
αφορούν στήν ίδρυση καί τήν όργάνωση τοϋ Προτύπου Ειδι
κού Σχολείου ’Αθηνών καί οί σποραδικές διατάξεις καί 
αποφάσεις εκτός τοϋ δτι είναι αναχρονιστικές καί άτελεΐς, 
πάσχουν άπό έλλειψη διοικητικής ευελιξίας, καί προσαρμο
στικότητας. Δέν καλύπτουν όλο τό φάσμα τών άναγκών τών 
άποκλινόντων άτόμων, ούτε ώς πρός τό είδος καί τό βαθμό 
τής άποκλίσεως, ούτε ώς πρός τήν ποικιλία τών παροχών.

'Η έλλειψη τής άναγκαίας νομοθεσίας έχει ώς συνέπεια 
την περιπλοκή τών αρμοδιοτήτων μεταξύ τών φορέων καί 
τήν άνάληψη έκπαιδεύσεώς καί κοινωνικής μέριμνας, άπο- 
κλινόντων άτόμων άπό ανειδίκευτα καί άνεύθυνα πρόσωπα, 
μέ τή μορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας.I .... ■ * ι

Μέ τό Σύνταγμα τοϋ 1975 κατοχυρώνονται τά δικαιώματα 
τοϋ άποκλίνοντος άτόμου.

Τό Υπουργείο Παιδείας μετά άπό σοβαρή μελέτη τοϋ 
προβλήματος αύξησε τή διάρκεια τής μετεκπαιδεύσεως τών 
διδασκάλων στήν ειδική άγωγή άπό ένα σέ δύο έτη (Ν. 227/ 
1975) ίδρυση Διεύθυνση Ειδικής ’Αγωγής στήν Κεντρική 
Τπηρεσία του ( Π.Δ. 147/76 άρθρο 21 καί καθιέρωσε 

τό θεσμό τοϋ έπιθεωρητή τών Είδικών Σχολείων. Ήδη μέ . 
τή συνεργασία καί τών ’Υπουργείων Δικαιοσύνης, Κοινωνι
κών Υπηρεσιών καί ’Εργασίας, πού είναι έπίσης υπεύθυνα 
για την άντιμετώπιση τοϋ άποκλίνοντος παιδιού, κατάρτισε

αύτό τό σχέδιο νόμου γιά τή σωστή καί ριζική έπίλυσή του 
καί τήν ποσοτική καί ποιοτική κάλυψη τών άναγκών τών 
άποκλινόντων άτόμων σταδιακά.

Πρός τήν κατεύθυνση αύτή αξιόλογη ύπήρξε κατά τά 
τελευταία χρόνια καί ή δράση τών παραπάνω Υπουργείων 
πλήν όμως μέχρι σήμερα καθένας φορέας ένεργοϋσε γιά 
λογαριασμό του καί ανεξάρτητα άπό τούς άλλους χωρίς 
συντονισμό μέ άποτέλεσμα νά παρατηρούνται κενά ή έπι- 
καλύψεις αρμοδιοτήτων. Μέ αύτό τό σχέδιο νόμου κα
θορίζονται μέ σαφήνεια οί Τχρμοδιότητες τών φορέων έτσι, 
ώστε καθένας άπό αύτούς νά ύπηρετεΐ συγκεκριμένο τομέα, 
σέ στενή συνεργασία μέ τούς άλλους. Ό συντονισμός τής 
δράσεως τών φορέων εξασφαλίζεται μέ τό Συντονιστικό Συμ
βούλιο πού συνιστάται μέ αύτό τό Νόμο.

Αύτό τό σχέδιο νόμου άποτελεί ιστορικό σταθμό έπειτα 
άπό προσπάθειες 70 έτών νά έπιζήσει καί νά ριζώσει ή 
ειδική άγωγή στήν Ελλάδα. Βάζει τάξη στο χάος, έξουδε- 
τερώνει τις άδυναμίες, συμπληρώνει τά κενά καί τις ελλείψεις 
καί καλύπτει όλο τό φάσμα τών άποκλίσεων τής νηπιακής, 
παιδικής καί εφηβικής ήλικίας. Στηρίζεται στήν Ελληνική 
πραγματικότητα, δίνει εγγυήσεις καί δυνατότητες γιά 
ώριμες λύσεις, άξιοποιεί δημιουργικά τήν. εμπειρία, τών 
ξένων χωρών, άλλά καί τήν ’Ελληνική καί άνοίγει καινούρ
γιους δρόμους γιά τήν ανάπτυξη ένός σύγχρονου καί ολο
κληρωμένου θεσμού.

Άπό τό Νομοσχέδιο αύτό χιλιάδες ’Ελληνόπουλα πε
ριδένουν «τό δικό τους σχολείο» καί τό «δικό τους δάσκαλο». 
Έ. ατοντάδες χιλιάδες γονείς, άδελφοί καί συγγενείς τών 
παιδιών αύτών περιμένουν νά έπιστρέψουν ήρεμοι από τήν 
έργασία τους καί νά ζήσουν τή χαρά καί τή γαλήνη στο σπί
τι τους." . ’ ζ .- ... .. ., : .·..·

Ό τρόπος τής λύσεως τοϋ προβλήματος θά δείξει άν 
πραγματικά θέλουμε νά υψώσουμε αύτό πού έχει προμετω-, 
πίδα τό Σύνταγμά μας «τό σεβασμό καί. τήν προστασία'τής 
άξίας τοϋ ανθρώπου» ώς βασική άρχή.τοϋ τρόπου τής ζωής 
μας καί άν θέλουμε νά συμπορευόμαστε μέ τά πολιτισμένα 
κράτη. . .

