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-Προς τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης του Ελληνικού κράτους Αντώνη Σαμαρά 

-Προς τα μέλη των επιτροπών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Μορφωτικών 

υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων  

-Προς όλους τους βουλευτές των κοινοβουλευτικών κομμάτων 

Κύριε Πρόεδρε – κύριε Πρωθυπουργέ – κύριοι Βουλευτές: 
Όπως γνωρίζετε, επίκειται σύντομα η ψήφιση του νέου νόμου Ειδικής Αγωγής (Ειδικής Εκπαίδευσης 
κατά τον νέο όρο), για τον οποίο το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή την τελική του  
πρόταση νόμου. 
-Η ψήφιση της ως άνω κατατεθείσας πρότασης νόμου από την κυβέρνηση, εγκυμονεί σοβαρότατους 
κινδύνους καταπάτησης Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, αλλά και 
διασυρμού της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και την διεθνή Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι: 
  -Για πρώτη φορά στο Εκπαιδευτικό σύστημα Δημοκρατικής χώρας, επιβάλλονται μέθοδοι που 
συνιστούν «απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρίσεις» και καθεστώς ψυχικού ή «νοητικού, ηθικού – 
μη σωματικού βασανισμού» των Παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, όπως αυτές ορίζονται από τις 
διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής και του Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά: 
 

  -Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του νέου προτεινόμενου νόμου (και σχεδόν αποκλειστική διαφαινόμενη 
σκοπιμότητα έκδοσής του), είναι η κατάργηση των Δικαιωμάτων που είχαν θεσπιστεί με τον 
προηγούμενο νόμο 3699 / 2008 και η νομιμοποίηση της καταπάτησης Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων, χάριν της εξυπηρέτησης των πολιτικών σκοπιμοτήτων περικοπής των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημοσίου. 
 -Κύριος στόχος αυτών των παραβιάσεων, είναι τα παιδιά με αναπηρίες του Αυτιστικού Φάσματος – και 
ιδιαίτερα ο θεσμός της «Παράλληλης Στήριξης», η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση 
των παιδιών αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η Εκπαίδευση, αποτελεί και την μοναδική θεραπευτική 
παρέμβαση για τον Αυτισμό.  
Η Παράλληλη Στήριξη, είναι για τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, ότι είναι η νοηματική γλώσσα για 
τα παιδιά με κώφωση, ότι η γραφή Braille για τα παιδιά με τύφλωση, ότι η ινσουλίνη για τα παιδιά με 
σακχαρώδη διαβήτη, ή ότι το αναπηρικό αμαξίδιο για τα παιδιά με παράλυση. Και όπως τα παιδιά αυτά 
ΔΕΝ μπορούν να εκπαιδευτούν χωρίς τα βοηθήματα που προαναφέραμε ότι αντιστοιχούν στην 
πάθησή τους, έτσι ακριβώς και τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, χωρίς την βοήθεια της Παράλληλης 
Στήριξης, ΔΕΝ εκπαιδεύονται στο Σχολείο - απλά παρίστανται και συνήθως κακοποιούνται ψυχολογικά 
(και όχι μόνο)…    
  -Παρ’ όλα αυτά, η Παράλληλη Στήριξη, αμέσως μετά την ουσιαστική θεσμοθέτηση και κατοχύρωσή 
της (υπό την πίεση των διεθνών συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της υποχρέωσης 
σεβασμού τους) δια του νόμου 3699 του 2008, άρχισε αμέσως να περικόπτεται με παράνομες και 
αντισυνταγματικές εγκυκλίους και διοικητικές πράξεις, δια των οποίων το υπουργείο Παιδείας 
καταπατούσε τα Δικαιώματα που κατοχύρωνε ο νεοθεσπισθείς τότε νόμος για την Παράλληλη Στήριξη 
των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος.  
Έτσι, η Παράλληλη Στήριξη, από τις χίλιες (1.000) περίπου Σχολικές ώρες Εκπαίδευσης που 
απολαμβάνει κάθε παιδί στην Δημόσια Εκπαίδευση, περιορίστηκε άμεσα στις πεντακόσιες (500) 
περίπου, δηλαδή σχεδόν στις μισές!!!  
Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από περισσότερη 
Εκπαίδευση από τα άλλα παιδιά, το υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο ΔΕΝ τους παρείχε αυτές τις επί 
πλέον ώρες Εκπαίδευσης που δικαιούνται, αλλά αντίθετα, περιέκοψε την Εκπαίδευσή τους στο… μισό! 
(1/2) της Εκπαίδευσης των άλλων παιδιών!!! 
Φαντάζεστε ένα τυπικό παιδί (ακόμη και το πιο ικανό) που του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις 
μισές ώρες του Σχολείου; Θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες και Δικαιώματα με τα άλλα παιδιά; Ασφαλώς όχι. 
Πόσο μάλλον ένα παιδί με αναπηρία του Αυτιστικού Φάσματος, που έχει ανάγκη από περισσότερη 
Εκπαίδευση σε σχέση με τα άλλα…  
 -Στη συνέχεια, το 2010 (με τα νομοθετήματα υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου), η Παράλληλη Στήριξη 
και συνεπώς η Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, περικόπηκε μόλις στις… διακόσιες (200!!!) ώρες 
ετησίως, δηλαδή στο ένα τέταρτο (1/4) της Εκπαίδευσης των άλλων παιδιών!!! 
Ταυτόχρονα, το τότε υπουργείο Παιδείας φρόντισε να απομακρύνει από την Παράλληλη Στήριξη των 
παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, κάθε επιστήμονα που είχε στοιχειώδη ειδίκευση ή επιστημονική 
γνώση πάνω στον Αυτισμό και τοποθέτησε τους πλέον αδαείς και ακατάλληλους που υπήρχαν, με την 
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δικαιοδοσία να χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά ως πειραματόζωα, ενώ τα χρήματα των διεθνών 
οργανισμών που χορηγούνταν για την Εκπαίδευσή τους, όπως κατήγγειλαν χιλιάδες Γονείς και 
επιφανείς επιστήμονες, στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν για μαζικά προεκλογικά ρουσφέτια… 
  -Σήμερα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο του ΥΠΑΙΘ, η Παράλληλη Στήριξη και συνεπώς η Εκπαίδευση 
των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, περικόπτεται στις… σαράντα (40!!!) ώρες ετησίως – δηλαδή 
στο ένα… εικοστό πέμπτο (1/25 !!!)  της Εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά (ενώ 
δρομολογείται και η περαιτέρω περικοπή της στις… δύο ώρες ετησίως!!!)…  
Φαντάζεστε ένα τυπικό παιδί (ακόμη και το πιο ικανό) που από τις χίλιες (1.000) ώρες του Σχολείου 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά, του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις σαράντα (40);;;  Θα 
το δεχόσασταν αυτό για το δικό σας το παιδί; Το δέχεστε για τα παιδιά των άλλων; Θα είχε το παιδί 
αυτό τις ίδιες ευκαιρίες και Δικαιώματα με τα άλλα παιδιά; Και θα είχε καμία ελπίδα ως προς το 
Εκπαιδευτικό του μέλλον; Ασφαλώς όχι.  
Πόσο μάλλον ένα παιδί με αναπηρία του Αυτιστικού Φάσματος, που για να έχει ίσες ευκαιρίες με τα 
άλλα παιδιά, έχει ανάγκη από περισσότερη Εκπαίδευση… 
 

  -Όμως, αυτές (δυστυχώς) ΔΕΝ είναι οι σημαντικότερες των παραβιάσεων Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων εναντίον των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ 
χειρότερες αφού:  
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο, το υπουργείο Παιδείας νομιμοποιεί πλέον και μεθόδους 
επιστημονικής κακοποίησης και βασανισμού των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, 
προκειμένου να τα εξαναγκάσει σε εγκατάλειψη του Δημόσιου Σχολείου, ώστε το κράτος να απαλλαγεί 
από την υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και της χρηματοδότησης που υποχρεούται να παρέχει για 
αυτήν και έτσι, τα χρήματα που χορηγούν οι διεθνείς οργανισμοί για τα Εκπαιδευτικά τους Δικαιώματα, 
να μείνουν στα χέρια της κρατικής και πολιτικής διαφθοράς. 
Συγκεκριμένα, νομιμοποιεί την «μερική» Παράλληλη Στήριξη, της οποίας η ευρεία εφαρμογή, είχε 
εισαχθεί με τα νομοθετήματα και τις διοικητικές πράξεις υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου, αλλά μέχρι 
τώρα, εφαρμοζόταν ανεπίσημα, παράνομα παράτυπα και κατ’ ουσία παρακρατικά.  
Η «μερική» Παράλληλη Στήριξη, έχει καταγγελθεί επίσημα, από χιλιάδες  Γονείς και επιφανείς 
επιστήμονες ως «επιστημονική μέθοδος εξόντωσης των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος» στα 
μεγαλύτερα, επώνυμα και ενυπόγραφα ψηφίσματά τους προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση 
της χώρας. 
Η μέθοδος αυτή που επινοήθηκε για λόγους «οικονομίας» (σε Ανθρώπινα Δικαιώματα!!!) από την 
εκπαιδευτική διαφθορά, σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά πορίσματα, επιβάλλει στην Εκπαίδευση των 
παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, τους παράγοντες που συνιστούν την μέγιστη κακοποίηση που 
μπορούν να υποστούν και τον ψυχικό βασανισμό τους. 
  -Συνεπώς, όπως αποδεικνύουμε τεκμηριωμένα στην ακολουθούσα τοποθέτησή μας, θεσμοθετεί (κατά 
την επακριβή φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου): την «κατ’ επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και 
Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και 
βασανισμούς», όπως αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 
άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (περί του Δικαιώματος στην 
Σωματική ακεραιότητα και περί της απαγόρευσης των «εξευτελιστικών και απάνθρωπων 
μεταχειρίσεων» και των ψυχικών ή «ηθικών / νοητικών / μη σωματικών βασανισμών») και όπως 
ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 

    -Ο νέος προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η 
ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, εφ όσον ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, θα αυξήσει δραματικά τις 
παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, του Συντάγματος, του 
Δημοκρατικού πολιτεύματος, των διεθνών Συμβάσεων σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) και των αρχών του ΟΗΕ, τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα.  
-Από την ψήφιση και εφαρμογή του παραβιάζονται κυρίως: 
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  (ΕΚΧ) για το Δικαίωμα στην Υγεία σε 
συνδυασμό με το 12ο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. 
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-Το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ που αναφέρεται στο Δικαίωμα της προσωπικής Ελευθερίας, σε 
συνδυασμό με το 1ο πρωτ/λο / παρ.2 της ΕΣΔΑ. 
- Το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ για το Δικαίωμα στην Οικογενειακή Ζωή και το απαραβίαστο αυτής, σε 
συνδυασμό με το 1ο πρωτόκολλο / παρ.2 της ΕΣΔΑ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10. 
-Το 1ο πρωτόκολλο - άρθρο  2  της ΕΣΔΑ  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα 
συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα (Εργασία, επιβίωση, ένταξη, αξιοπρεπής ζωή, κλπ).   
-Τα άρθρα 1 και 15 του ΕΚΧ  για τα Δικαιώματα στην Εργασία και τα Δικαιώματα των παιδιών 
με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός της Εθνικής νομοθεσίας 
Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ), για τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την 
Εργασία και τα Δικαιώματα που συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.   
- Το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ  για την κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του ΕΚΧ (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), για την απαγόρευση των 
διακρίσεων.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους - εάν είναι 
απαραίτητο - ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης» και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που «καλεί τα 
συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα 
που έχουν οι γονείς». 
-Τα άρθρα 7, 12, 13, 14 και 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών 
εφήβων και οικογένειας και τα Δικαιώματά τους στην Κοινωνική ασφάλεια, την απόλαυση των 
Κοινωνικών υπηρεσιών και σε Κοινωνική και Νομική προστασία , κλπ, κλπ…  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ). 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις …  
αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην λαμβάνονται 
υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β). 
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο (αριθ. 9/2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με 
αναπηρίες: Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).   
 
-Επίσης, ο νέος προτεινόμενος νόμος, επιβάλλει πλήθος άλλων παρόμοιων σοβαρών 
παραβιάσεων, μερικές εκ των οποίων μάλιστα, όπως αποδεικνύουμε με αδιάσειστα 
επιχειρήματα στην ακολουθούσα τοποθέτησή μας, στοιχειοθετούν πλήρως την διαπίστωση ότι 
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τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα, που τίθενται υπό 
καθεστώς διωγμού από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους. Προφανής σκοπός της 
διαμόρφωσης αυτού του καθεστώτος διωγμού εναντίον των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, 
είναι η απαλλαγή του κράτους από την Συνταγματική του υποχρέωση για την Εκπαίδευση, τον 
σεβασμό της ζωής και της Υγείας τους και των άλλων θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους, ώστε τα 
χρήματα από την χρηματοδότηση των διεθνών οργανισμών και το Δημόσιο χρήμα που 
δικαιούνται τα παιδιά αυτά για την τήρηση, το σεβασμό και την προτεραιοποίηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους, να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των πολιτικών 
σκοπιμοτήτων των κυβερνώντων και της διαφθοράς, όπως αποδεικνύουμε στις τοποθετήσεις 
μας και όπως επιβεβαιώνουν τα πορίσματα των έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

  Για όλες αυτές τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς και στην Δικαιοσύνη, εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα 
κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Βάσει όλων αυτών, ζητούμε: 
 

1) Την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωτοφανείς παραβιάσεις 
Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων που επιβάλλει ο νέος 
προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και ο διασυρμός της 
χώρας μας στην διεθνή Δικαιοσύνη, την διεθνή κοινότητα, τους οργανισμούς Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και την εν γένει πολιτισμένη Δημοκρατική Ανθρωπότητα. 
 

2) Την προώθηση της παρούσας τοποθέτησής μας επί του νέου προτεινόμενου νόμου η οποία 
ακολουθεί κατωτέρω, προς την κυβέρνηση, προς το υπουργείο Παιδείας και προς ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, όλων των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου, προκειμένου να 
ενημερωθούν και να έχουν πλήρη επίγνωση των διατάξεων που καλούνται να ψηφίσουν και 
της βαρύτητας της ψήφου τους για το μέλλον των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων στην χώρα μας. 
  
Επειδή, η στάση της Πολιτείας προς τα ανάπηρα παιδιά της, είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης των 
προθέσεών της για τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα ΟΛΩΝ μας…  
 
 

 

                                                  Για την Ε.Ο.Δ.Α.Φ  
   η Γραμματέας              ο πρόεδρος  

Καλλέργη Ειρήνη           Σταυρόπουλος Ιωάννης 

τηλ. 210-5054751 / 6973482667       τηλ. 210-65.25.959 / 6934-994.777 
e-mail: renakallergi@gmail.com            e-mail: pedikeomata@gmail.com  

  
 

      
      

  
 

 
 

     
Ημερομηνία  25 - 08 -  2014 

 
             
             
      
 
Προς Υπουργό και υφυπουργούς Παιδείας περιόδου Αυγούστου 2014 και εντεύθεν. 
Αξιότιμοι κύριοι: Λαμβάνοντας υπ’ όψη 

mailto:renakallergi@gmail.com
mailto:pedikeomata@gmail.com
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-Ότι κατά τον τελευταίο μήνα ουδεμία άλλη αλλαγή κοινοποιήθηκε για τον νέο προτεινόμενο νόμο ειδικής 
Εκπαίδευσης εκ μέρους σας, ενώ διανύουμε πλέον την κεντρική περίοδο των θερινών διακοπών. 
-Την πρόσφατη επιστολή του υπουργείου σας δια της οποίας μας ανακοινώνεται ότι οι παρατηρήσεις και 
προτάσεις μας μελετώνται ακόμη και θα ληφθούν υπ’ όψη κατά την ψήφιση του νέου νόμου, αλλά δεν μας 
έχει ανακοινωθεί το περιεχόμενο των εφαρμογών των προτάσεών μας. 