Β\ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕ ΆΡΘΡΟΥ ' ■
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α\ .·'- V ....'

Έννοιες -’Αντικείμενο - Φορείς y.

.- .. Άρθρο 1. J .. V .. , _ . . . .,·
'Ορίζεται ό σκοπός τοϋ Νόμου, ό οποίος συνίσταται στήν 

παροχή ειδικής άγωγής καί ειδικής επαγγελματικής έκ- 
παιδεύσεως στά άποκλίνοντα έκ τοϋ φυσιολογικού άτομα,’ 
μέ τήν έφαρμογή είδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καί 
μεθόδων, σέ συνδυασμό μέ ειδικά κοινωνικά μέτρα, ώστε 
νά πετύχουμε τήν ένταξη τών άτόμων αύτών στήν κοινωνική 
ζωή καί τήν έπαγγελματική δραστηριότητα, μέσα στά πλαίή 
σια φυσικά τών δυνατοτήτων τους.'''- ΆΓ·" Δ'·*'*~.τ·*.ή.·'υ·!· ·■'-

Άρθρο 2. "-'
'Ορίζονται λεπτομερειακά οί κατηγορίες τών άτόμων πού 

μπορούν νά χαρακτηρισθοϋν ώς άποκλίνοντα. Διευκρινίζεται 
όμως ότι άπό τά άτομα αύτά άνάγκη ειδικής άγωγής έχουνκ 
μόνο εκείνα πού τό είδος καί ό βαθμός άποκλίσεώς τους δέν 
επιτρέπει νά παρακολουθήσουν τά προγράμματα τών κανο
νικών σχολείων. - - ' : ·ΰ .'·;··■r-

: > _ ■ ··· ·., Άρθρο 3. ;· ··: .'·;;Γ ■■.’■.'ν.'ϊ; '1
;·. ;■· Παράγραφος 1.,·

'Ορίζονται οί βαθμίδες τής ειδικής άγωγής πού διακρί- * 
νεται βασικά σέ προσχολική, στοιχειώδη, μέση καί έπαγ-Λ 
γελματική ; Κάθε βαθμίδα άποτελεί φυσική συνέχεια τής 
προηγούμενης καί άπαραίτητο συμπλήρωμά της,' τά δέ προ-' 
γράμματά τους άποτελοϋν ένα όργανωμένο σύνολ.ο, πού άπο- 
βλέπεί τελικά στήν ένταξη τοϋ άποκλίνοντος άτόμου στήν ~ 
κοινωνική ζωή. \
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1H ειδική άγωγή παρέχεται δωρεάν άπδ τδ Κράτος-σύμ-ί 
γφχχ'μέ τές διατάξεις τοϋ άρθρου 16, παρ. 4 τοϋ Συντάγμα-

■ ν ν* ,xiieεντεΑτε 'τ.-γ*δ··.*ίί·ν;.
jr ρτ.,ν: -. Παράγραφος 2., · ■ r ^
λΗ: μορφή της ειδικής'αγωγής προσδιορίζεται άπδ τδ εΐ- 

>οςκχί τδ βαθμό' τής άποκλίσεως κάθε άτόμου.

ΐ ά ·;·'· -V " Παράγραφος 3. -
'Ορίζεται, τδ είδος των εκπαιδευτικών μονάδων τής εί- 

ίικής άγωγής.Η ποικιλία των βαθμιόων και μορφών τών 
ιόναδων αυτών, είναι αναγκαία, προκειμένου νά έξυπηρετή-

ί! ·  Υ - '    —»- #/“ni /ν— ι

>ιαιτερες για κασέ περίπτωση ανχγκες τω' 
Z~h.r?i ςμ.-.^τ*·· -·ϊαϊτ.'-: .
ί ;-η^ζ·ο άά Ε Παράγραφοι :4 καί 5.
.μά . λ*ι ;.cs,ν Λ- - ~riJI Ά siili. .·..' Πάρέχετάί' Εξουσιοδότησή-γΙα τή 'λεπτομερειακή ρύθμιση 

λών τών μερικδτέρών θεμάτων τής έκπαιδεύσεως γύρω άπδ 
ήν δργάνωσή', λειτουργία καί ΕποπτείαΥτών έκπαιδευτικών 
ιονάδων,' τή διακίνηση των μαθητών, τις εξετάσεις, τούς 
ίτλδυς:σπσυδών,' την έναρξη καί λήξη ή διακοπή τών μα- 
ημάτο)ύ;'τδ'εβδομαδιαίο ώράρις εργασίας τομ προσωπικού 
.λ.'π.ή τά'δποϊα δεν μπορούν ν.ά ρυθμιστούν'μέ αύτδ τδ
ιΟ'νδμόθ? ^••τεχϊ^ -ύ- v:c:t;-:,-x ν.·-^.ν.γ Λν:'