-Ότι από τα μέχρι τώρα τεκταινόμενα, αντιλαμβανόμαστε πως δεν έχει γίνει αρκούντως κατανοητή η 
βαρύτητα των παρατηρήσεων και προτάσεών μας και των κινδύνων παραβίασης Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων, καθώς και των κινδύνων παραβίασης των διεθνών συμβάσεων 
σεβασμού τους που έχει υπογράψει η χώρα. 
 
  -Σας καταθέτουμε την πλήρη (και πλέον επικαιροποιημένη) καθολική τοποθέτησή μας επί της πρότασης 
νόμου Ειδικής Εκπαίδευσης που έχετε υποβάλει προς ψήφιση στην Βουλή.  
Την τοποθέτηση αυτή, σκοπεύαμε να καταθέσουμε μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας συζήτησης και 
ψήφισης του νέου νόμου – και παραμονές της σχετικής κοινοβουλευτικής συζήτησης, ώστε να 
συμπεριλάβουμε όλες τις τυχόν νέες αλλαγές που πιθανόν θα ανακοινωθούν.  
Δεδομένου ότι διανύουμε πλέον την τελευταία περίοδο των θερινών διακοπών και ουδεμία ανακοίνωση 
έχει υπάρξει επί του θέματος, σας καταθέτουμε την καθολική τοποθέτησή μας, παρ’ ότι δεν έχει ακόμη 
ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης της συζήτησης του προτεινόμενου νόμου, επιφυλασσόμενοι για 
ανταπόκριση επικαιροποίησης στις όποιες αλλαγές προκύψουν εκ μέρους σας. 
-Επίσης, επιφυλασσόμαστε για την διοργάνωση ειδικής ενημέρωσης του υπουργείου σας, από κοινού με 
τους αρμόδιους βουλευτές των κομμάτων (ειδικά όσων μετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές μορφωτικών 
υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) που καλούνται προς ψήφιση του νέου νόμου. Επί πλέον, 
είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε άλλη συνάντηση ανάλυσης των θέσεών μας. 
   -Από λάθος των εθελοντών μας, την 08-08-2014, τυπώθηκε και σας κατατέθηκε (με αριθ. Πρωτοκόλλου 
8115), το πρόχειρο προσχέδιο της τοποθέτησής μας, χωρίς τις τελικές διορθώσεις / προσθήκες που είχαν 
εγκριθεί.  
  -Δια του παρόντος, σας καταθέτουμε ορθή επανάληψη της τοποθέτησής μας, η οποία είναι και η 
ισχύουσα. 
 Ελπίζοντας να γίνει κατανοητή η βαρύτητά της για τον σεβασμό των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες του Αυτιστικού Φάσματος (και όχι μόνο) στα θέματα Ειδικής 
Εκπαίδευσης στη χώρα μας, ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας επί των παρατηρήσεων, προτάσεων και 
αιτημάτων μας, επισημαίνοντας τις πιο σημαντικές από τις ενστάσεις μας:  
  1)Την αφαίρεση της απόφασης για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού από τα χέρια των Γονέων και 
την εκχώρησή της σε κρατικούς υπαλλήλους, φαινόμενο που δεν παρατηρείται σε κανένα ευνομούμενο 
κράτος της Δημοκρατικής Ανθρωπότητας. 
  2)Την θεσμοθέτηση της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης και του περαιτέρω δραματικού επιμερισμού της, 
η οποία, πέραν της Εκπαιδευτικής υποβάθμισης, πρωτίστως, συνιστά την νομιμοποίηση της μέγιστης 
κακοποίησης που βάσει των επιστημονικών δεδομένων μπορούν να υποστούν τα παιδιά του Αυτιστικού 
Φάσματος, επιβάλλοντας (νομοθετικά!!!) εναντίον τους το καθεστώς  «απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης» και ψυχολογικού ή «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού βασανισμού» τους κατά την έννοια 
των ορισμών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των σχετικών 
αποφάσεων της Επιτροπής και του αρμόδιου διεθνούς Δικαστηρίου. 
  3)Την κατάργηση της ιδιωτικής Παράλληλης Στήριξης, η οποία διαμηνύει ότι πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι ο μαζικός αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, δεδομένου ότι 
μέχρι σήμερα η ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη δεν επιβάρυνε το κράτος. Συνεπώς, με το μέτρο αυτό, 
διαμηνύεται ταυτόχρονα προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στελέχη και υπαλλήλους, ότι τα παιδιά 
του ΑΦ αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα που είναι «ανεπιθύμητη» και τίθεται υπό καθεστώς διωγμού 
από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους.  
  4)Τον παράλογο όρο, ότι για την έγκριση της Παράλληλης Στήριξης, το παιδί του ΑΦ που την αιτείται, θα  
πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στο μισό Σχολικό πρόγραμμα, χωρίς την υποστήριξη της. Όρος εξ ίσου 
παράλογος με το να μπορεί ένα παιδί με κώφωση να παρακολουθήσει το μισό πρόγραμμα χωρίς την 
νοηματική γλώσσα, ή ένα παιδί με σακχαρώδη διαβήτη να παρακολουθήσει το μισό Σχολικό πρόγραμμα 
χωρίς την ινσουλίνη που είναι αναγκαία για την επιβίωσή του, ή ένα παιδί με παράλυση, χωρίς την 
χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου που είναι αναγκαίο για την προσέλευση και φοίτησή του.  
  5)Την συστηματική στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος με 
επιστημονικά αδαείς, η οποία επιβάλλει την Εκπαιδευτική τους υποβάθμιση και κακοποίηση και την 
βέβαιη αποτυχία και αποκλεισμό τους από το Δικαίωμα στην Δημόσια Εκπαίδευση.  
 
  -Υπάρχουν και πολλά εξ ίσου σημαντικά σημεία (πχ η περικοπή του Δικαιώματος στην προφορική 
εξέταση που ειδικά για τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί αναγκαίο όρο της Εκπαίδευσής 
τους),  τα οποία συνιστούν σοβαρότατες παραβιάσεις Δικαιωμάτων και τα οποία αναλύουμε ενδελεχώς 
στην ακολουθούσα καθολική τοποθέτησή μας.  
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (υπουργίας Κ. Αρβανιτόπουλου και Α. Λοβέρδου) 

Αύγουστος 2014 

 

    Προς: 
1) Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο Ανδρέα 

2) Υφυπουργό Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλο  Αλέξανδρο  
3) Υφυπουργό Παιδείας κ. Κουκοδήμο Κωνσταντίνο 
4) Γενικό Γραμματέα υπουργείου Παιδείας κ. Κυριαζή Αθανάσιο 

5) Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ Λολίτσα Κωνσταντίνο  
 
 

Α.Π:  

 

 
 

Συντομογραφίες: ΑΦ= Αυτιστικό Φάσμα - ΠΣ= Παράλληλη Στήριξη  -ΤΕ =Τμήμα Ένταξης μεα = με 
αναπηρίες –ΥΠΑΙΘ = Υπουργείο Παιδείας   -νπν = ο νέος προτεινόμενος νόμος ΥΠΑΙΘ / κυβέρνησης  
-πν = ο προηγούμενος νόμος Ειδικής Αγωγής (3699/08). -αρ.= άρθρο  -π.= παράγραφος  -εδ.= εδάφιο. 
ΕΣΔΑ = η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Αναγκαία βασική ενημέρωση επί του θέματος, για τους βουλευτές που δεν έχουν γνώσεις πάνω στο 
συγκεκριμένο ειδικό αντικείμενο και καλούνται να ψηφίσουν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, 
για το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό που δεν έχει ενδελεχή επαφή με το αντικείμενο). 
 
  -Τα άτομα του Αυτιστικού Φάσματος (ΑΦ) στη χώρα μας, σύμφωνα με τις επίσημες 
στατιστικές των έγκυρων αρμόδιων οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας),   
ανέρχονται περίπου σε 200.000 (διακόσιες χιλιάδες).  
Συνεπώς, είναι μία από τις πολυπληθέστερες (και κατά τα φαινόμενα η μεγαλύτερη) κατηγορίες 
αναπηρίας.  
-Αυτό σημαίνει, ότι 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ, ανησυχούν για τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις που αφορούν την στάση της Πολιτείας απέναντι στα Δικαιώματά τους, όπως ο νέος 
προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ και φέρνει προς ψήφιση 
στη Βουλή.  
-Σημαίνει επίσης ότι βάσει των στατιστικών υπολογισμών, υπάρχουν στη χώρα μας περίπου 
30.000 (τριάντα χιλιάδες) παιδιά του ΑΦ που βρίσκονται σε ηλικία φοίτησης και δικαιούνται 
υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης στην δωρεάν Δημόσια Παιδεία. 
Οι 30.000 οικογένειες αυτών των παιδιών, ενδιαφέρονται και ανησυχούν άμεσα για τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις του νέου προτεινόμενου νόμου του ΥΠΑΙΘ.  
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  -Εκφράζοντας τα Εκπαιδευτικά, Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των 200.000 
παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους, καταθέτουμε τις θέσεις μας όπως εκφράστηκαν στο 
μεγάλο ψήφισμα των 8.162 Γονέων παιδιών του ΑΦ και ειδικών επιστημόνων του Αυτισμού 
προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό της χώρας (ΑΠ: 781 / 06-08-2012 / Γενική Γραμματεία 
πρωθυπουργού), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έγγραφο – επίσημο, επώνυμο και 
ενυπόγραφο μαζικό διάβημα των οικογενειών και ειδικών επιστημόνων των παιδιών του ΑΦ 
που έχει γίνει στη χώρα μας.  
 

  -Για τον νέο προτεινόμενο νόμο (νπν) του ΥΠΑΙΘ, καταθέτουμε πλήρη και καθολική (όχι 
απλώς κατ’ άρθρο) τοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι η τοποθέτησή μας δεν εξαντλείται σε μία    
απλή στατική απεικόνιση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά απεικονίζει πλήρως την 
δυναμική εξέλιξη της Εκπαιδευτικής νομοθεσίας από τον προηγούμενο προς τον νέο 
προτεινόμενο νόμο που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Δηλαδή, στην 
παρούσα τοποθέτησή μας, γίνεται σύγκριση των διατάξεων του παλιού νόμου, με τις νέες από 
τις οποίες αντικαθίστανται.  
Με τον τρόπο αυτό, καταλήγουμε σε αντικειμενικά πορίσματα για την θετική ή αρνητική πορεία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα μας σε σχέση με την Ειδική Εκπαίδευση – και 
συγκεκριμένα για το εάν ο νέος προτεινόμενος νόμος (νπν) του ΥΠΑΙΘ, σέβεται και 
κατοχυρώνει τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα, ή εάν επιβάλλει νέες και 
περισσότερες παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων εναντίον των 
παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ (και όχι μόνο) στη χώρα μας. 
 
Όπως είναι γνωστό, η Ειδική Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, διαφέρει από τις άλλες κατηγορίες 
Ειδικής Εκπαίδευσης: Το πρόβλημα των παιδιών του ΑΦ, ΔΕΝ είναι η απλή αισθητηριακή διαβίβαση 
της Εκπαιδευτικής ύλης στην υπάρχουσα μορφή της (πχ μέσω της νοηματικής γλώσσας στην κώφωση 
ή της γραφής brail στην τύφλωση) όπως στις άλλες αναπηρίες: To πρόβλημά τους είναι βαθύτερο – 
είναι η ίδια η επικοινωνία ως νοητική λειτουργία (και όχι ως αισθητηριακή) - και επί πλέον, το ότι έχουν 
διαφορετικό εγκέφαλο και διαφορετικό τρόπο σκέψης – και συνεπώς, χρειάζονται διαφορετικό είδος 
Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί του ΑΦ για να εκπαιδευτεί, πρέπει αφ’ ενός να σπάσει το 
φράγμα της μη επικοινωνίας και αφ’ ετέρου να προσλάβει μία εκπαιδευτική ύλη που είναι δομημένη για 
έναν άλλο εγκέφαλο – όχι για τον δικό του. 
 
  -Συνεπώς, το πρώτο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας, είναι ότι η Ειδική Εκπαίδευση 
στον Αυτισμό, είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες κατηγορίες, δεδομένου ότι ΔΕΝ έγκειται στην 
αισθητηριακή διαβίβαση του γνωστικού αντικειμένου στην ήδη υπάρχουσα μορφή του, αλλά την 
επικοινώνηση του γνωστικού αντικειμένου (και της Σχολικής ύλης) με διαφορετική (και εν πολλοίς, 
εξατομικευμένη) μορφή και δομή.  
 

    -Για να γίνει κατανοητή αυτή η διαφορά, παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού 
προηγουμένως διευκρινίσουμε για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο, ότι  
Παράλληλη Στήριξη (ΠΣ), πρακτικά σημαίνει έναν δεύτερο – εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό, ο οποίος 
κάθεται μαζί με το παιδί στην τάξη και στο διάλειμμα και το βοηθάει στην Εκπαιδευτική και ενταξιακή 
διαδικασία.  
  -Ας πάρουμε για παράδειγμα, την υποθετική (και ευκολότερα κατανοητή / ως μη ειδικής Εκπαίδευσης) 
περίπτωση ενός αλλοδαπού παιδιού, που γνωρίζει π.χ μόνο τα Κινέζικα: Για να μπορέσει να 
παρακολουθήσει το μάθημα στην τάξη ενός Ελληνικού Σχολείου, θα χρειαζόταν έναν μεταφραστή, ο 
οποίος να του μεταφράζει κατ’ ιδίαν στα Κινέζικα την προφορική παράδοση του δάσκαλου. Αυτό 
παρουσιάζει μία σοβαρή δυσκολία, τόσο για τον Εκπαιδευτή όσο και για τον μαθητή, διότι: στον ίδιο 
χρόνο που τα άλλα παιδιά διαθέτουν εξ ολοκλήρου για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο (το 
οποίο έχουν προσλάβει άμεσα με την παράδοση), το Κινεζάκι και ο μεταφραστής του, έχουν να 
επιτελέσουν τις εξής λειτουργίες: Ο μεταφραστής / Εκπαιδευτικός του να προλάβει να επεξεργαστεί και 
να μεταφράσει στα Κινέζικα τα λεγόμενα του δασκάλου, μετά να τα διατυπώσει  στα Κινέζικα στο παιδί, 
και μετά, το παιδί, να προλάβει να τα επεξεργαστεί και να τα κατανοήσει, στο 1/3 του χρόνου που έχει 
απομείνει σε σχέση με τα άλλα παιδιά.  
  -Αν στην ίδια τάξη βάλετε ένα παιδί με κώφωση, θα χρειαστεί αντίστοιχα έναν Εκπαιδευτικό 
Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ), που να του «μεταφράζει» στην νοηματική γλώσσα και να του μεταφέρει 
αυτομάτως αυτά που παραδίδει προφορικά ο δάσκαλος, πράγμα που παρουσιάζει μία ανάλογη 
δυσκολία, κάνοντας την παρακολούθηση του παιδιού πιο πιεστική χρονικά και πιο επίπονη από τα 
άλλα παιδιά. 
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  -Όμως, για ένα παιδί του ΑΦ που βρίσκεται στην ίδια τάξη, η διαδικασία αυτή είναι ακόμη πιο δύσκολη 
και επίπονη: ο ειδικός Εκπαιδευτικός του, χρειάζεται πρώτα να αναδιοργανώσει αυτά που παραδίδει ο 
κεντρικός δάσκαλος, με τον τρόπο που είναι κατάλληλος για να τα επικοινωνήσει σε έναν Αυτιστικό 
εγκέφαλο, ώστε μετά να τα διαβιβάσει στο παιδί με Αυτισμό και μετά από όλα αυτά, το παιδί να τα 
προσλάβει και να τα αναπροσαρμόσει στον δικό του τρόπο σκέψης για να τα κατανοήσει.  
Αν μάλιστα υπολογίσετε ότι η αναδιοργάνωση / αναδιατύπωση είναι μία διαδικασία πολύ πιο δύσκολη 
από την απλή μετάφραση και ότι σε αυτήν προστίθεται και η ιδιομορφία του προσωπικού προφίλ κάθε 
παιδιού με Αυτισμό ως προς την επικοινωνία και τις τεχνικές της, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στο παιδί 
του ΑΦ, για να προλάβει να τα επεξεργαστεί και να κατανοήσει την παράδοση του μαθήματος, έχει 
απομείνει το 1/5 του χρόνου που έχουν τα άλλα παιδιά.  
 -Με απλά λόγια, ο Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ) ενός παιδιού του ΑΦ, χρειάζεται (εκτός 
των άλλων), να μπορεί να επαναδιατυπώσει το κάθε κεφάλαιο με διαφορετική σειρά των ενοτήτων, με 
διαφορετικό λεξιλόγιο, διαφορετική σύνταξη, διαφορετικές επισημάνσεις και πλαγιότιτλους και πολλές 
άλλες παρεμβάσεις, που στις λεπτομέρειες χρειάζεται να διαφοροποιούνται για κάθε παιδί. Επίσης, 
χρειάζεται να επισημαίνει στο παιδί τα σημαντικά της προφορικής παράδοσης και να τα διαχωρίζει από 
τα δευτερεύοντα, να του οργανώνει τον τρόπο που κρατάει σημειώσεις, κλπ. Επίσης, να επισημαίνει 
και οργανώνει τις ενταξιακές / επικοινωνιακές ανάγκες εντός και - κυρίως - εκτός τάξης, πράγμα που 
απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένες δεξιότητες ψυχοκοινωνικής διαχείρισης, προσαρμοσμένες και 
εξειδικευμένες στις ανάγκες του Αυτισμού.  
 