.__ ' __ ...· _______ 1_______ ·_ι.Γοητή1-
-έπ. ά.ΰ;Λ_ΓΪ''Τ·'·'"-! .--Άρθρο !4.τ ο·Η\ϊ·.η ύ>. on/.
/ιί.\ξ.ύάλ?· ··.' ·- ά: ,‘τ #:\ <■« ·■· .■· ' ν . οχ- ,Π φοίτηση μπορεί να γίνει υποχρεωτική για τα παιδια.·
»ί 11 λ-ω’Ζ>.-'·Ί>^λ' _1α.· · «ς _~ C'’.· .ί.. ' ν.:_1 _ - 4

Άρθρο- 8."
ι . ___. _. ,t? 4..«*■» -4 - " -,,'■ -^ »«·» -. · »

’Ανατίθεται στδ 'Υπουργείο ’Εργασίας ή φροντίδα γιά την 
επαγγελματική Ενταξη καΓ απασχόληση τών άποκλινόντων 
άτόμων, ανάλογα μέ τις ίκανότητές τους. Ή Ενταξη τών 
άποκλινόντων άτόμων στην εργασία αποτελεί τδ επιστέ
γασμα καί τήν καταξίωση τής ειδικής άγωγής. Χωρίς αυτή 
μπορεί νά μείνει άτελέσφορη.

"Αρθρο 9.
Τδ πρόβλημα τών άποκλινόντων άτόμων είναι πολυδιά

στατο. Γιά νά τδ άντιμετωπίσουμε μέ Επιτυχία είναι άνάγκη, 
παράλληλα μέ τήν εκπαίδευση, νά πετύχουμε, στις περισ
σότερες τουλάχιστο περιπτώσεις, καί ιατρική, φαρμακευτική 
καί νοσηλευτική περίθαλ.ψη ή καί ιδρυματική προστασία. 
Είναι άπαραίτητη επίσης ή κοινωνική εργασία μέ τά άτομα 
αυτά καί μέ τδ οίκογενειακδ καί τδ στενό κοινωνική περι- 
βάλλ.ον τους. ' . ..' ·'· .

"Αρθρο 10.

ιΐ',έφήβόύξίάπδ πήν ήλχκιαάού 6ου μέχρΓκαί τοΰ 17όύ.Ε-. 
ΰήλ Ώ^^.έτάι όμως ή δυνατότητα γιά εγγραφή και φοί-' 

ηση εξαιρετικών περιπτώσεων άποκλ.ινόντών άτόμων σέ

atVOU!

εκτ
^_____ _ ____ _ Οί.

επήομήίείες για τήν έγγραφή1 'καί'τήν παράτά&^λτήςίφο.ι»'.;
ήσϊωί ‘ ^άθώςΑκαι ..ό. ‘καθορισμός ‘.τών''περιπτώσέών'' πόύ'- 
ΣκΐΓ ‘Λ7 ι·-Τ-->--ν τ~τ ·, νί *:vrr ϊ·λ ·· Λ:--'ε ‘ό'« >. >'Τ :πρλλάσσονται, απο τήν -υποχρεωτική, φοίτηση ,θα. καθο-
ιστοΰν'μέ Π. Αιατάγμάταύή; Τ' . "Λ ','Λ' ‘ ' ' - Γξ
*' - "Αρθρο 5.
Γιά τήν έκπαίπε’^ση ,τών( άπρκλ,ινόντων άτόμων είναι άπα- 

χίτητη ή εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, άνάλογα μέ τήν 
ερίπτωση. / f'i/ / /.Ίάΐ/!
Άπαραίτητη κρίνετάι επίσης ή'-εισαγωγή τόϋ μαθήματος 

ίς ειδικής άγωγής στά προγράμματα τών Παιδαγωγικών 
ύκαδημιών, τών Σχολών Νηπιαγωγών, τής Εθνικής Άκα- 
;μίας Φυσικής ^’Αγωγής καί γενικά όλων τών Σχολών .πού 
παιδεύουν-προσωπικό γιά υπηρεσίες πού Εχουν σχέση μέ- 

τομα νηπιακής, παιδικής καί έφηβικής ήλικίας.· "Ετσι διευ- 
.λύνεται· ή Εγκαιρη άναγνώριση τών άτόμων πού Εχουν άνάγ- i 
ς-ειδικής άγωγής καί γενικότερα ή επιστημονική συνεργα- 
X ριεταξύ-, τοΰ προσωπικού τών παραπάνω ύττηρεσιών .καί . 
ον ειδικών έτπστημόνων,· γιά τήν καλύτερη άντιμετώπιση 
<3 προβλήματος τών άποκλινόντων. άτόμων. - .

"Αρθρο 6. /
'Ορίζεται :ή διαδικασία πού χρειάζεται γιά την ίδρυση,' 

ιοαγωγή,-κατάργηση, υποβιβασμό καί-συγχώνευση τών"έκ— 
μδευτηρίων καί λ,οιπών μονάδων ειδικής άγωγής.τ ' :.

· · « » ✓ _

Ϊ-,Ϊά 7· - > "Αρθρο τ.:.':ή V; '
'Η διαγνωστική εξέταση πού Εχει ώς σκοπό τήν έπιλ.ογή 

ον μαθητών, τή διάγνωση τοΰ είδους καί τοΰ βαθμού τής 
τοκλασεως τους καί τήν κατάταξή τους στδν κατάλλ.ηλ,ο τύ- 
> καί βαθμίδα ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας γίνεται : a) 
άΙα,τρΟπαιδαγωγικούς Σταθμούς τοΰ Υπουργείου Κοι- 

ινικώγ'Υπηρεσιών, β) σέ Σχολικούς ΛΓυχολ,ογικούς Στα- 
ρύς. Η,μλειτουργία τους- κρίνετάι άπαραίτητη, γιατί . 
σι, θά είναι πιδ άμεση-ή επικοινωνία τών ειδικών έπιστη-: 
,νων'μέ τίς σχολικές-μονάδες καί γ) άπδ κινητές διαγνω- . 
'ΐκες-ομάδες, γιά τήν έξυττηρέτηση περιπτώσεων πού βρί-: 
τονται σέ άπομακρυσμένες περιοχές. ν.·Γ ·'. >· ι

φυσιολογι
κοϋ άτόμων ' τά 'Υπουργεία ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ’Εργασίας καί Δι
καιοσύνης, καθώς καί νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι
κού δικαίου καί ιδρύματα ή σωματεία, πού επιδιώκουν μορ
φωτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. ,·,

'Ορίζονται; επίσης ο.ί αρμοδιότητες κάθε φορέα, ώστε νά 
μην.υπάρχουν περιπλοκές κατά τήν Εφαρμογή.

• - - > "Αρθρο 11.
Σύνιστάταί, Συντονιστικό καί Γνωμοδοττκδ Συμβούλιο, 

πού Εχέι, ' σκο'πδ τδ συντονισμό'τής δράσεώς τών φορέων 
τοΰ^πρόήγο,ύ'ρίένοΰ' άρθρου', τδν καθορισμό των μέτρων πού 
πρέπεΤνά παίρνόντ'αί κάθε φορά'γιά τήν' προαγωγή'’ τού θε
σμού τής ειδικής άγωγής καί γενικότερα τήν Επίλυση .δια
φόρων πρδβλ.ήμάτών' πού'1 παρουσιάζονται' κατά 'καιρούςί 
Ή κακή πείρα τοΰ παρελ,θόντος δείχνει τό άπαραίτητο τού 
ΣυμβουλίοΟ -αύτού. ·;''Γ --'ν ύ .:χε ' .Λ. '■ τν-

-;.ν; .χτεχεεχπ 
:: }χί ρτ> ύ,'Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. 
Προσωπικό.. ν-;

7-7 7 ‘ Άρθρο 12. .
Παρ. .1 καί 2.,'Ορίζεται κχτα κλάδους καί ειδικότητες τδ 

προσωπικό-πού κρίνετάι απαραίτητο γιά τήν άποτελ.εσμα- 
τική λειτουργία τής ειδικής άγωγής. Οί πολλές ειδικότητες 
δικαιολογούνται καί Επιβάλλονται άπδ τήν πολ,υμέρειχ πού 
παρουσιάζει, τδ πρόβλημα τού άποκλίνοντος παιδιού. Ό 
άριθμδς τών. θέσεων είναι περιορισριένος σέ σχέση μέ τις 
πραγματικές άνάγκες, καθορίστηκε δέ ριέ βάση τις δυνα
τότητες Εφαρμογής τού Νόμου: ..· , . ι ._·. . _ -

Παρ. 3.καί 4. Μέ Π..Διατάγματα θά γίνει ή κατανομή 
τών θέοεων πού θά συσταθούν κατά κλ.άδους καί βαθμούς στά 
άρμόδια Ύπουργεΐοζ. . ..... . ( ... -- ; ;

'■· Άρθρο 13. . . . .
Παρ. 1. 'Ορίζεται ό τρόπος πλ.ηρώσεως τών θέσεων πού 

συνιστώνται μέ διορισμό ή μετάταξη.
Παρ. 2 καί 3. ’Επειδή κατά τήν πρώτη Εφαρμογή τού 

θεσμού θά υπάρξουν δυσχέρειες γιά τήν Εξεύρεση μονίμου 
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων παρέχεται ή δυνατότητα 
γιά τήν κάλ.υψη τών κενών σέ θέσεις Έπισκεπτριών Άδελ.- 
φών ριέ άπασχόλ.ηση Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως μέ 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καί θέσεις κλάδων AT ή 
ΑΡ ριέ απασχόληση προσωπικού άντιστοίχων ειδικοτήτων 
πού υπηρετεί σέ ιδρύματα νομικού προσώπου δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. ;. · ·



“Αρθρο 14.
llx;. 1 καί 2. 'Ορίζοντα1, τα προσόντα τοϋ προσωπικού 

_(-ν νέων κλάδων καί ή αναγνώριση τών τίτλων τοϋ έξω- 
-ετ.κοϋ άπό αρμόδιο Συμβούλιο ή Επιτροπή. Ευνόητο εί- 
. χ. Γτ', -τά τά προσόντα τοϋ προσωπικού των λοιπών κλά- 
'ων ισχύουν οί αντίστοιχες κείμενες διατάζεις.