Όλα αυτά, είναι αδύνατον να τα κάνει μόνο του ένα παιδί του ΑΦ, παρ’ όλο που μετά την επικοινώνηση 
της γνώσης οι μαθησιακές επιδόσεις του μπορούν να είναι πολύ ανώτερες του μέσου όρου της τάξης. 
-Αυτές οι διαδικασίες Εκπαιδευτικής υποστήριξης, απαιτούν μεγάλη επιστημονική εξειδίκευση (και 
δεδομένου ότι πρόκειται για το δυσκολότερο όλων των Εκπαιδευτικών έργων, αυτό σημαίνει ότι η 
διετής εξειδικευμένη Εκπαίδευση που υπάρχει για άλλες επιστημονικές ειδικότητες, είναι το ελάχιστο 
που απαιτείται). Χρειάζεται επαρκή ειδίκευση τουλάχιστον στις βασικές μεθόδους, όπως, TEACCH, 
ABA, Κοινωνικές ιστορίες, Γνωσιακή / Συμπεριφορική παρέμβαση για το Αυτιστικό Φάσμα, κλπ. Αυτό 
με τη σειρά του, απαιτεί διδάκτορες / επιστήμονες που έχουν διδακτορική ειδίκευση στις μεθόδους 
αυτές για τον Αυτισμό από έγκυρα Πανεπιστήμια (του εξωτερικού αφού μέχρι στιγμής στη χώρα μας 
δεν υπάρχουν), που έχουν τέτοια ειδικευμένα τμήματα πάνω στον Αυτισμό.  
 

-Συνεπώς, για την Εκπαίδευση, η εξειδικευμένη  στον Αυτισμό  Παράλληλη Στήριξη, είναι για τα παιδιά 
του ΑΦ εξ ίσου αναγκαία, όσο είναι αναγκαία και η νοηματική γλώσσα για τα παιδιά με κώφωση, ή η 
γραφή brail για τα παιδιά με τύφλωση. Επίσης, είναι εξ ίσου απαραίτητη όσο και η ινσουλίνη στα παιδιά 
με σακχαρώδη διαβήτη, ή όσο το αναπηρικό αμαξίδιο στα παιδιά με παράλυση, χωρίς τα οποία είναι 
αδύνατον να φοιτήσουν και να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση στο Δημόσιο Σχολείο.  
 
   -Το δεύτερο σημαντικό, είναι ότι οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για τον Αυτισμό, είναι σχεδόν 
αποκλειστικά Εκπαιδευτικές. Δεν υπάρχουν φαρμακευτικές και ιατρικές παρεμβάσεις, ούτε φάρμακα, 
χημικές θεραπείες, εγχειρήσεις, ιατρικά μηχανήματα κλπ, αλλά  μόνο Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.  
Αυτό σημαίνει δύο πράγματα:  
 

   α)Ότι οι παρεμβάσεις στον Αυτισμό, ΔΕΝ προσφέρονται για κέρδη από αγορές και συναλλαγές με τις 
μεγάλες ιατρικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, χρηματισμούς και προμήθειες αγορών από μεγάλες 
πολυεθνικές ιατροφαρμακευτικές εταιρείες, κλπ.  
Το μόνο που χρειάζονται τα παιδιά του ΑΦ, είναι απλές υποδομές και κυρίως έμψυχο επιστημονικό 
δυναμικό: Χρειάζονται εξειδικευμένους Παιδοψυχίατρους, Ειδικούς Εκπαιδευτικούς, Ψυχολόγους, 
Ψυχοπαιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς κλπ, όλους υψηλής 
επιστημονικής ειδίκευσης. Χρειάζονται δηλαδή μέτρα που καταπολεμούν την ανεργία και ενισχύουν την 
κοινωνική πολιτική, που ενισχύουν την απασχόληση και ενισχύουν το κοινωνικό εισόδημα, πράγμα 
που μειώνει τις ευκαιρίες για διαφθορά και πολιτικό χρήμα από τα Δημόσια έσοδα.  
Για το λόγο αυτό, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί (πέραν του επιπέδου των 
υποκριτικών δηλώσεων), ήταν ανέκαθεν εχθρικοί - ή δεν είναι φιλικοί - προς τα Δικαιώματα και τις 
ανάγκες των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος. 
 

    β)Ότι η στέρηση των Εκπαιδευτικών αναγκών από τα παιδιά του ΑΦ, επί της ουσίας, είναι 
ταυτόχρονα και στέρηση των θεραπευτικών τους αναγκών και των αναγκών της Υγείας τους. Συνεπώς, 
ότι η παραβίαση του Ανθρώπινου και Συνταγματικού Δικαιώματός τους στην Εκπαίδευση, είναι 
ταυτόχρονα και παραβίαση του Ανθρώπινου και Συνταγματικού Δικαιώματός τους στην Υγεία (εμμέσως 
και του Δικαιώματός τους στην Ζωή).  
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   -Το τρίτο σημαντικό, είναι ότι ως ο κυριότερος επιβλαβής παράγοντας για τον Αυτισμό που 
καταγράφεται σταθερά, από τα πρώτα επιστημονικά συγγράμματα μέχρι και σήμερα, είναι οι αλλαγές. 
Οι αλλαγές, είναι ο παράγοντας που προκαλεί την μεγαλύτερη καταστροφή στην Υγεία των παιδιών του  
ΑΦ, ενεργοποιεί όλα τα δυσμενή συμπτώματα της πάθησής τους, αποτελεί για αυτά την μέγιστη 
κακοποίηση που μπορούν να υποστούν – και γενικότερα, συνιστά αυτό που στην επίσημη διεθνή 
ορολογία αποκαλείται ψυχικός, και «νοητικός, ηθικός / μη σωματικός βασανισμός» τους.  
Κατ’ ακολουθίαν, (πάντα στην επιστημονική βιβλιογραφία), το σταθερό και οικείο περιβάλλον και η 
αποφυγή και απουσία των αλλαγών, είναι η μία από τις κυριότερες θεραπευτικές (και Εκπαιδευτικές) 
μεθόδους και ανάγκες και συνεπώς αναγκαίος όρος των θεραπευτικών και Εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων στον Αυτισμό.  
 

Αυτή η επιστημονική διαπίστωση, είναι τόσο σταθερή, παγιωμένη και γνωστή στο ευρύτερο κοινό, που 
εδώ και χρόνια, αποτυπώνεται πλέον και στην τέχνη. Οι πιο κλασσικές κινηματογραφικές ταινίες με 
έντονη καταγραφή / παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων του Αυτισμού – όπως το «Rainman» (ο 
Άνθρωπος της Βροχής), ή η αυτοβιογραφική ταινία Temple Grandin κ.ά, παρουσιάζουν έντονα, και 
επανειλημμένα (στις περισσότερες σκηνές) αυτήν την επιστημονική πραγματικότητα, δείχνοντας ότι οι 
αλλαγές είναι τόσο επιβλαβείς, που εξαναγκάζουν τα άτομα αυτά σε βαρύτατους αυτοτραυματισμούς 
(πχ ο αυτιστικός πρωταγωνιστής στο «Rainman», χτυπάει με μανία το κεφάλι του στον τοίχο, λόγω 
κάποιας αλλαγής που προκαλούν στις συνήθειές του).   
   -Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η επιστημονική αρχή, έχει υπερβεί πλέον τα στενά όρια της αποκλειστικά  
επιστημονικής γνώσης και έχει επεκταθεί στο πεδίο της γενικής κοινωνικής γνώσης, οπότε, οι αρμόδιοι 
δεν μπορούν να επικαλούνται διαρκώς την άγνοιά της. Αποτελεί δε, μία απεικόνιση της 
πραγματικότητας: Πολλά παιδιά του ΑΦ, υποβάλλονται σε βαρύτατους αυτοτραυματισμούς, όταν τους 
επιβάλλουν αλλαγές. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει, ότι η ψυχική κακοποίηση και ο ψυχικός 
βασανισμός που υφίστανται από τις αλλαγές αυτές, είναι πιο επώδυνα από την σωματική κακοποίηση 
του αυτοτραυματισμού. Απόδειξη του πόσο επώδυνος μπορεί να είναι ο ψυχικός βασανισμός ενός 
ατόμου, είναι το γεγονός ότι οι ναζί τον θεωρούσαν τόσο επώδυνο και «αποτελεσματικό», ώστε 
αφιέρωσαν χιλιάδες επιστημονικές εργατοώρες στην ανάπτυξη των ψυχικών βασανισμών. Για τον ίδιο 
λόγο άλλωστε, οι διεθνείς συμβάσεις, οργανισμοί και φορείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως ο ΟΗΕ, η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κλπ, καθιέρωσαν ειδική / ξεχωριστή 
ορολογία για τον ψυχικό βασανισμό, η οποία τελικά ορίστηκε κλιμακούμενη (ανάλογα με την ένταση) 
ως «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και «νοητικός, ηθικός / μη σωματικός βασανισμός», 
κατά τους ορισμούς της ΕΣΔΑ και του διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 
Αυτό ακριβώς το είδος «απάνθρωπης μεταχείρισης»  και «μη σωματικού βασανισμού», αποτελεί η 
επιβολή αλλαγών (και μάλιστα συχνών) στα παιδιά του ΑΦ.  
Είναι εφικτό να παρακολουθεί το μάθημα και να Εκπαιδεύεται ένα παιδί, την ώρα που ταυτόχρονα τελεί 
σε καθεστώς τραυματισμού ή αυτοτραυματισμού; Μπορεί ένα παιδί να Εκπαιδεύεται την ώρα που τελεί 
υπό καθεστώς βασανισμού; Ασφαλώς όχι.   
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ένα παιδί του ΑΦ που του επιβάλλουν αλλαγές στο Εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, τελεί κυριολεκτικά υπό καθεστώς βασανισμού και είναι εντελώς αδύνατον να Εκπαιδευτεί.  
Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από έναν άνθρωπο με τυπικό εγκέφαλο, αλλά αποτελεί την 
αντικειμενική επιστημονική πραγματικότητα. 
 
   -Αυτό, σημαίνει δύο πράγματα:  
 

 α)Ότι  ένα παιδί του ΑΦ που φοιτά στο Σχολείο έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερό, μόνιμο και 
οικείο πλαίσιο φοίτησης. Δηλαδή, να έχει τον Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, για όλες τις 
ημέρες και όλες τις ώρες του Σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού έτους, αυτός ο 
Εκπαιδευτικός ΠΣ να είναι σταθερά το ίδιο πρόσωπο, να φοιτά στην ίδια αίθουσα και την ίδια τάξη, με 
τους ίδιους συμμαθητές και τον ίδιο κεντρικό δάσκαλο.  
 

 β)Ότι η «μερική» ΠΣ που επινόησε το Ελληνικό κράτος και το ΥΠΑΙΘ, δηλ. η ΠΣ η οποία 
εφαρμόζεται τις μισές (ή ορισμένες) μόνο ημέρες και ώρες της εβδομάδας και του Σχολικού έτους, 
εκτός από «μερική» (μειωμένη), αποσπασματική και υποβαθμισμένη εκπαίδευση (όπως αναλύουμε 
στο σχετικό κεφάλαιο περί της «μερικής» ΠΣ), συνιστά πρωτίστως κακοποίηση και βασανισμό του 
παιδιού ή, όπως ορίζεται στην διεθνή ορολογία, «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» 
και ψυχικό «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» του παιδιού, επειδή του επιβάλλει τον 
παράγοντα που είναι ο πιο επιβλαβής για τη συγκεκριμένη διαταραχή και για τις νοητικές 
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λειτουργίες, την Υγεία και τις Εκπαιδευτικές δυνατότητές του: Δηλαδή, τις διαρκείς αλλαγές και 
εναλλαγές.   
 

 
-Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό στους μη γνώστες του Αυτισμού:  
Το εφεύρημα της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης, είναι εξ ίσου παράλογο και επιζήμιο, με την 
περίπτωση ενός παιδιού, που ενώ έχει πνευμονία: α) Του βάζουν ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στο 
στήθος (δηλ. τον επιβλαβή παράγοντα - το αντίστοιχο των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών στο 
Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού με Αυτισμό) και β) Του χορηγούν μόνο το 1/2 από τα παυσίπονα και 
φάρμακα που χρειάζεται (δηλ Παράλληλη Στήριξη για το 1/2 των ωρών του Σχολείου). 
Είναι επίσης αντίστοιχο με το παράδειγμα ενός παιδιού που ενώ πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη:  
α)Το υποχρεώνουν να φάει μία μεγάλη ποσότητα ζάχαρης η οποία το ρίχνει σε κώμα (δηλ. τον 
επιβλαβή παράγοντα - το αντίστοιχο των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο 
του παιδιού με Αυτισμό) και β) Του χορηγούν μόνο το ½ της ινσουλίνης που χρειάζεται για να επιβιώσει 
και να λειτουργήσει. 
Όπως ακριβώς είναι αδύνατον σε αυτά τα δύο παιδιά των πιο πάνω παραδειγμάτων να 
παρακολουθήσουν το μάθημα την ώρα που υπόκεινται σε αυτό το είδος βασανισμού και καταστολής 
της Υγείας τους, κατά τον ίδιο τρόπο είναι αδύνατον και σε ένα παιδί του ΑΦ να Εκπαιδευτεί υπό το 
σχήμα της «μερικής» ΠΣ, επειδή κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του υπόκειται σε μία ανάλογη 
κακοποίηση, καταστολή της Υγείας του και ανάλογο - μη σωματικό - βασανισμό. 
 
Αυτός είναι ο λόγος, που οι 8.162 Γονείς και ειδικοί επιστήμονες του ΑΦ (οι επιφανέστεροι της χώρας 
μας), στο μεγάλο ψήφισμά τους (ΑΠ: 781 / 06-08-2012 / Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού) προς την 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό του Ελληνικού κράτους, χαρακτήρισαν την «μερική» ΠΣ, ως 
«επιστημονική μέθοδο εξόντωσης – και όχι βοήθειας» των παιδιών του ΑΦ, ή, όπως ορίζεται στην 
διεθνή ορολογία, «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και ψυχικό «νοητικό, ηθικό / μη 
σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ.  
 

-Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ), το οποίο υποχρεώνει τα παιδιά του ΑΦ, να 
φοιτούν μερικές ημέρες και ώρες στην κανονική τάξη και μερικές ώρες στο Τ.Ε, δηλ. σε άλλη αίθουσα, 
άλλο περιβάλλον, με άλλους Εκπαιδευτικούς, άλλους συμμαθητές οι οποίοι από ώρα σε ώρα 
αλλάζουν, κλπ.  Συνεπώς, το ΤΕ εξαναγκάζει το παιδί του ΑΦ σε διαρκείς και καθημερινές αλλαγές και 
εναλλαγές (χώρου, περιβάλλοντος, σχήματος, προσώπων κλπ). Συνεπώς, όπως και η «μερική» ΠΣ, το 
ΤΕ, συνιστά για τα παιδιά του ΑΦ, «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και ψυχικό «νοητικό, 
ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ. 
 
  -Το τέταρτο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τα παιδιά του ΑΦ, είναι ότι υπάρχουν μόνο 
δύο Εκπαιδευτικά πλαίσια κατάλληλα για την συστηματική και σε τακτική βάση Εκπαίδευσή τους στη 
Δημόσια Εκπαίδευση:  
 

α)Η Παράλληλη Στήριξη (ΠΣ), η οποία πρακτικά σημαίνει έναν δεύτερο Εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι 
εξειδικευμένος στον Αυτισμό και τους τρόπους επικοινωνίας με έναν «Αυτιστικό εγκέφαλο» και ο 
οποίος κάθεται μαζί με το παιδί στην τάξη και στο διάλειμμα και το βοηθάει στην Εκπαιδευτική και 
ενταξιακή διαδικασία (ως πλήρης, εξατομικευμένη και εξειδικευμένη ΠΣ, σύμφωνα με τα όσα 
προαναφέραμε) και  
 

β)Τα Εξειδικευμένα Σχολεία, ή τμήματα Αυτισμού. Δηλαδή Σχολεία ή τμήματα με ειδικές υποδομές και 
πρωτίστως με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον Αυτισμό (δηλ. Εκπαιδευτικό προσωπικό με 
ειδίκευση αντίστοιχη διετούς μεταπτυχιακού και πρακτικής εμπειρίας στον Αυτισμό), τα οποία πρέπει 
να διευκρινίσουμε ότι ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με τα γνωστά «ειδικά Σχολεία» / ΣΜΕΑΕ που υπάρχουν 
στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό εξ αρχής, ότι: 
Τα γνωστά «Ειδικά Σχολεία» και τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού», είναι δύο θεσμοί, οι 
οποίοι είναι  εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, δεδομένου ότι τα μεν «ειδικά Σχολεία»  είναι 
δομημένα για τις ανάγκες των παιδιών με νοητική υστέρηση, ενώ τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού» 
δομούνται για τις ανάγκες παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος.  
-Πιο συγκεκριμένα, τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού», απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο 
(στατιστικά μικρό) ποσοστό των παιδιών του ΑΦ, τα οποία έχουν χαμηλή λειτουργικότητα (ανεξάρτητα 
από το αν έχουν υψηλή ή κανονική νοημοσύνη), ή, που μαζί με τον Αυτισμό παρουσιάζουν 
συννοσηρότητα νοητικής υστέρησης (ή και κάποιους άλλους δυσμενείς συνδυασμούς λειτουργικότητας 
και νοημοσύνης), τα οποία συμβατικά χαρακτηρίζονται στην κοινή γλώσσα ως παιδιά με «βαρύ 
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Αυτισμό», ή (για τα Εκπαιδευτικά θέματα), ως «παιδιά που αδυνατούν - ή αδυνατούν ακόμη να 
παρακολουθήσουν το γενικό Σχολείο».  
Με τις τελευταίες αποφάσεις των αρμόδιων διεθνών επιτροπών, τα Σχολεία αυτά, δεν αποτελούν 
πλαίσιο αποκλειστικής φοίτησης, αλλά λειτουργούν ως Σχολεία προετοιμασίας των παιδιών του ΑΦ για 
την ένταξη στο γενικό Σχολείο με ΠΣ, όταν (και εφ’ όσον) αυτή επιτευχθεί. Περισσότερα στοιχεία για τα 
Σχολεία αυτά, παραθέτουμε στην σχετική κατωτέρω τοποθέτησή μας (βλ. τοποθέτηση 15). 
 
  -Στην χώρα μας, τέτοια Σχολεία ΔΕΝ υπάρχουν, ενώ ακόμη δεν υπάρχουν ούτε καν οι θεσμοί που 
μπορούν να εκπαιδεύσουν ειδικευμένους Εκπαιδευτικούς που θα τα στελεχώσουν.  
Δεδομένου δε ότι η Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος (ΕΟΔΑΦ) έχει 
καταθέσει κατ’ επανάληψη από το 2009 και εντεύθεν ένα πλήρες τέτοιο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο 
υπουργείο Παιδείας και τις κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους χωρίς ουδέποτε να υλοποιηθεί, είναι 
προφανές ότι οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους ΔΕΝ θέλουν την Εκπαίδευση τέτοιων 
Εκπαιδευτικών, προφανώς για να αποφύγουν τα έξοδα διορισμού, μισθοδοσίας τους και τα εν γένει 
έξοδα Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ. 
-Για να κουκουλώσει αυτή τη σκανδαλώδη έλλειψη το Ελληνικό κράτος, απλώς… ονόμασε επτά 
περίπου σχολεία από όλη τη χώρα, ως «σχολεία αυτισμού», χωρίς φυσικά να έχουν ούτε μία από τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται και πάλι για τα γνωστά «Ειδικά 
Σχολεία», που απευθύνονται στη νοητική υστέρηση, και μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο παιδιά που 
εκτός από Αυτισμό έχουν και νοητική υστέρηση, καλύπτοντας αυτό το τμήμα της αναπηρίας τους και 
όχι τον Αυτισμό.  
  -Πραγματικό Εξειδικευμένο Σχολείο για το ΑΦ, δεν υπάρχει στη χώρα μας ΟΥΤΕ ΕΝΑ και τα 
παιδιά του ΑΦ αποκλείονται μαζικά από την εκπαίδευση, σε ασυλοποιημένες ή ακατάλληλες δομές, ή 
εντελώς εκτός εκπαίδευσης. Φαντάζεστε μία χώρα όπου για τα παιδιά με τύφλωση ή κώφωση, δεν 
υπάρχει ούτε ένα εξειδικευμένο σχολείο για την πάθησή τους;  Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας 
με τον Αυτισμό.  
 

-Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά του ΑΦ που θα έπρεπε να φοιτούν σε εξειδικευμένα Σχολεία, στην 
καλύτερη περίπτωση, φοιτούν στο γενικό Σχολείο με ΠΣ: Λύση, που είναι ασφαλώς προτιμότερη από 
τα γνωστά «ειδικά Σχολεία» ή από το Τμήμα ένταξης, αλλά ανεπαρκής για τα συγκεκριμένα παιδιά:  
Η ΠΣ, ενώ είναι η ιδανική λύση για την μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών του ΑΦ, (αρκεί να είναι 
ατομική, πλήρης και εξειδικευμένη), δεν είναι ικανοποιητική για αυτή τη μερίδα παιδιών του ΑΦ που 
αδυνατεί (ή αδυνατεί ακόμη) να παρακολουθήσει το γενικό Σχολείο. Για αυτή τη μερίδα παιδιών, η 
βέλτιστη λύση είναι τα Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού, τα οποία το ΥΠΑΙΘ αρνείται να δημιουργήσει.  
Η αρνητική στάση του Ελληνικού κράτους για τα εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού, γίνεται κατανοητή αν 
υπολογίσουμε ότι η ίδρυση ενός εξειδικευμένου Σχολείου Αυτισμού κοστίζει περί τα 5 εκατομμύρια, ενώ 
μία ΠΣ, κοστίζει μόλις περί τις 12.000 Ε το χρόνο. Από αυτή τη σύγκριση, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η 
ΠΣ, ενώ για την πλειοψηφία των παιδιών του ΑΦ είναι η ιδανικότερη λύση, για ένα άλλο τμήμα παιδιών 
του ΑΦ, είναι η φθηνή λύση ανάγκης, μέσω της οποίας το κράτος αποφεύγει την ίδρυση και λειτουργία 
των Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού που έπρεπε (και υποχρεούται) να διαθέτει. 
-Έτσι, ενώ για τα παιδιά με κώφωση υπάρχουν τα εξειδικευμένα Σχολεία κωφών, για τα παιδιά με 
τύφλωση τα εξειδικευμένα Σχολεία τυφλών, ή, για τα παιδιά με νοητική υστέρηση τα γνωστά «ειδικά 
Σχολεία», για τα παιδιά με Αυτισμό ΔΕΝ υπάρχει εξειδικευμένο Σχολείο φοίτησης.  
 
-Τα γνωστά «ειδικά Σχολεία» στα οποία ορισμένες φορές παραπέμπονται παιδιά του ΑΦ, είναι εντελώς 
ακατάλληλα, δεδομένου ότι είναι δομημένα για τις ανάγκες της νοητικής υστέρησης, τόσο από άποψη 
υποδομών και Εκπαιδευτικής ύλης, όσο και από άποψη Εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο είναι 
εξειδικευμένο στην νοητική υστέρηση, αλλά όχι στον Αυτισμό.  
  -Τα παιδιά του ΑΦ όμως, ΔΕΝ έχουν κανένα πρόβλημα νοημοσύνης. Έχουν πρόβλημα επικοινωνίας, 
το έλλειμμα της οποίας είναι το μεγάλο τους εμπόδιο, αλλά σε νοημοσύνη ΔΕΝ υστερούν καθόλου. 
Αντίθετα, στους ανθρώπους του ΑΦ, συμπεριλαμβάνονται πολλοί από τους ανθρώπους με την 
υψηλότερη νοημοσύνη, καθώς και γνωστές διάνοιες που έγιναν  διάσημοι χάρη στην ευφυΐα τους.  
-Τέτοιες διάνοιες κατά τους ειδικούς ήταν παλιότερα ο Νεύτωνας και ο Αϊνστάιν, αργότερα (επίσημα 
διαγνωσμένοι ο Ρίχτερ η Τ. Γκραντίν, τα γνωστά «τρομερά παιδιά» - εφευρέτες της σύγχρονης 
πληροφορικής και της διαδικτυακής επικοινωνίας και πιο πρόσφατα γνωστός, η νέα επιστημονική 
διάνοια της σύγχρονης ανθρωπότητας και διάδοχος του Αϊνστάιν Τζέηκομπ Μπαρνέτ – παιδί με «βαρύ 
Αυτισμό», που ήδη από ηλικία μικρότερη των 15, διδάσκει στο διάσημο πανεπιστήμιο του Γέηλ, έχει 
ήδη προταθεί για το νόμπελ φυσικής και ανασκευάζει εξ ολοκλήρου ως ξεπερασμένη την θεωρία του 
Αϊνστάιν.  
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Στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα, με την ισχύουσα νομοθεσία (και πολύ περισσότερο με τον νέο 
προτεινόμενο νόμο Ειδικής Εκπαίδευσης που κατέθεσε προς ψήφιση το ΥΠΑΙΘ), ο Τζ. Μπαρνέτ, θα 
ήταν ένα από τα πολλά ασυλοποιημένα και κατεστραμμένα παιδιά, προφανώς αναλφάβητος – και 
πιθανότατα ένα από τα παιδιά που στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα εξοντώνονται σε 
ασυλοποιημένα ιδρύματα, με ψυχοφάρμακα, ή βασανίζονται δεμένα σε κρεβάτια, όπως τα παιδιά του 
ΑΦ που διαβάζουμε συχνά στις ειδήσεις και όπως έχει καταγγελθεί επίσημα από τον ΟΗΕ για τη χώρα 
μας.  
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσους «Τζέηκομπ Μπαρνέτ» μπορεί να έχει καταστρέψει η νομοθεσία του 
διεφθαρμένου Ελληνικού κράτους και του Ελληνικού υπουργείου Παιδείας, ασυλοποιημένα στα γνωστά 
«Ειδικά Σχολεία» και τις άλλες μορφές ασυλοποίησης και αποκλεισμού που έχουμε κατ’ επανάληψη 
καταγγείλει.  
Συνεπώς, για τα παιδιά του ΑΦ, το «ειδικό Σχολείο» συνεπάγεται ακρωτηριασμό των νοητικών και 
Εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα στην Εκπαίδευσή 
τους. Η Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ στο ειδικό Σχολείο, είναι π.χ εξ ίσου παράλογη, ακατάλληλη και 
επιζήμια, όσο και η Εκπαίδευση ενός παιδιού με τύφλωση και φυσιολογική ή υψηλή νοημοσύνη, που το 
υποχρεώνουν να φοιτήσει σε σχολείο κωφών, αλλά διδασκόμενο την Εκπαιδευτική ύλη της νοητικής 
υστέρησης και όπου η παράδοση του μαθήματος γίνεται στην νοηματική γλώσσα, την οποία λόγω της 
τύφλωσης αδυνατεί πλήρως να παρακολουθήσει.  
 
Επί πλέον, δεδομένου ότι τα ειδικά Σχολεία είναι δομημένα για την νοητική υστέρηση ενώ ταυτόχρονα 
φιλοξενούν και άλλες εντελώς ετερόκλητες παθήσεις, συνιστούν και περιβάλλον ασυλοποίησης για τα 
παιδιά του ΑΦ.  
 

   -Υπάρχει επίσης η λανθασμένη αντίληψη, ότι τα ειδικά σχολεία, είναι επαρκώς κατάλληλα για 
ορισμένα παιδιά του ΑΦ τα οποία εκτός από Αυτισμό, πάσχουν και από νοητική υστέρηση 
(συννοσηρότητα) και τα οποία ως ποσοστό στο σύνολο των παιδιών του ΑΦ μπορεί να είναι μικρό, 
αλλά ως αριθμητικό μέγεθος δεν είναι ευκαταφρόνητο. Η άποψη αυτή είναι εντελώς αντιεπιστημονική 
και λανθασμένη. Αντίθετα, για τα παιδιά αυτά, το ειδικό Σχολείο είναι ακόμη πιο ακατάλληλο και το 
εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού θα ήταν ακόμη πιο απαραίτητο, όπως αναλύουμε πιο κάτω στο 
σχετικό κεφάλαιο (τοποθέτηση 2). 
 

  -Τέλος, η «κατ’ οίκον» και η «κατ’ ιδίαν» διδασκαλία που πολλές φορές υποδεικνύονται, ΔΕΝ 
αποτελούν πλαίσιο για μόνιμη συστηματική και σε τακτική βάση Εκπαίδευση, αλλά προσωρινά 
μεταβατικά στάδια και μεθόδους παρέμβασης για ένταξη ή επανένταξη των παιδιών που λόγω κακών 
Εκπαιδευτικών χειρισμών, έχουν απομακρυνθεί από το Σχολικό πλαίσιο.  
 

  -Συνεπώς, δεδομένης της ακαταλληλότητας των άλλων σχημάτων και της ανυπαρξίας Εξειδικευμένων  
Σχολείων, η ΠΣ, είναι η μοναδική διέξοδος που προσφέρει το Ελληνικό κράτος για τα παιδιά του ΑΦ, 
αλλά με υποβαθμισμένο και διαρκώς περαιτέρω υποβαθμιζόμενο τρόπο, λόγω του εκφυλισμού της σε 
«μερική» και λόγω της συστηματικής στελέχωσής της με αδαείς και του (επίσης συστηματικού) 
αποκλεισμού των ελαχίστων που έχουν έναν ανεκτό βαθμό ειδίκευσης.  
 