“Αρθρο 15.
i 1 εοελέπεται ή σύσταση τριών θέσεων Επιθεωρητών Εί- 

' κών Σχολείων μέ μισθολογικό κλιμάκιο 9 καί μιας θέ- 
,-:ω; ·αε μισθολογικό κλιμάκιο 10. Ή αντικατάσταση τοϋ 
ΆΙεον 22 τοϋ X. 309/76 κρίθηκε απαραίτητη γιατί : α)

!)έσει: πού ορίζονται μέ το ανωτέρω άρθρο είναι άνεπαρ- 
κεΐ: via τήν έποπτεία των ειδικών σχολείων πού λειτουρ
γούν ήδη. Ό αριθμός τους ανέρχεται σέ 105 (300 περίπου 
ταξειε) καί είναι διασκορπισμένα σέ όλη την επικράτεια, β) 
τό άρθρο αυτό δέν προβλέπει εξέλιξη των Επιθεωρητών των 
Κΐ'.κών Σχολείων πέρα άπό το κλιμάκιο 9. μέ αποτέλεσμα 

■ α θεωρούνται κατώτεροι άπο τούς Επιθεωρητές Α.Ε.. άν. 
και ανήκουν στον 'ίδιο κλάδο υπαλλήλων καί έχουν τά ίδια 
ή περισσότερα προσόντα, γ) ή διαδικασία επιλογής είναι 
λαφορετική άπό τή διαδικασία επιλογής τών ’Επιθεωρητών 
των κανονικών σχολείων καί δ) ενώ ή επιλογή τών ’Επιθεω
ρητών Λ Ε: χαρακτηρίζεται ώς ((προαγωγή)), η επιλογή τών 
Επιθεωρητών τών Ειδικών Σχολείων χαρακτηρίζεται ώς 
«διορισμός». Οί άδυναμίες αυτές τοϋ άρθρου 22 τοϋ Ν. 309/ 
,6 είναι δυνατό νά εμποδίσουν τήν προσέλευση ικανών εκ
παιδευτικών στις θέσεις τών Επιθεωρητών τών Ειδικών 
Σχολείων.

“Αρθρο 16.
Παρ. 1 καί 2. 'Ορίζεται ό τρόπος εΐδικεύσεως καί επιμορ- 

τώσεως τοϋ προσωπικού της ειδικής αγωγής. Προκειμένου 
να εςασοαλίσουμε τά καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ή ει
δίκευση αυτή καί ή επιμόρφωση είναι άπαραίτητη. Τονί- 
,εται οτι όλοι όσοι έργάζονται μέ τό άποκλΐνον παιδί πρέ
πει νά είναι ενημερωμένοι γιά τό πρόβλημά του.

Η κατάρτιση ειδικών διδασκάλων καί νηπιαγωγών γί
νεται ήδη στό Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. μέ διετή μετεκ- 
παιοευση στην ειδική άγωγή.

Οι λεπτομέρειες γιά τήν ειδίκευση καί επιμόρφωση τοϋ 
προσωπικού θά καθορισθοϋν μέ Π. Διάταγμα.

ΓΙαρ. 3. 'Ορίζεται ή ίδρυση Άνωτέρας Σχολής Βοηθών 
Π αιοαγωγών. Ή ειδικότητα αυτή έχει βοηθητικό παιδαγω* 
■ ήο χαρακτήρα καί καθ ιερού νέτα ι γιά πρώτη φορά στην ' Ελ~ 
'ζοα. Εφαρμόζεται όμως άπό πολλά χρόνια στά περισσό* 
ή λ-1 αναπτυγμένα κράτη καί κρίνε ται πολύ σημαντική. 'Ο 
Εοη0ος Παιδαγωγός μέσα στην αίθουσα είναι ό πολύτιμος 
-οηΟοε τοϋ ειδικού διδασκάλου γιά τήν παροχή έξατομικευ- 
ά-'ός ροηθειας στούς μαθητές πού παρουσιάζουν ειδικές δυ- 
τκο/.ιες. Αλλά καί έξω άπό τήν αίθουσα, στό διάλειαιια

ό'ώ του ,.ροσωπικ.οϋ σέ ορφανοτροφεία, οικοτροφεία, θε- 
ri-.ευτικα καταστήματα, λέσχες νεότητας καί άλλα ιδρύματα 
'•-’•■''Τασιας άποκλινόντων άτόμων..

!Ι'-'■·?· Κ Η άπαγόρευση τής ίδρύσεως καί λειτουργίας ΐ- 
ο·ω.ικων σχολών εκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως είδι-

^ . , αγωγής είναι άνάγκη νά προέρχεται άπό κρατικές 
. ό,·'Λ-ώ όπως γίνεται καί γιά τό προσωπικό τών αλάλων σχο- 

’-Ο)ν καί --σ - η___ ' ίτ_______ >_.·___ .σχολών τής Γενικής Εκπαιδεύσεως.

“Αρθρο 17/
^ ■* ~ή σωστή άντιμετούπιση κάθε περιπτώσεως άποκλί- 

,/·''·,ς ατομου είναι άπαραίτητη ή γνώση τής ατομικής καί

ο —

οικογενειακής του καταστάσεως. Γιά νά διαφυλάξουμε τό 
απόρρητό σε ατομικά καί οικογενειακά θέματα καί γιά νά 
εςασφαλισουμε ειλικρινή συνεργασία μεταξύ τών ειδικών 
επιστημόνων καί τών προσώπων τοϋ περιβάλλοντος τοϋ 
άποκλινοντος ατόμου, επιβάλλεται νά κατοχυρώσουμε τόσο 
τους υπαλλήλους πού χειρίζονται έμπιστευτικά θέματα τοϋ 
παιδιού καί τής οικογένειας του. όσο καί τούς ίδιους τούς γο
νείς πού εμπιστεύονται τέτοια θέματα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Γ'.
Ειδικές Διατάξεις.

“Αρθρο 18.
Προβλέπεται ή συγκρότηση Επιτροπής άπό ειδικούς επι

στήμονες γιά τήν αναγνώριση καί τον καθορισμό τής στά
θμης τών τίτλων σπουδών ειδικής αγωγής σχολών τοϋ εξω
τερικού. οί όποιοι υποβάλλονται άπό όσους εργάζονται ή επι
θυμούν νά εργαστούν σέ ειδικά σχολεία.

“Αρθρο 19.
Παρ. Ια. Προβλέπεται ή ενίσχυση άπό τό Κράτος, μέ 

οποιοδήποτε τρόπο, τών ιδρυμάτων ή σωματείων, πού ά- 
σχολοϋνται μέ τήν ειδική άγωγή, έφ’ όσον μέ αντικειμενική 
εκτίμηση τής οικονομικής τους καταστάσεως διαπιστώνεται 
ότι δέν είναι δυνατό νά άνταποκριθοϋν σωστά στις ειδικές 
καί αύξημένες ανάγκες τής ειδικής αγωγής. Ή ενίσχυση 
αύτή κρίνεται αναγκαία, γιατί τό δημόσιο γιά πολλά χρόνια 
άκόμη δέν προβλέπεται ότι θά είναι σέ θέση νά καλύψει ό
λες τις ανάγκες πού υπάρχουν σήμερα στό χώρο τής ειδικής 
-αγωγής καί επομένως οί υπηρεσίες πού θά προσφέρουν τά 
παραπάνω ιδρύματα ή σωματεία θά εξακολουθήσουν νά εί
ναι άπαραίτητες.

β) Παρέχεται ή δυνατότητα νά ένισχύονται άπό τό δημό
σιο τά άποκλίνοντα άτομα γιά τήν άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος. Τά ειδικά αυτά μέτρα επιβάλλονται άπό τό 
δημοκρατικό πνεύμα καί δικαιολογούνται άπό τήν υποχρέ
ωση πού έχει τό Κράτο; γιά ιδιαίτερη μεταχείριση τών άπο- 
κλινόντων άτόμων.

Παρ. 2. Ή χορήγηση δωρεάν ειδικών συσκευών, βιβλίων 
καί άλλων μέσων γιά τήν έξουδετέρωση τών άδυναμιών τών 
άποκλινόντων άτόμων ή γιά τή διδασκαλία καί γενικά τις 
σπουδές τους, δικαιολογείται άπό τήν υποχρέωση τοϋ Κρά
τους νά εξασφαλίσει σέ όλους τούς πολίτες ίσες ευκαιρίες 
γιά εξέλιξη καί άποκατάσταση.

Παρ. 3. Γιά τούς ίδιους λόγους πρέπει νά έπεκταθεί ή 
άσφαλιστική νομοθεσία πού ισχύει σήμερα καί νά περιλάβει 
καί τις δαπάνες πού κρίνονται άπαραίτητες γιά τήν εκπαί
δευση τών άποκλινόντων άτόμων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Δ'.
Μεταβατικές καί Τελικές Διατάξεις.

' Η έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας γιά πολλά χρόνια έγινε 
αιτία νά υπάρχουν σήμερα άδιευκρίνιστες καταστάσεις, 
πολλές άπό τις όποιες έγγίζουν τά όρια τής παροναμίας. 
Τις εκκρεμότητες αύτές, καθώς καί τις συνέπειές τους, ρυ
θμίζουν οί μεταβατικές διατάξεις.

Ειδικότερα
“Αρθρο 20.

’Αναγνωρίζονται ώς ειδικά καί υπάγονται στις διατάξεις 
τοϋ Νόμου αυτού όλα τά εκπαιδευτήρια πού παρέχουν εκ
παίδευση σέ άποκλίνοντα άτομα, χωρίς νά είναι άναγνωρι- 
σμένα άπό τό Κράτος ώς ειδικά άνεξάρτητα άπό τό φορέα 
στον όποιο άνήκουν. Τέτοια εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν στό 
παρελθόν μέ βάση τις διατάξεις πού ισχύουν γιά τά κανονικά 
σχολεία. Γιά τό λόγο αύτό 1 έν έχουν τή δυνατότητα νά προ
σαρμόσουν τήν εκπαιδευτική τους εργασία στις άπαιτήσεις



τής ειδικής αγωγής (ειδικά προγράμματα, ειδικευμένο προ
σωπικέ κλπ.) και συνεπώς νά λειτουργήσουν αποτελεσμα
τικά.