  -Κλείνοντας την εισαγωγική ενημέρωση, επισημαίνουμε ότι για τα παιδιά του ΑΦ που δεν μπορούν (ή 
δεν μπορούν ακόμη) να ανταποκριθούν στο Σχολικό πρόγραμμα, αιτία ΔΕΝ είναι μόνο η 
συννοσηρότητα νοητικής υστέρησης, αλλά και η χαμηλή λειτουργικότητα (που μπορεί να υπάρχει και 
σε παιδιά με υψηλή ή κανονική νοημοσύνη).  
Οι Γονείς των παιδιών αυτών, βρίσκονται σύντομα αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα ότι ξαφνικά 
διαπιστώνουν πως για το παιδί τους, ΔΕΝ υπάρχει κατάλληλο εξειδικευμένο Σχολείο αντίστοιχο με τα 
Σχολεία κωφών, τυφλών, ή με τα ειδικά Σχολεία για τα παιδιά με νοητική υστέρηση.  Έτσι, καλούνται, 
εξαναγκάζονται και πιέζονται από τους αρμόδιους, να επιλέξουν μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανεπαρκών και ακατάλληλων λύσεων: Κυρίως μεταξύ «ειδικού Σχολείου» και της φοίτησης στο γενικό 
Σχολείο με Π.Σ.  
Μεταξύ αυτών των δύο λύσεων, προτιμούν φυσικά την λιγότερο επιζήμια (και όχι βέλτιστη) λύση, της 
φοίτησης στο γενικό Σχολείο με ΠΣ, αν και γνωρίζουν ότι η ΠΣ, ενώ για την μεγάλη πλειοψηφία των 
παιδιών του ΑΦ είναι η ιδανικότερη λύση, για το δικό τους παιδί, είναι η φθηνή λύση ανάγκης, μέσω της 
οποίας το κράτος αποφεύγει την ίδρυση και λειτουργία των Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού που 
έπρεπε (και υποχρεούται) να διαθέτει. Στην επιλογή αυτής της ανεπαρκούς λύσης, τους εξαναγκάζει η 
ασυνέπεια και η άρνηση του Ελληνικού κράτους στην δημιουργία πραγματικών εξειδικευμένων 
Σχολείων Αυτισμού με τις απαραίτητες υποδομές και εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό.  
-Συνεπώς, η αποκλειστική αιτία των ανεπαρκών επιλογών των συγκεκριμένων Γονέων, ΔΕΝ είναι η 
άγνοια όπως συχνά τους καταλογίζεται, αλλά η ασυνέπεια και άρνηση των κυβερνήσεων του 
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Ελληνικού κράτους να ανταποκριθούν στην Συνταγματική τους υποχρέωση για ίδρυση και λειτουργία 
Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού.  
Οι Γονείς και οι Οικογένειες αυτής της μερίδας παιδιών του ΑΦ, βρίσκονται δυστυχώς διαρκώς 
εξαναγκαζόμενες στην επιλογή αυτής της συμβιβαστικής – μη ικανοποιητικής λύσης, έως ότου το 
Ελληνικό κράτος ανταποκριθεί στη Συνταγματική του υποχρέωση για τη δημιουργία εξειδικευμένων 
Σχολείων ή τμημάτων Αυτισμού. Για αυτή τη μερίδα παιδιών του ΑΦ και τις οικογένειές τους, η 
δημιουργία πραγματικών εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού (με τις προδιαγραφές που προαναφέραμε 
σε υποδομές και κυρίως σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης), είναι η μόνη σωστή και αναγκαία λύση για 
την Εκπαίδευσή τους, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους, την βέλτιστη αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών 
τους δυνατοτήτων και το εν γένει «το καλό των παιδιών», που οφείλουν να είναι και ο πρώτιστος 
σκοπός του νομοθέτη…  

Α2) ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Μετά την υποβολή προτάσεων από τους κοινωνικούς φορείς, εκδόθηκε από την κυβέρνηση η τελική 
πρόταση νόμου Ειδικής Εκπαίδευσης.  
-Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα των 8.162 Γονιών και ειδικών που υποβάλαμε (κατ 
επανάληψιν), δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν και δεν υιοθετήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας στην τελική 
του νομοθετική πρόταση.  
 Αντ’ αυτών, η κυβέρνηση προτίμησε – ως συνήθως – να χρήσει ως δήθεν «εκπρόσωπό» μας τις 
ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, με τις οποίες συσκέφθηκε και συνδιαμόρφωσε την εν λόγω πρόταση 
νόμου.  
-Δηλώνουμε για πολλοστή φορά, ότι η ΕΟΔΑΦ, μαζί με τις 200.000 οικογένειες και τους επιστήμονες 
του ΑΦ που εκπροσωπεί, ΔΕΝ εκφραζόμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, των οποίων οι 
θέσεις, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψιν στα έγγραφα υπομνήματά μας και στα πρακτικά της 
Βουλής, ΔΕΝ αντιπροσωπεύουν τις απόψεις μας. Αντίθετα, όπως έχουμε δηλώσει, καταδείξει - και έχει 
αποδειχθεί επανειλημμένα εμπράκτως - οι ενέργειες και οι επίσημα διατυπωμένες θέσεις αυτών των 
φορέων, αποτελούν εχθρό των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων μας, συνιστούν 
παραβίαση των διεθνών συμβάσεων, των αρχών και κανόνων του ΟΗΕ και των άλλων διεθνών 
φορέων περί σεβασμού και κατοχύρωσης των ως άνω Δικαιωμάτων μας και εξυπηρετούν μόνο τα 
συμφέροντα του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, εις βάρος των Δικαιωμάτων μας.  
Συνεπώς, η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να επικαλείται τις συσκέψεις και συμφωνίες με τις ΕΣΑΜΕΑ 
και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ως «διάλογο» και «συναίνεση» με τους εκπροσώπους των 200.000 οικογενειών του 
ΑΦ, των οποίων οι θέσεις έχουν κατατεθεί κατ΄ επανάληψη σε πρώτο πρόσωπο (και όχι μέσω 
αυτόκλητων ψευδο-εκπροσώπων) με το προαναφερθέν ψήφισμα των 8.162 υπογραφών προς τον 
πρωθυπουργό, τον υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους, καθώς και με τα 
επανειλημμένα υπομνήματα, διαβήματα και νομοθετικές προτάσεις της ομοσπονδίας μας - ΕΟΔΑΦ. 
 

   -Τις θέσεις αυτές τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει με την ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο 
Παιδείας / Γραφείο Υπουργού νομοθετική μας πρόταση μετά από την τότε πρόσκληση της Βουλής εν 
όψει του νέου νόμου Ειδικής Αγωγής – και την οποία επανακαταθέσαμε και στην διαβούλευση του 
νομοσχεδίου δια της τοποθέτησής μας της 26-02-2014 στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καθώς και 
δια του σχετικού (Α.Π: 4599/09-05-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ) υπομνήματός μας προς 
ΥΠΑΙΘ ως προς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, παραθέτουμε και πάλι κατωτέρω στις καθολικές / 
συγκριτικές (όχι απλώς κατ’ άρθρον) αναλυτικές παρατηρήσεις μας, δια των οποίων αποτιμάται με 
αντικειμενικότητα η καθολικότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων του νέου προτεινόμενου νόμου, δια της 
σύγκρισης των διατάξεων του προηγούμενου νόμου 3699/08 που καταργούνται, με τις νέες διατάξεις 
από τις οποίες αντικαθίστανται και της αποτύπωσης των έννομων αποτελεσμάτων που παράγονται 
από αυτήν την νομοθετική αλλαγή. 
 
  -Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της νομοθετικής πρότασης του ΥΠΑΙΘ, είναι ότι καταργεί όλα τα 
Δικαιώματα που είχαν θεσπιστεί για τα παιδιά του ΑΦ με τον νόμο 3699 του 2008, ενώ θεσπίζει και 
νομιμοποιεί μέτρα περικοπών, που αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
ως τέτοιες αντιμετωπίζονται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. 
  -Περικόπτονται και ουσιαστικά καταργούνται οι Εκπαιδευτικές παροχές που έχουν θεσπιστεί βάσει 
των διεθνών συνθηκών ως αναγκαίες για το Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του 
ΑΦ στην Εκπαίδευση. Κυρίως, υποβαθμίζεται και ουσιαστικά καταργείται η Παράλληλη Στήριξη (αφού 
ούτως ή άλλως τα εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού, δεν συστάθηκαν ποτέ στη χώρα μας).  
  -Εγκαθιδρύονται μέτρα αποκλεισμού των παιδιών του ΑΦ από την Εκπαίδευση, με την θέσπιση 
μεθόδων που πλήττουν επιστημονικά τις μαθησιακές τους δυνατότητες και την Υγεία τους και 
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επιδεινώνουν έντεχνα τα συμπτώματα της αναπηρίας τους, καταπατώντας το Θεμελιώδες Ανθρώπινο 
και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Υγεία (κατά συνέπειαν, εμμέσως και το Δικαίωμα 
στη Ζωή). Προφανής σκοπός αυτών των μέτρων, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ (η 
πολυπληθέστερη κατηγορία Ειδ. Εκπαίδευσης) σε εγκατάλειψη, αποπομπή και αποκλεισμό από το 
Σχολείο, ώστε το κράτος να απαλλαγεί από την υποχρέωση Εκπαίδευσής τους και να προχωρήσει σε 
μαζικές απολύσεις «πλεοναζόντων» Ειδικών Εκπαιδευτικών τους, (αλλά και μαζικές απολύσεις 
Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής που είναι αναγκαίοι για την υποστήριξη των αναγκών τους, της 
πλήρους στελέχωσης των Σχολείων που φοιτούν, καθώς  και της ολιγαριθμίας των τμημάτων τους), 
προκειμένου να βρει χρήμα προς χρηματοδότηση των γνωστών πολιτικών σκοπιμοτήτων.  
  -Ομαδοποιούνται και ασυλοποιούνται με τους μαθητές όλων των άλλων παθήσεων, αλλά και με τους 
μαθητές με «Γνωστικές δυσκολίες και μειωμένη Σχολική επίδοση», με «κοινωνικές δυσκολίες και 
παραβατική συμπεριφορά», κλπ:  Δηλ. οι «μέτριοι, αδύνατοι και κακοί» μαθητές, ομαδοποιούνται σε 
μία κοινή κατηγορία με τα παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, μαζί με τους «άτακτους και  
παραβατικούς» μαθητές,  σε κοινά σχήματα και δομές (δηλ. πάνω από το μισά παιδιά κάθε τάξης), με 
σκοπό την ασυλοποίηση, την εγκατάλειψη, αποπομπή και αποκλεισμό τους από το Δημόσιο / δωρεάν 
Σχολείο.  
 

-Προφανής σκοπός αυτών των μέτρων, είναι η δραστική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ώστε ένα 
τεράστιο ποσοστό των υπαρχόντων Εκπαιδευτικών να χαρακτηριστούν ως «πλεονάζοντες» προς 
μαζική απόλυση, προκειμένου να «περισσέψουν» τα έξοδα μισθοδοσίας τους, για να χρηματοδοτηθεί η 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και γενικά το «Δημόσιο» χρέος και η πολιτική διαφθορά, όπως 
αποδεικνύουν οι σχετικές διεθνείς εκθέσεις.  
Επίσης, τα μέτρα αυτά εξυπηρετούν την διοχέτευση πολλών παιδιών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
«ημέτερων» προς αφαίμαξη των οικογενειών τους με χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες. 
Εξυπηρετούν επίσης και συνδυάζονται (προφανώς όχι τυχαία), με την μαζική διοχέτευση 
«αποτυχόντος» μαθητικού πληθυσμού στην απλήρωτη παιδική εργασία, για την εγκατάσταση της 
οποίας στη χώρα μας, η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους εισήγαγε εγκαθίδρυσε πρόσφατα σχετική 
νομοθεσία με διάφορες μορφές (παιδική εργασία, «μαθητεία», κλπ), αντιγράφοντας τα πρότυπα 
γνωστών τριτοκοσμικών χωρών, όπου ανθεί η μαζική απλήρωτη παιδική εργασία.     
 

    -Ο νέος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, αποδεικνύει 
ότι η Ελλάδα «μπαίνει για τα καλά» στην κατηγορία των χωρών των οποίων η κοινωνικοοικονομική 
ζωή βασίζεται στις μαζικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των πολιτών τους, οι οποίες 
μετουσιώνονται σε οικονομικά κέρδη μιας μικρής κοινωνικοπολιτικής ολιγαρχίας των εκάστοτε 
κρατούντων.  
 

   -Επίσης, αποδεικνύει το ανεδαφικό και την υποκρισία των πανηγυρισμών για δήθεν «έξοδο από τα 
μνημόνια» και για δήθεν «ανάπτυξη», αφού οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις εις βάρος ανάπηρων 
παιδιών, δείχνουν αδιαμφισβήτητα ότι μπαίνουμε πλέον σε καθεστώτα πολύ χειρότερα των μέχρι τώρα 
μνημονίων, ανεξάρτητα από το αν θα ονομάζονται «μνημόνια», «προγράμματα σταθερότητας», 
«διαρθρωτικές αλλαγές», «μεταρρυθμιστικά πλαίσια»,  ή κάπως αλλιώς...  
 
-Οι διατάξεις της συγκεκριμένης πρότασης νόμου του ΥΠΑΙΘ, αν ψηφιστούν και γίνουν νόμος, 
παραβιάζουν θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα, το ίδιο το Σύνταγμα και το 
Δημοκρατικό πολίτευμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις πρόσφατες 
υποδείξεις ΟΗΕ για τη χώρα μας, ως προς τις παραβιάσεις των Δικαιωμάτων αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

  -Καταργείται ουσιαστικά, ολόκληρο το ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό. Στο ειδικό άρθρο 7 (το οποίο 
αφορά παθήσεις με ιδιαιτερότητες), ενώ τα τμήματα που αναφέρονται στην τύφλωση και την κώφωση 
διατηρούνται ακέραια, το τμήμα για τον Αυτισμό (την πιο πολυάριθμη κατηγορία Ειδικής 
Εκπαίδευσης), συρρικνώθηκε σε μία φράση:  
Έμεινε μόνο η (άνευ σημασίας) εισαγωγή για την επίσημη Ελληνική γλώσσα και ΟΛΕΣ οι άλλες 
παράγραφοι που θέσπιζαν συγκεκριμένα Δικαιώματα στον  νόμο 3699 του 2008, αφαιρέθηκαν. 
Και μάλιστα, στη θέση τους, μπήκε μία λακωνική φράση που ξεκαθαρίζει ότι τα Δικαιώματα που 
υπήρχαν σε αυτό το σημείο του νόμου, καταργούνται!!!  
 

  -Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα θετικά που καταργούνται, αλλά και πολλές νέες παραβιάσεις 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επιβάλλονται με νέα άρθρα.  
Τα αρνητικά του νέου προτεινόμενου νόμου (νπν) και τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων, αναλύουμε στις κατωτέρω παρατηρήσεις μας επί των συγκεκριμένων άρθρων που 
καταργούνται και επί αυτών που θεσπίζονται στη θέση τους. 
 

Τοποθέτηση Β1) Η εκχώρηση των αποφάσεων για το εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησης 

του παιδιού (οι οποίες βάσει των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανήκουν στο ίδιο το 

παιδί και τους Γονείς του), στην δικαιοδοσία κρατικών υπαλλήλων!!! (και μάλιστα, 

του πιο διεφθαρμένου κράτους – σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις)... 

 
Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 4.1-γ.στ & 6.1 β του προηγούμενου νόμου 
3699/08)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 4-3Γ και 
αρ. 7-4  του νέου προτεινόμενου  νόμου).  
 

 Καταργείται η διάταξη (άρθρο 4.1 γ – στ & 6.1.β του προηγούμενου νόμου 3699/08) που όριζε 
ότι τα ΚΕΔΔΥ (και οι υπηρεσίες του υπουργείου) απλά «εισηγούνται» και οι Γονείς 
αποφασίζουν για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού τους (όπως είναι και το σωστό που ισχύει 
σε όλον τον Δημοκρατικό κόσμο).  
 

- Αντ’ αυτού, τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3Γ και αρ. 7-4 του νέου 
προτεινόμενου νόμου), ορίζεται ότι οι αποφάσεις αυτές (για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο 
θα φοιτήσει το παιδί - δηλ. για το αν θα φοιτήσει σε κανονικό Σχολείο ή αν θα ασυλοποιηθεί) 
«είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ» – ΕΔΕΑΥ και Β΄βάθμιας ΕΔΕΑ και είναι 
«οριστικές και δεσμευτικές».  
 

  Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Για πρώτη φορά στην ιστορία Δημοκρατικού κράτους, τις αποφάσεις για την τύχη ενός παιδιού, δεν τις 
παίρνει το ίδιο και η οικογένειά του, αλλά κρατικοί υπάλληλοι / εξαρτώμενοι του εκάστοτε κυβερνώντος 
κόμματος, οι οποίοι είναι εξαναγκασμένοι να υπακούουν στις αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμένων 
τους για περικοπές, ασυλοποιήσεις και αποκλεισμούς. Μάλιστα, τα νέα νομοθετικά μέτρα Ειδικής 
Εκπαίδευσης και οι υπάρχουσες δημοσιονομικές συνθήκες, δημιουργούν στους υπαλλήλους αυτούς 
κίνητρα και συμφέροντα προς ασυλοποίηση και αποκλεισμό των παιδιών του ΑΦ από την Εκπαίδευση. 
(πολιτικές αποφάσεις περικοπών και συνακόλουθη εύνοια προς αυτές, πρόσφατα διοικητικά και 
νομοθετικά μέτρα που πιστοποιούν ότι η κακοποίηση των Εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και της Υγείας 
των παιδιών του ΑΦ εντός της Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι ανεκτή, επιδιώξιμη και επιθυμητή – 
συνεπώς και επιβραβεύσιμη από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους, απολύσεις Εκπαιδευτικών, 
αξιολογήσεις εν μέσω κυριαρχίας της διαφθοράς, επιστημονική ανεπάρκεια στον Αυτισμό, μείωση 
προσωπικού και επιβάρυνση του Εκπαιδευτικού έργου, υψηλότατη διαφθορά κλπ).     
  -Ενώ μέχρι τώρα οι αποφάσεις του ΚΕΔΔΥ και των κρατικών στελεχών ήταν απλά συμβουλευτικές 
γνωμοδοτήσεις και την απόφαση για το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού έπαιρναν οι Γονείς και η 
οικογένεια (βάσει των σοβαρών γνωματεύσεων που είχαν από αναγνωρισμένους ειδικούς), τώρα 



17 

 

πλέον, τα γνωμοδοτικά πορίσματα των ΚΕΔΔΥ και των κρατικών στελεχών, γίνονται «δεσμευτικές 
αποφάσεις»!!!!!.   
  

  -Η λήψη όλων αυτών των αποφάσεων που αφορούν θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού 
από το ίδιο και τους Γονείς, είναι απαράβατος όρος κάθε Δημοκρατικής κοινωνίας, επειδή οι Γονείς 
είναι οι μόνοι των οποίων η φυσική θέληση / επιδίωξη και συμφέρον, είναι τα Δικαιώματα και τα 
συμφέροντα του παιδιού και η υπεράσπισή τους. 
-Μπορούν οι Γονείς να κάνουν λανθασμένες επιλογές; Ασφαλώς, όπως όλοι.  
-Αλλά, αποτελούν την μοναδική / μέγιστη κατοχύρωση για το σεβασμό των Δικαιωμάτων του παιδιού, 
επειδή οι άλλοι φορείς, (κρατικοί / κυβερνητικοί υπάλληλοι και υπηρεσίες, επαγγελματικοί ιδιωτικοί 
φορείς κλπ), μπορούν να έχουν πλήθος ισχυρών συμφερόντων για επιβλαβείς επιλογές εις βάρος του 
παιδιού (πχ κοινωνικές περικοπές για λόγους εξοικονόμησης Δημόσιου χρήματος για πολιτικούς 
Σκοπούς – όπως στην παρούσα περίοδο, υποβαθμισμένες υπηρεσίες για μείωση κόστους και αύξηση 
του κέρδους, κλπ).  
Για τους λόγους αυτούς, ακόμα και στα πιο κρίσιμα ζητήματα, τις αποφάσεις για το μέλλον του παιδιού 
σε θέματα θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Ζωή, Υγεία, Εκπαίδευση κλπ), λαμβάνουν πάντα και 
αποκλειστικά οι Γονείς.  
Παράδειγμα, μία κρίσιμη εγχείριση από την οποία εξαρτάται η ζωή του παιδιού: Σε όλα τα ευνομούμενα 
κράτη, το αν το παιδί θα υποβληθεί σε εγχείριση ή όχι, το ποιο είδος εγχείρισης (ή άλλης επέμβασης) 
θα κάνει από αυτές που προτείνουν οι διάφοροι γιατροί, κλπ, το αποφασίζουν τελικά, μόνο και πάντα οι 
Γονείς. Καμία εγχείριση ή άλλη επέμβαση (ακόμη και απλή φαρμακευτική αγωγή) ΔΕΝ μπορεί να γίνει 
(και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γίνει), αν δεν υπάρχει η έγκριση και η υπογραφή των Γονέων.  
Αυτό εφαρμόζεται για τον απλούστατο λόγο, ότι τα νοσοκομεία ή οι γιατροί, μπορούν να έχουν 
συμφέρον να δοκιμάσουν νέες πειραματικές / επισφαλείς μεθόδους χρησιμοποιώντας το παιδί ως 
πειραματόζωο  (όπως πχ έκαναν οι γιατροί των ναζί), ή επειδή το παιδί θα μπορούσε να αποτελέσει 
στόχο αρπαγής οργάνων (η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει και τις πιο ακραίες περιπτώσεις), καθώς 
και για πολλούς άλλες παρόμοιες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς, σε όλη την ευνομούμενη 
Ανθρωπότητα, έχει καθιερωθεί ότι ποτέ, κανείς γιατρός και κανένα νοσοκομείο ΔΕΝ εγχειρίζει κανένα 
παιδί χωρίς την υπογραφή των Γονέων. Για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εγχείριση, πάντα 
(υποχρεωτικά) ζητούν την ενυπόγραφη έγκριση των Γονέων, χωρίς την οποία απαγορεύεται να 
προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επέμβαση και με οποιοδήποτε κόστος.  
Αυτή, είναι η μοναδική μέθοδος / ασφαλιστική δικλείδα που έχει βρει η Ανθρωπότητα για την 
κατοχύρωση των θεμελιωδών Δικαιωμάτων του παιδιού.  
  -Το ίδιο ακριβώς, ισχύει και για την επιλογή του Εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο θα φοιτήσει το 
παιδί: Οι Γονείς που επιδιώκουν το βέλτιστο για αυτό, είναι οι μόνοι που δικαιούνται να αποφασίζουν 
και επωμίζονται τις ευθύνες των πιθανών λανθασμένων αποφάσεών τους.  
Για όλους αυτούς τους λόγους, τα ίδια τα παιδιά και οι Γονείς τους, αποφασίζουν πχ :  
Το εάν το παιδί θα πάει στο Λύκειο ή όχι,  
Το εάν θα φοιτήσει σε Γενικό ή τεχνικό Λύκειο,  
Το εάν θα ακολουθήσει θετική ή θεωρητική κατεύθυνση,  
Το εάν θα δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο ή όχι,  
Το εάν στις εξετάσεις αυτές θα συμμετάσχει μέσω του γενικού λυκείου ή μέσω της τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 
Το σε ποια δέσμη θα δώσει εξετάσεις 
Το ποια Σχολή θα επιλέξει προς φοίτηση από αυτές που πέτυχε βάσει των μονάδων του, κλπ, κλπ….  
-Όλα αυτά, τα αποφασίζουν τα ίδια τα παιδιά και οι Γονείς τους – και όχι οι κρατικοί / κυβερνητικοί 
υπάλληλοι.  
  -Φαντάζεστε ένα καθεστώς, όπου όλα αυτά θα τα αποφάσιζαν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι του κράτους 
(και μάλιστα ενός από τα  πιο διεφθαρμένα στον κόσμο); Τα παιδιά των «κολλητών» θα χρίζονταν 
καλοπληρωμένοι επιστήμονες και τα άξια παιδιά των μη ημέτερων θα έμεναν αμόρφωτα. 
Το φαινόμενο αυτό, θα μπορούσε να ισχύει μόνο σε απολύτως φασιστικά καθεστώτα. Όμως, ακόμη και 
γνωστά χουντικά καθεστώτα, δεν έχουν τολμήσει ακόμη τέτοιες αυταρχικές διατάξεις. 
Αν εξαιρέσουμε την περίοδο της Τουρκοκρατίας (παιδομάζωμα), τον μεσαίωνα και την εποχή του 
ναζισμού, ποτέ στην ιστορία Δημοκρατικού κράτους δεν έχει συμβεί παρόμοιο (και μάλιστα 
νομοθετημένο) φαινόμενο. 
  -Η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί αυτό το πρωτοφανές άρθρο, είναι οι μαζικές ασυλοποιήσεις και 
αποπομπές από την Δημόσια Εκπαίδευση, προκειμένου να εξοικονομηθεί Δημόσιο χρήμα για 
πολιτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα: 
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Όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα, το Ελληνικό κράτος αρνείται την Συνταγματική του 
υποχρέωση να ιδρύσει πραγματικά Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού για την μερίδα των παιδιών του 
ΑΦ που αδυνατούν (ή αδυνατούν ακόμη) να φοιτήσουν στο γενικό Σχολείο - και μέχρι σήμερα 
εξαναγκάζει τους Γονείς των παιδιών αυτών, στην φθηνή λύση της ΠΣ στο γενικό Σχολείο, που για τα 
άλλα παιδιά του ΑΦ είναι η ιδανική λύση, αλλά για αυτή τη μερίδα παιδιών είναι μη ικανοποιητική. 
  -Τώρα, η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους, θέλει να στερήσει από τα παιδιά αυτά ακόμη και αυτή τη 
φθηνή λύση και να τα παραπέμψει προς ασυλοποίηση στα «ειδικά Σχολεία» (με την αιτιολογία ότι «δεν 
κάνουν για το κανονικό Σχολείο»),  εξαναγκάζοντάς τα σε εγκατάλειψη της Δημόσιας δωρεάν 
Εκπαίδευσης, αντί να φροντίσει να αποκαταστήσει τη ζημιά που τους έχει προξενήσει. 
-Επίσης, υπάρχουν τα παιδιά τα οποία το ΥΠΑΙΘ τους έχει στερήσει την ΠΣ που δικαιούνται, καθώς και 
τα παιδιά στα οποία το ΥΠΑΙΘ τοποθέτησε και επέβαλε ακατάλληλη / αδαή Παράλληλη Στήριξη και 
συνεπώς τους στέρησε το Δικαίωμα σε πραγματική / ειδικευμένη ΠΣ. Τα παιδιά αυτά, εξ αιτίας των 
επιλογών του ΥΠΑΙΘ, έχουν υποστεί Εκπαιδευτική βλάβη και ανεπάρκεια - και αντί το ΥΠΑΙΘ να 
αποκαταστήσει και αναπληρώσει την βλάβη που τους έχει προξενήσει, με την διάταξη αυτή θα τα 
αποπέμψει με την ίδια αιτιολογία (ότι «δεν κάνουν για το κανονικό Σχολείο»), ολοκληρώνοντας την 
ζημιά και την Εκπαιδευτική εξόντωση που τους έχει επιβάλλει μέχρι τώρα μέσω της στέρησης της ΠΣ ή 
της στελέχωσής της από ακατάλληλους και αδαείς. 
 - Με το νέο αυτό πρωτοφανές μέτρο, προς ικανοποίηση αυτών των επιδιώξεων, αφαιρεί την απόφαση 
για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού από τους Γονείς και την εκχωρεί σε κρατικούς υπαλλήλους 
εξαρτώμενους από αυτήν – οι οποίοι συνεπώς, θα αποφασίζουν τις ασυλοποιήσεις και αποπομπές 
που εξυπηρετούν τις κυβερνητικές πολιτικές αποφάσεις Δημοσιονομικών περικοπών». Θα 
αποφασίζουν δηλ. περικοπή της ΠΣ και παραπομπές ασυλοποίησης στα «ειδικά Σχολεία». 
Με τον τρόπο αυτό, μεγάλη μάζα παιδιών εξαναγκάζεται σε εγκατάλειψη του Δημόσιου Σχολείου (προς 
όφελος «ημέτερων» μεγαλοεπιχειρηματιών ιδιωτικής Εκπαίδευσης), απαλλάσσοντας την κυβέρνηση 
από τα έξοδα μισθών για Παράλληλες Στηρίξεις, για επαρκές Εκπαιδευτικό προσωπικό στα Σχολεία 
που φοιτούν και από τα εν γένει έξοδα της Συνταγματικής της υποχρέωσης για την Εκπαίδευσή τους, 
«εξοικονομώντας» χρήματα προς εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπιμοτήτων.   
 

   -ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ: Επί πλέον, με το άρθρο αυτό του νπν, θεσμοθετείται 
ότι μερικοί Γονείς (και μερικά παιδιά) έχουν το Δικαίωμα επιλογής του πλαισίου Εκπαίδευσής τους και 
κάποιοι άλλοι αποκλείονται από αυτό: Τα τυπικά παιδιά και οι Γονείς τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την 
Εκπαίδευση και την τύχη τους, ενώ οι Γονείς των παιδιών του ΑΦ, αποκλείονται.  
Το μέτρο αυτό παραβιάζει πλήρως και την βασική Συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης, επειδή: 
Ίση μεταχείριση, σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι Γονείς και  ΟΛΑ τα παιδιά έχουν ίσα Δικαιώματα. Συνεπώς, ή 
όλα τα παιδιά και οι Γονείς τους θα αποφασίζουν για την τύχη τους, ή για ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα θα 
αποφασίζουν οι κρατικοί υπάλληλοι.  
Επομένως, εάν θεσμοθετηθεί ότι για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο, σχήμα και το μέλλον των παιδιών του 
ΑΦ αποφασίζουν τα κρατικά στελέχη, τότε, θα  πρέπει να ισχύει το ίδιο και για τα τυπικά παιδιά της 
Γενικής Εκπαίδευσης – και κατά τον ίδιο τρόπο, να αποφασίζουν τα κρατικά στελέχη για το ποιο παιδί 
δικαιούται να πάει σε Γενικό και ποιο σε τεχνικό Σχολείο, ποιο δικαιούται να δώσει εξετάσεις για το 
πανεπιστήμιο και ποιο όχι – πράγμα παράλογο και αντισυνταγματικό, κλπ, κλπ.  
Εφ’ όσον για τα τυπικά παιδιά ισχύει ότι τα ίδια και οι Γονείς τους αποφασίζουν για το Σχολείο και το 
πλαίσιο που θα φοιτήσουν, τότε και τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους δικαιούνται εξ ίσου να 
αποφασίζουν για το ίδιο θέμα. 
 

  -Επίσης, είναι αδιανόητος ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται ότι κάποιοι Γονείς 
κρίνονται (με καθαρά ρατσιστικά κριτήρια – ανάλογα με την πάθηση του παιδιού τους), ως δικαιούχοι 
των Δικαιωμάτων και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν Γονείς τυπικών και υγιέστατων 
παιδιών, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ή με ποινικό παρελθόν, στους οποίους αναγνωρίζεται 
πλήρως (και πολύ σωστά) το Δικαίωμα της απόφασης για το μέλλον του παιδιού τους. Από την άλλη 
πλευρά, είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί Γονείς παιδιών του ΑΦ, που είναι διακεκριμένοι 
επιστήμονες και αναγνωρισμένα Δημόσια πρόσωπα με υπεύθυνες θέσεις. Με ποιο λοιπόν κριτήριο 
αποκλείονται από το Δικαίωμα αυτό οι Γονείς παιδιών του ΑΦ; 
-Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι γνωστό ότι πολλά παιδιά του ΑΦ έχουν υψηλότατη νοημοσύνη (πολύ 
μεγαλύτερη του μέσου όρου), αλλά τους απαγορεύεται το Δικαίωμα που έχουν τα άλλα παιδιά να 
επιλέξουν την Εκπαίδευση που προτιμούν και να αποφασίζουν για τη ζωή και το μέλλον τους. Με ποιο 
κριτήριο αποφασίζεται αυτό;  
 

  -Η προφανέστερη σκοπιμότητα αυτού του άρθρου, είναι το να μπορούν οι εκάστοτε κυβερνητικοί 
υπάλληλοι να ασυλοποιούν τα παιδιά του ΑΦ στα γνωστά «ειδικά Σχολεία» που είναι δομημένα για την 
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νοητική υστέρηση – και που για τα παιδιά του ΑΦ αποτελούν πλαίσιο στο οποίο επικρατούν (για αυτά) 
συνθήκες «απάνθρωπης μεταχείρισης και ψυχικού / μη σωματικού βασανισμού», ώστε να 
εξαναγκάζονται σε εγκατάλειψη και αποκλεισμό από την Δημόσια Εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, 
ικανοποιείται η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων 
δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την 
εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των 
εν γένει αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
ασυλοποίηση στα «ειδικά Σχολεία» και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) και συνεπώς σε Εκπαιδευτική 
αποτυχία, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
   -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι: Οι εκάστοτε αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι, αποκτούν την δυνατότητα  να εμπορεύονται 
το Δικαίωμα του παιδιού για φοίτηση σε κατάλληλο / μη απάνθρωπο πλαίσιο και να εκβιάζουν ανάλογα 
τους Γονείς για χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα. Επίσης αποκτούν την δυνατότητα να εμπορεύονται τα 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ για κατάλληλο – και μη απάνθρωπο πλαίσιο Εκπαίδευσης, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, είτε 
γνωμοδοτώντας μαζικά την ασυλοποίηση των παιδιών του ΑΦ σε «ειδικά Σχολεία», ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο), είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν την φοίτηση σε κατάλληλο πλαίσιο 
στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και 
περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των 
υπολοίπων πολιτών.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία να εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
για την Εκπαίδευσή τους προσόντα και ότι τα παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τους στον συγκεκριμένο τομέα και 
την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
 

 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

  Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.   
 