“Αρθρο 21.
Τακτοποιούνται οί περιπτώσεις των ιδρυμάτων που παρέ

χουν ειδική αγωγή σέ άποκλίνοντα άτομα, χωρίς νά έχουν ι
δρύσει νομότυπα σχολεία. Τά ιδρύματα αυτά δεν έχουν σή
μερα διοικητική εξάρτηση άπό εκπαιδευτική υπηρεσία, δεν 
εποπτεύονται άπό το 'Υπουργείο Παιδείας, μέ άποτέλεσμα 
νά δη μ ιουργοΰ νται πολλές φορές σοβαρά προβλήματα καί 
δυσάρεστες καταστάσεις σέ βάρος των τροφίμων με δυσμενή 
κοινωνικό άντίκτυπο.

“Αρθρο 22.
Παρ. 1. Παρέχεται ή δυνατότητα νά γίνουν δημόσιες οί 

ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες των ιδρυμάτων, σωματείων 
καί νομικών προσώπων. Τοϋτο κρινεται σκόπιμο, γιατί οί 
περισσότερες έχουν φιλανθριωπικό χαρακτήρα καί καλύ
πτουν τις δαπάνες λειτουργίας τους μέ κρατικές επιχορηγή
σεις. Προβλέπεται στο μέλλον νά συναντήσουν σοβαρές δυ
σκολίες στήν αντιμετώπιση τών επί πλέον δαπανών πού θά 
απαιτήσει ή επιστημονική οργάνωση τής ειδικής άγωγής καί 
στήν εξεύρεση έξειδτκευμένου προσωπικού, μέ συνέπεια νά 
άναγκαστοϋν νά σταματήσουν τή λειτουργία τους, πού είναι 
έν τούτοις απαραίτητη.

Παρ. 2, 3 καί 4. Το προσωπικό τών ανωτέρω εκπαιδευ
τήριών, έφ’ όσο γίνουν δημόσιαΓ, θά Τχει τή δυνατότητα νά 
ένταχθεϊ στή δημόσια εκπαίδευση, μέ τον όρο ότι θά έχει 
τά απαραίτητα προσόντα καί ότι ή ένταξή του δέ θά γίνει σέ 
βάρος τοΰ προσωπικού πού υπηρετεί στή δημόσια εκπαί
δευση.

“Αρθρο 23.
Τά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ειδικής άγωγής οφείλουν νά 

προσαρμοστούν στις διατάξεις τοΰ Νόμου αύτοϋ ώς προς τήν 
οργάνωση καί τή λειτουργία τους (προγράμματα, εκπαιδευ
τικό προσωπικό κ.λ.π.). Γιά τήν προσαρμογή αυτή, δίνεται 
πίστωση εύλογου χρόνου.

“Αρθρο 24.
Ρυθμίζονται τά θέματα τοΰ προσωπικού πού ύπηρετεί σέ 

δημόσια ειδικά σχολεία καί τεχνικές επαγγελματικές σχο
λές, ώς άκολούθως :

Παρ. 1. Τό μόνιμο προσωπικό παραμένει στή θέση του καί 
κατατάσσεται στούς αντίστοιχους ή παρεμφερείς κλάδους 
πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 12.

Παρ. 2α καί β. Το προσωπικό πού εργάζεται στα άνωτέρω 
εκπαιδευτήρια μέ σχέση ιδιωτικού δικαίου παραμένει στή 
θέση του καί κατατάσσεται στούς αντίστοιχους ή παρεμφε
ρείς κλάδους τού άρθρου 12 άν διαθέτει τά άπαραίτητα προ
σόντα ή διατηρεί τή σχέση εργασίας μέ τήν όποια έχει προσ- 
ληφθεΐ άν δέ διαθέτει τά προσόντα πού προβλέπονται άπό τό 
Νόμο μέχρι νά αποχωρήσει άπό τήν υπηρεσία, οπότε καταρ- 
γοϋνται καί οί αντίστοιχες θέσεις.

Παρ. 3. Μέ Π. Διατάγματα θά. καθορισθεΐ ή διαδικασία 
τής κατατάξεως τού μονίμου καί τής έντάξεως τού μή μο
νίμου προσωπικού πού διαθέτει τά άπαραίτητα προσόντα.

Παρ. 4. Νηπιαγωγοί καί διδάσκαλοι πού έχουν πενταετή 
υπηρεσία σέ ειδικά νηπιαγωγεία ή σχολεία, μπορούν νά 
παραμείνουν στήν ειδική άγωγή. οπότε οφείλουν νά μετεκ
παιδευτούν, έκτος έάν έχουν περάσει τό 40ό έτος τής ήλι- 
κίας τους.

Παρ. 3. Μέ 'Υπουργικές αποφάσεις θά. καθορισθούν τά. τής 
επιμορφωσεως τού προσωπικού πού ύπηρετεί σε ειδικά, εκ
παιδευτήρια καί δέν έχει ειδικές σπουδές.