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Παραβιάζονται τα Δικαιώματα των παιδιών του 
ΑΦ και των οικογενειών τους στην Ατομική Ελευθερία και την Οικογενειακή ζωή, αφού οι αποφάσεις για 
την Εκπαίδευση, την ασυλοποίηση ή μη, την Υγεία, την εν γένει ζωή και την τύχη ενός παιδιού, 
αφαιρούνται από το ίδιο και η οικογένειά του και δίδονται στην δικαιοδοσία κρατικών υπαλλήλων. 
Επίσης, παραβιάζονται τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την 
Ένταξη, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ  : Δι’ αυτού του νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ 
αποκλείονται από το Δικαίωμα στην Ατομική Ελευθερία και την Οικογενειακή ζωή, αφού με αυτό το νέο 
αυτό μέτρο, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, αποκλείονται από το Δικαίωμα που έχουν ΟΛΑ τα 
άλλα παιδιά και ΟΛΟΙ  οι άλλοι Γονείς να επιλέγουν το πιο κατάλληλο και ωφέλιμο πλαίσιο 
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Εκπαίδευσης για το παιδί τους.  Επίσης, αποκλεισμός από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, και από τα 
άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από 
αυτά. 
 

   Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: 
Με το άρθρο αυτό του νπν, θεσμοθετείται ότι μερικοί Γονείς (και μερικά παιδιά) έχουν το Δικαίωμα 
επιλογής του πλαισίου Εκπαίδευσής τους και κάποιοι άλλοι αποκλείονται από αυτό: Τα τυπικά παιδιά 
και οι Γονείς τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την Εκπαίδευση και την τύχη τους, ενώ οι Γονείς των 
παιδιών του ΑΦ, αποκλείονται.  
Εφ’ όσον για τα τυπικά παιδιά ισχύει ότι τα ίδια και οι Γονείς τους αποφασίζουν για το Σχολείο και το 
πλαίσιο που θα φοιτήσουν, τότε και τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους δικαιούνται εξ ίσου να 
αποφασίζουν για το ίδιο θέμα. 
 -Επομένως, με τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, θεσμοθετείται ότι ενώ όλα τα άλλα 
παιδιά, οι Γονείς και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να επιλέξουν σε ποιο 
Εκπαιδευτικό πλαίσιο θα φοιτήσουν (πχ Γενικό ή τεχνικό Γυμνάσιο, Γενικό ή ειδικό Σχολείο κλπ) το αν 
θα φοιτούν σε ασυλοποιημένες δομές ή όχι, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς και οι οικογένειες τους, 
στερούνται αυτό το Δικαίωμα.  
Συνεπώς, με το νέο προτεινόμενο νομοθέτημα του ΥΠΑΙΘ, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση και θεσμοθετείται η αντισυνταγματική αρχή της άνισης μεταχείρισης των πολιτών. 
 -Επισημαίνουμε επίσης ότι οι ως άνω διακρίσεις και αποκλεισμοί εναντίον των παιδιών με αναπηρίες 
και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, πλήττουν κυρίως και ειδικά τα παιδιά του ΑΦ, δεδομένου ότι για τα 
παιδιά με κώφωση υπάρχουν τα Σχολεία κωφών, για τα παιδιά με τύφλωση τα Σχολεία τυφλών, για τα 
παιδιά με νοητική υστέρηση τα ειδικά Σχολεία και συνεπώς, τα παιδιά αυτών των κατηγοριών, δεν 
κινδυνεύουν να βρεθούν σε ξένο, ακατάλληλο και ασυλοποιημένο περιβάλλον, αφού έχουν τη διέξοδο 
των Σχολείων που ειδικεύονται στην πάθησή τους. Αντίθετα, τα παιδιά του ΑΦ, αν και είναι η πιο 
πολυάριθμη ομάδα παιδιών με αναπηρία, είναι ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου νομοθετήματος, 
αφού για την πάθησή τους δεν υπάρχουν στη χώρα μας πραγματικά εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού 
και συνεπώς, κινδυνεύουν να ασυλοποιηθούν στα γνωστά «ειδικά Σχολεία» της νοητικής υστέρησης. 
 

   Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ανωτέρω διακρίσεων, με τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου 
νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι ενώ όλα τα άλλα παιδιά, οι 
Γονείς και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν πλήρως το αναφαίρετο Δικαίωμα να αποφασίζουν για τη 
ζωή, την τύχη και το μέλλον τους,  αντιθέτως, οι ίδιοι, στερούνται αυτό το Δικαίωμα. 
Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος του νπν, εγκαθιδρύει 
(κατά την επακριβή φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του διεθνούς Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της αρμόδιας επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου):  την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα και το Δικαίωμα στη Ζωή.    
 

   Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Το νέο αυτό νομοθετικό μέτρο, ευνοεί την υπάρχουσα 
κρατική διαφθορά και την ανάπτυξή της, επειδή: Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη και υπάλληλοι,  
αποκτούν την υπερεξουσία να αποφασίζουν  αυτοί για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού, οπότε 
τους παραχωρείται πλέον η δυνατότητα να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους 
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Γονείς, το εάν το παιδί τους θα φοιτήσει σε κανονικό Σχολείο, ή εάν θα το παραπέμψουν σε 
ασυλοποιημένα ιδρύματα με απάνθρωπες για αυτό συνθήκες, όπως στα γνωστά  ειδικά Σχολεία της 
νοητικής υστέρησης, σε ασυλοποιημένο Τμήμα ένταξης, αν θα έχει ΠΣ ή όχι, αν αυτή θα είναι πλήρης 
και επωφελής ή μερική και επιβλαβής – και γενικά, το αν το παιδί θα φοιτήσει σε πλαίσιο κατάλληλο και 
ωφέλιμο, ή σε ακατάλληλο και επιβλαβές.    
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία να αποκλείουν τα παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι 
ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον 
συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών, ως αντάλλαγμα της 
πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικές παραπομπές των παιδιών του ΑΦ σε ασυλοποιημένα και ακατάλληλα 
πλαίσια (ειδικό Σχολείο Τμήμα ένταξης κλπ) ώστε τα παιδιά να αποτύχουν, να ασυλοποιηθούν και να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της φοίτησης σε κανονικό Σχολείο με πλήρη ΠΣ, στα 
παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας 
το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.   
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυε το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο της επιλογής του ίδιου του παιδιού 
και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, σκοπός, 
συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν 
γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι διαφθοράς, αποκλείονταν εντελώς με τη διατήρηση του Δικαιώματος του παιδιού 
και των Γονιών του στην επιλογή του Εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι διεθνείς 
συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.   
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη διάταξη του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους για 
την άσκηση διαφθοράς, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς συμπλήρωση του δραματικά 
μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

  Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ, ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, όπως οι θέσεις που διατύπωσαν  εναντίον  του Δικαιώματος του ίδιου 
του παιδιού και των Γονέων του για συμμετοχή στις αποφάσεις για την Εκπαίδευση του παιδιού τους, 
τις οποίες κατέθεσαν στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου 4186/2013 - και τις οποίες παρουσίασαν 
ως δήθεν δικά μας αιτήματα (των Γονέων).  
-Αντίθετα, απαιτούμε τον σεβασμό του Δικαιώματος των Γονέων να αποφασίζουν οι ίδιοι και το παιδί 
τους για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο θα φοιτήσει. 
Ο αποκλεισμός του παιδιού και των Γονέων από τις αποφάσεις αυτές (όπως ο αποκλεισμός του 
παιδιού τους και των ιδίων από το Δικαίωμα της επιλογής και της απόφασης για το Εκπαιδευτικό 
πλαίσιο στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους), ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 200.000 Γονέων και 
των οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
-Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ, αποτελούν παραβίαση 
των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ του Δικαιώματος του παιδιού και 
των Γονέων του και των εν γένει Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, με τις οποίες αποφάσεις / θέσεις, 
συντασσόμαστε από τις προϊδρυτικές ήδη δράσεις της Ομοσπονδίας μας. 
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  Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ:  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (αρ. 4.1 γ – στ & 6.1.β) του προηγούμενου 
νόμου 3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (αρ. 4-3Γ και αρ. 7-4) του νέου 
προτεινόμενου νόμου (νπν), παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:   
  -Παραβιάζονται τα Δικαιώματα στην Ατομική Ελευθερία, στην Οικογενειακή Ζωή και το 
απαραβίαστο αυτής. 
-Επίσης, τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητας, της Τιμής και της 
Υπόληψής τους. 
-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμά τους στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν 
Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη, κλπ.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται:  
-Το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που αναφέρεται 
στο Δικαίωμα της προσωπικής Ελευθερίας, σε συνδυασμό με το 1ο πρωτόκολλο / παρ.2 της 
ΕΣΔΑ.  
- Το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα 
στην Οικογενειακή Ζωή και το απαραβίαστο αυτής, σε συνδυασμό με το 1ο πρωτόκολλο / παρ.2 
της ΕΣΔΑ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 της ΕΣΔΑ  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες 
τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης». 
-Το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και το άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αυτού, που καλεί τα συμβαλλόμενα στο πεδίο της μόρφωσης και της 
εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία και την Αξιοπρέπεια, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

-Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
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-Εκφράζει την ανησυχία του διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις στη νομοθεσία της Ελλάδας 
σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα και άρθρο 
681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  διατάξεις  αυτές  σπάνια  
χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην λαμβάνονται υπόψη» 
(άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
-Προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ2) του νπν. 
2)Διατήρηση της αρχής ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας (ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ – Β΄βάθμια 
ΕΔΕΑ κλπ), απλά εισηγούνται / γνωμοδοτούν και οι Γονείς αποφασίζουν. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5/παρ. 3, 4, 9, που ορίζουν ότι οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου 
Παιδείας (ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ – Β΄βάθμια ΕΔΕΑ κλπ), απλά εισηγούνται / γνωμοδοτούν και τα 
παιδιά και οι Γονείς τους επιλέγουν / αποφασίζουν μεταξύ των γνωματεύσεων ΟΛΩΝ των 
ειδικών που έχουν λάβει από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή από ιδιώτες ειδικούς 
κατέχοντες τα σχετικά τυπικά προσόντα, ιδίως δε, από τους ειδικούς που εμπιστεύονται και οι 
οποίοι παρακολουθούν το παιδί, όποια εξ αυτών κρίνουν καλύτερη για το συμφέρον και τα 
Δικαιώματα του παιδιού, τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του νομοθέτη.  
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Β2) Η θεσμοθέτηση της δικαιοδοσίας των κυβερνητικών στελεχών για 

ασυλοποίηση όλων των παιδιών του ΑΦ. 

  
Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 7.4α/εδ1 & 7-4β/εδ1 του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 4-3Γ, &-4 
και 6-3.Δ του νπν):  
 

-Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι  τα παιδιά Υψηλής και Μέσης Λειτουργικότητας του ΑΦ 
ΔΕΝ μπορούν σε καμία περίπτωση να ασυλοποιούνται στα «Ειδικά Σχολεία» και ότι το κράτος 
υποχρεούται να μεριμνεί να φοιτούν στο κανονικό Σχολείο με Παράλληλη Στήριξη (αρ.7.4α/εδ1 
& 7-4β/εδ1).  
-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3Γ, 7-4/εδ.2 και 6-3.Δ του νπν), ορίζεται ότι  
οι αποφάσεις αυτές «είναι αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ και 
β΄βάθμιας ΕΔΕΑ» που μπορούν να ασυλοποιούν τα παιδιά «σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ» (6-3.Δ) – 
δηλαδή στα ασυλοποιημένα «Ειδικά Σχολεία», ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά επιστημονικά 
πορίσματα για τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του παιδιού.  
 

  -Δηλαδή, ακόμη και τα παιδιά Υψηλής και Μέσης Λειτουργικότητας του ΑΦ, θα μπορούν πλέον να 
παραπέμπονται / ασυλοποιούνται στα γνωστά «ειδικά σχολεία», τα οποία μάλιστα, υποβαθμίζονται και  
ασυλοποιούνται ακόμη περισσότερο από πριν. Συνεπώς, η ασυλοποίηση ή μη των παιδιών, υπόκειται 
πλέον αποκλειστικά στην απόφαση (δηλ. την πρόθεση) των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ – ΕΔΕΑ και όχι στις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου. Δηλ εξαρτάται από τις διαθέσεις των εκάστοτε κυβερνητικών (στην 
ουσία κομματικών) προϊσταμένων – και συνεπώς από τις εντολές των πολιτικών προϊσταμένων από 
τους οποίους εξαρτώνται και οι οποίοι απαιτούν περικοπές – δηλ. ασυλοποιήσεις και αποκλεισμούς.  
Παρεμφερής είναι και η νομοθετική ρύθμιση του νπν στην οποία αναφέρεται η αμέσως επόμενη 
τοποθέτησή μας: 
 

  Β2α) Καταργείται επίσης και ο όρος της ίδιας διάταξης (αρ. 7.4β / τελευταίο εδάφιο του π.ν 