Παρ. 6. Οί διδάσκαλοι πού έχουν μονοετή μετεκπαίδευση 
στήν ειδική άγωγή καί πτυχίο μετεκπαιδεύσεως μείζονος 
διάρκειας εξομοιώνονται μέ εκείνους πού έχουν διετή μετεκ
παίδευση στήν ειδική άγωγή, γιατί οί διετείς ή τριετεΐς μετα
πτυχιακές σπουδές τους, άπό τις όποιες το ένα έτος στήν ει
δική άγωγή, διασφαλίζουν τή γόνιμη εργασία τους σέ ει
δικά. σχολεία.

“Αρθρο 25:
Παρ. 1. Κατά τά πρώτα έτη τής εφαρμογής τού θεσμού 

προβλέπεται έλλειψη Βοηθών Παιδαγωγών γιά τό λόγο ότι 
δέ λειτουργεί άντίστοιχη σχολή σήμερα. 'Η δυνατότητα τού 
διορισμού, στις θέσεις τών Βοηθών Παιδαγωγών, κατά τήν 
πρώτη εφαρμογή τού θεσμού, πτυχιούχων τών σχολών Οι
κιακής Οικονομίας. Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφοκόμων καί 
Νηπιοκόμων, καθώς καί άλλων σχολών τού εσωτερικού ή 
έξωτερικού, προβλέπεται ότι θά εξυπηρετήσει τό θεσμό.

Παρ. 2. Καθορίζεται ή ταχύρρυθμη εκπαίδευση τών άνω
τέρω Βοηθών Παιδαγωγών, ή οποία στις λεπτομέρειές της 
θά ρυθμισθεΐ μέ 'Υπουργικές άποφάσεις.

“Αρθρο 26.
Το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο ’Αθηνών στά 40 χρόνια τής 

λειτουργίας του δέν κατόρθωσε νά φέρει σέ πέρας τήν άπο- 
στολή πού τού άνέθετε ό ιδρυτικός νόμος καί νά παρουσιάσει 
άξιόλογα άποτελέσματα. Σήμερα βρίσκεται άποκομμένο 
άπό τον κορμό τής Γενικής Έκπαιδεύσεως. Μέ τήν προσάρ- 
τισή του στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. θά δραστηριο
ποιηθεί καί θά προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία ώς Π ρότυπο 
Ειδικό Σχολείο γιά τήν άσκηση τών μετεκπαιδευομένων δι
δασκάλων. Οί Α.Ν. 453/37 «Περί ϊδρύσεως σχολείου "ά- 
νωμάλων καί καθυστερημένων παίδων» καί 1049/38 «Περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Α.Ν. 453/37» καταρ- 
γούνται γιατί άν καί_ περιέχουν πολλά πρωτοποριακά στοι
χεία γιά τήν εποχή τους, σήμερα κρίνονται μονομερείς καί 
άναχρονιστικοί.

“Αρθρο 27.
-Ή κύρωση τών Υπουργικών άποφάσεων. μέ τις όποιες 

ιδρύθηκαν άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας τό 1972 καί 1973, 
44 ειδικά σχολεία, είναι άπαραίτητη, γιατί τά σχολεία εί
χαν ιδρυθεί κατά παρέκκλιση τών κειμένων διατάξεων.

“Αρθρο 28.
Διασφαλίζονται οί αρμοδιότητες τού ΚΕΜΕ στήν ειδική 

άνωγή.
“Αρθρο 29.

’Αποβλέπει στήν άξιοποίηση τών ειδικευμένων εκπαιδευ
τικών πού παρουσιάζονται κατά καιρούς μέ άξιόλογες σπου
δές, προκειμένου νά πετύχουμε τήν καλύτερη δυνατή θεμε- 
λίωση καί άνάπτυξη τής ειδικής άγωγής στή χώρα μας. Οί 
εκπαιδευτικοί πού μπορούν νά συνεισφέρουν άξιόλογη βοή
θεια στή μελέτη καί οργάνωση τού θεσμού είναι σήμερα ελά
χιστοι. Πραβλέπεται όμως ή επάνοδος άπό τό εξωτερικό κατά 
χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικών πού φοιτούν ήδη σέ διά
φορα Πανεπιστήμια καί ειδικεύονται σέ διαφόρους τομείς τής 
ειδικής άγωγής.

“Αρθρο 30.
Καταργοΰνται όλες οί διατάξεις πού είναι άντίθετες στις 

διατάξεις τού Νόμου αυτού ή ρυθμίζουν μέ διαφορετικό τρό
πο θέματα πού ορίζονται άπό αύτόν. ’Εξακολουθούν όμως νά 
ισχύουν μέχρι νά έκδοθούν τά άπαραίτητα κανονιστικά Δια
τάγματα καί άποφάσεις, προκειμένου νά άποφύγουμε τή δια
σάλευση τής λειτουργίας τών σχολείων καί ιδρυμάτων που 
υπάρχουν σήμερα.

Άρθρον 31.
'Ορίζεται ή έναρξη τής ισχύος τού Νόμου άπό τής δη- 

μοσιεύσεώς του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Άθήναι, 9 Φεβρουάριου 197S 
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