3699) που όριζε ότι και όσα από τα παιδιά του ΑΦ αδυνατούν να φοιτήσουν στο κανονικό 
Σχολείο (τα Χαμηλής Λειτουργικότητας), ΔΕΝ μπορούν να ασυλοποιούνται στα ειδικά Σχολεία 
της νοητικής υστέρησης, αλλά θα φοιτούν σε εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού που 
υποχρεούται να ιδρύει το υπουργείο.  
-Συνεπώς τώρα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3Γ, 7-4 και 6-3.Δ του νπν), τα παιδιά του 
ΑΦ που δυσκολεύονται στο Σχολείο, θα  παραπέμπονται στα γνωστά «ειδικά σχολεία» που 
είναι δομημένα για την νοητική υστέρηση και συνεπώς, εντελώς ακατάλληλα.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Οι διατάξεις αυτές που καταργούνται (7-4β του πν) και των οποίων την θεσμοθέτηση απαίτησε και είχε 
πετύχει η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο νόμο 3699/08, ήταν απολύτως 
σωστές, επειδή απαγόρευαν την ασυλοποίηση και κακοποίηση των παιδιών του ΑΦ στα «ειδικά 
Σχολεία» / ΣΜΕΑΕ. Ο λόγος που καταργούνται τώρα οι διατάξεις αυτές, είναι η νομιμοποίηση της 
δυνατότητας των κρατικών στελεχών για ασυλοποίηση και αποκλεισμούς των παιδιών του ΑΦ στα 
«ειδικά Σχολεία», επειδή το ΥΠΑΙΘ δεν διαθέτει και αρνείται να δημιουργήσει Εξειδικευμένα Σχολεία 
Αυτισμού.  
-Για να κουκουλώσει μάλιστα αυτή τη σκανδαλώδη έλλειψη το Ελληνικό κράτος, απλώς… ονόμασε 
πέντε περίπου σχολεία από όλη τη χώρα, ως «σχολεία αυτισμού», χωρίς φυσικά να έχουν ούτε μία 
από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται και πάλι για Ειδικά Σχολεία, που 
απευθύνονται στη νοητική υστέρηση, και μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο παιδιά που εκτός από 
Αυτισμό έχουν και νοητική υστέρηση, καλύπτοντας αυτό το τμήμα της αναπηρίας τους και όχι τον 
Αυτισμό. Πραγματικό Εξειδικευμένο Σχολείο για το ΑΦ, δεν υπάρχει στη χώρα μας ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
και για το λόγο αυτό, οι αρμόδιοι, όταν δεν χορηγούν την ΠΣ στα παιδιά του ΑΦ, τα παραπέμπουν 
προς ασυλοποίηση στα γνωστά «ειδικά Σχολεία».  
Για μεν τα παιδιά με νοητική υστέρηση, τα «ειδικά Σχολεία» (εφ’ όσον λειτουργούν σωστά), μπορούν να 
είναι κατάλληλα και ωφέλιμα, επειδή είναι δομημένα για τις ανάγκες της πάθησής τους.  
Όμως, για τα παιδιά του ΑΦ, τα Σχολεία αυτά, είναι εντελώς ακατάλληλα, δεδομένου ότι είναι δομημένα 
για τις ανάγκες της νοητικής υστέρησης, τόσο από άποψη υποδομών και Εκπαιδευτικής ύλης, όσο και 
από άποψη Εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο είναι εξειδικευμένο στην νοητική υστέρηση, αλλά όχι 
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στον Αυτισμό. Τα παιδιά του ΑΦ ΔΕΝ έχουν κανένα πρόβλημα νοημοσύνης (με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις συννοσηρότητας). Έχουν πρόβλημα επικοινωνίας. Συνεπώς, για τα παιδιά του ΑΦ, το 
«ειδικό Σχολείο» συνεπάγεται ακρωτηριασμό των νοητικών και Εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και 
δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα στην Εκπαίδευσή τους.  
-Για τους λόγους αυτούς, η φοίτηση παιδιών του ΑΦ στο ειδικό Σχολείο, είναι π.χ εξ ίσου παράλογη, 
ακατάλληλη και επιζήμια, όσο και η περίπτωση ενός τυπικού παιδιού με φυσιολογική νοημοσύνη, που 
το υποχρεώνουν να διδάσκεται την Εκπαιδευτική ύλη των παιδιών με νοητική υστέρηση – και μάλιστα 
να την διδάσκεται στην νοηματική γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει και δεν του χρειάζεται, ή στα 
Κινέζικα, ή σε κάποια άλλη γλώσσα που δεν γνωρίζει καθόλου. Είναι προφανές, ότι το παιδί αυτό θα 
βιώνει έναν διαρκή ακρωτηριασμό των νοητικών του δυνατοτήτων και διαρκή συναισθήματα 
εγκατάλειψης, υποβάθμισης, απαξίωσης, άγχους, εγκλεισμού, και συνεπώς, εξευτελιστικής και 
απάνθρωπης μεταχείρισης και ψυχικού βασανισμού. 
-Είναι επίσης εξ ίσου παράλογη και επιζήμια, όσο και η περίπτωση ενός παιδιού με τύφλωση (και 
φυσιολογική ή υψηλή νοημοσύνη), που το υποχρεώνουν να φοιτήσει σε σχολείο κωφών, αλλά 
διδασκόμενο την Εκπαιδευτική ύλη της νοητικής υστέρησης και όπου η παράδοση του μαθήματος 
γίνεται στην νοηματική γλώσσα, την οποία λόγω της τύφλωσης αδυνατεί πλήρως να παρακολουθήσει.  
-Είναι επίσης εξ ίσου παράλογη και επιζήμια, όσο και η περίπτωση ενός παιδιού με κώφωση (και 
φυσιολογική ή υψηλή νοημοσύνη), που το υποχρεώνουν να φοιτήσει σε σχολείο τυφλών, αλλά 
διδασκόμενο την Εκπαιδευτική ύλη της νοητικής υστέρησης και όπου η παράδοση του μαθήματος 
γίνεται μέσω της γραφής brail, την οποία αγνοεί πλήρως και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
ή, γίνεται προφορικά ή με ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία λόγω της κώφωσης είναι αδύνατον να 
παρακολουθήσει.  
-Επίσης, είναι εξ ίσου παράλογη όσο και η περίπτωση ενός παιδιού με σακχαρώδη διαβήτη, το οποίο, 
επειδή έχει ανάγκη από ινσουλίνη, το υποχρεώνουν να φοιτήσει σε... ειδικό Σχολείο (για παιδιά με 
νοητική υστέρηση)! 
-Είναι ίσου παράλογη όσο και η περίπτωση ενός παιδιού με παράλυση, το οποίο, επειδή έχει ανάγκη 
από αναπηρικό αμαξίδιο, το υποχρεώνουν να φοιτήσει επίσης σε... ειδικό Σχολείο (για παιδιά με 
νοητική υστέρηση)! 
  -Επί πλέον, δεδομένου ότι τα ειδικά Σχολεία είναι δομημένα για την νοητική υστέρηση, ενώ 
ταυτόχρονα φιλοξενούν και άλλες εντελώς ετερόκλητες παθήσεις, συνιστούν και περιβάλλον 
ασυλοποίησης για τα παιδιά του ΑΦ.  
 

  -Τέλος, πρέπει να κάνουμε και μία σημαντική διευκρίνιση για τα παιδιά του ΑΦ, τα οποία εκτός από 
Αυτισμό, έχουν και νοητική υστέρηση (συννοσηρότητα), τα οποία, ως ποσοστό στο σύνολο των 
παιδιών του ΑΦ μπορεί να είναι μικρό, αλλά ως αριθμητικό μέγεθος δεν είναι ευκαταφρόνητο. Για τα 
παιδιά αυτά, υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη, ότι τα ειδικά σχολεία, είναι επαρκώς κατάλληλα, 
δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στην νοητική υστέρηση που έχουν και συνεπώς, οι ανάγκες τους είναι 
ίδιες με αυτές των άλλων παιδιών με νοητική υστέρηση. 
 Η άποψη αυτή είναι εντελώς αντιεπιστημονική και λανθασμένη. Για τα παιδιά αυτά, το ειδικό Σχολείο 
είναι ακόμη πιο ακατάλληλο και το εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού, είναι ακόμη πιο απαραίτητο. 
Επειδή τα παιδιά αυτά του ΑΦ έχουν και νοητική υστέρηση, η επικοινώνηση της γνώσης με τυπικούς 
τρόπους, είναι ακόμη πιο δύσκολη, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν την ικανότητα των παιδιών του ΑΦ με 
κανονική ή υψηλή νοημοσύνη να διδάσκονται ή να βρίσκουν και να αναπτύσσουν τρόπους κατανόησης 
και επικοινωνίας με τις τυπικές μεθόδους. Αντίθετα, για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, η κατανόηση 
της τυπικής Εκπαιδευτικής ύλης (σε χαμηλότερο επίπεδο του μέσου), είναι πολύ πιο εύκολη, επειδή 
ακριβώς ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με τον τυπικό τρόπο, απλά σε χαμηλότερο νοητικό δυναμικό. 
Όμως, για το παιδί του ΑΦ στο οποίο αυτή η τυπική δομή είναι εντελώς ακατανόητη, του είναι αδύνατον 
να κατανοήσει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που κατανοεί το παιδί με την νοητική υστέρηση (ακόμη και 
αν έχει ίδια ή υψηλότερη νοημοσύνη από αυτό), αν δεν του διδαχθεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο 
Αυτιστικός εγκέφαλος.  
-Για τους λόγους αυτούς, η Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ στο ειδικό Σχολείο, είναι π.χ εξ ίσου 
παράλογη, ακατάλληλη και επιζήμια, όσο και η φοίτηση ενός Αγγλόφωνος παιδιού με νοητική 
υστέρηση, που το τοποθετούν σε Ελληνικό  Σχολείο κωφών, όπου εξαναγκάζεται να διδάσκεται στα 
Ελληνικά, ή στην νοηματική γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει (θα ήταν εξαιρετικά επίπονο ακόμη και για 
ένα τυπικό παιδί με κανονική ή υψηλή νοημοσύνη). Είναι προφανές, ότι το παιδί αυτό, έχει πολύ 
μεγαλύτερη ανάγκη από ένα παιδί με κανονική νοημοσύνη να διδάσκεται στην μητρική του Αγγλική 
γλώσσα, την οποία έχει μάθει στα προηγούμενα χρόνια της ζωής του – και όχι να μάθει εξ αρχής τα 
Ελληνικά ή την νοηματική γλώσσα των κωφών.  
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Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και τα παιδιά του ΑΦ τα οποία έχουν ταυτόχρονα και νοητική υστέρηση, 
έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ένα εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού και από Εκπαιδευτικούς που 
κατέχουν ακόμη καλύτερα τις εξειδικευμένες μορφές επικοινωνίας με τον Αυτιστικό εγκέφαλο. Το να 
Εκπαιδευτούν δε στα ειδικά Σχολεία, τους είναι πολύ πιο δύσκολο και επίπονο από τα παιδιά του ΑΦ 
με κανονική ή υψηλή νοημοσύνη.  
Είναι λοιπόν προφανές, ότι ένα τέτοιο παιδί που εξαναγκάζεται να φοιτήσει σε ειδικό Σχολείο, βιώνει εξ 
ίσου με τα παιδιά υψηλής νοημοσύνης τα συναισθήματα  εγκατάλειψης, υποβάθμισης, απαξίωσης, 
άγχους, εγκλεισμού, και συνεπώς, εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης και ψυχικού 
βασανισμού. Απλώς, δεν μπορεί να τα επικοινωνήσει, οπότε δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά, οπότε και 
η κακοποίησή του μπορεί να συγκαλύπτεται πιο εύκολα.  
  -Συνεπώς, για τα παιδιά του ΑΦ που πάσχουν και από νοητική υστέρηση, τα υπάρχοντα γνωστά 
«ειδικά Σχολεία», είναι εξ ίσου ακατάλληλα  - όπως και για τα παιδιά του ΑΦ με κανονική ή υψηλή 
νοημοσύνη. 
  -Κλείνοντας το θέμα της παραπομπής των παιδιών του ΑΦ σε ειδικά Σχολεία, επισημαίνουμε ότι για 
τα παιδιά του ΑΦ που δεν μπορούν (ή δεν μπορούν ακόμη) να ανταποκριθούν στο Σχολικό 
πρόγραμμα, αιτία ΔΕΝ είναι μόνο η συννοσηρότητα νοητικής υστέρησης, αλλά και η χαμηλή 
λειτουργικότητα (που μπορεί να υπάρχει σε παιδιά με υψηλή ή κανονική νοημοσύνη).  
Οι Γονείς των παιδιών αυτών, βρίσκονται σύντομα αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα ότι ξαφνικά 
διαπιστώνουν πως για το παιδί τους, ΔΕΝ υπάρχει κατάλληλο εξειδικευμένο Σχολείο αντίστοιχο με τα 
Σχολεία κωφών, τυφλών, ή με τα ειδικά Σχολεία για τα παιδιά με νοητική υστέρηση.  Έτσι, καλούνται, 
εξαναγκάζονται και πιέζονται από τους αρμόδιους, να επιλέξουν μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανεπαρκών και ακατάλληλων λύσεων: Κυρίως μεταξύ «ειδικού Σχολείου» και της φοίτησης στο γενικό 
Σχολείο με Π.Σ.  
Μεταξύ αυτών των δύο λύσεων, προτιμούν φυσικά την λιγότερο επιζήμια (και όχι βέλτιστη) λύση της 
φοίτησης στο γενικό Σχολείο με ΠΣ, γνωρίζοντας ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά λύση 
ανάγκης, στην οποία εξαναγκάζονται από την ασυνέπεια και άρνηση του Ελληνικού κράτους στην 
δημιουργία πραγματικών εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού με τις απαραίτητες υποδομές και 
εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι Γονείς και οι Οικογένειες αυτής της μερίδας παιδιών του 
ΑΦ, βρίσκονται δυστυχώς, διαρκώς εξαναγκαζόμενες στην επιλογή της λύσης του γενικού Σχολείου με 
ΠΣ, η οποία στις υπάρχουσες συνθήκες είναι μεταξύ των ανεπαρκών προσφερόμενων η καλύτερη για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και «το καλό του παιδιού», που οφείλουν να είναι και ο πρώτιστος σκοπός 
του νομοθέτη… 
  -Όμως, με τον νπν, η κατοχύρωση που είχαν τα παιδιά του ΑΦ ώστε να μην μπορούν οι αρμόδιοι να 
τα παραπέμπουν / ασυλοποιούν στα γνωστά «Ειδικά Σχολεία», καταργείται. Τώρα πλέον, οι κρατικοί 
υπάλληλοι, νομιμοποιούνται να τα παραπέμπουν και ασυλοποιούν ΟΛΑ, ανεξαρτήτως νοημοσύνης και 
λειτουργικότητας στα γνωστά και ακατάλληλα γι αυτά, «ειδικά Σχολεία».  
 

  -Η προφανέστερη σκοπιμότητα αυτής της νέας νομοθετικής ρύθμισης, είναι το να νομιμοποιηθεί η 
δικαιοδοσία των εκάστοτε κυβερνητικών υπαλλήλων να ασυλοποιούν τα παιδιά του ΑΦ στα γνωστά 
«ειδικά Σχολεία» που είναι δομημένα για την νοητική υστέρηση – και που για τα παιδιά του ΑΦ 
αποτελούν πλαίσιο στο οποίο επικρατούν (για αυτά) συνθήκες «απάνθρωπης μεταχείρισης και ψυχικού 
/ μη σωματικού βασανισμού», ώστε να εξαναγκάζονται σε εγκατάλειψη και αποκλεισμό από την 
Δημόσια Εκπαίδευση.  
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων 
περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του 
Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
ασυλοποίηση και συνακόλουθα σε Εκπαιδευτική αποτυχία, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο 
Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση 
της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η 
μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
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οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι: Οι εκάστοτε κυβερνητικοί υπάλληλοι, αποκτούν την δυνατότητα  να εμπορεύονται το 
Δικαίωμα του παιδιού για φοίτηση σε κατάλληλο / μη απάνθρωπο πλαίσιο και να εκβιάζουν ανάλογα 
τους Γονείς για χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα. Επίσης αποκτούν την δυνατότητα να εμπορεύονται τα 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ για κατάλληλο – και μη απάνθρωπο πλαίσιο Εκπαίδευσης, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, είτε 
γνωμοδοτώντας μαζικά την ασυλοποίηση των παιδιών του ΑΦ σε «ειδικά Σχολεία», ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο), είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν την φοίτηση σε κατάλληλο πλαίσιο 
στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και  
περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των 
υπολοίπων πολιτών.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (δια της ασυλοποίησης / παραπομπής στα ειδικά Σχολεία), να 
εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια 
Εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα για την Εκπαίδευσή τους προσόντα 
και ότι τα παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους 
συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα. 
 

 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ αφού μπορούν πλέον να ασυλοποιούνται παρά την θέλησή τους σε ακατάλληλο περιβάλλον και 
συνεπώς, παραβίαση του Δικαιώματος τους στην Εκπαίδευση, καθώς και των συναρτώμενων με αυτήν 
Δικαιωμάτων στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης, παραβιάζονται τα Δικαιώματα στην Ίση 
μεταχείριση και την αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ :  Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση, αφού μπορούν πλέον να ασυλοποιούνται παρά την θέλησή τους και να στερούνται 
την ειδική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε 
αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια 
της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  

-Ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να μην εξαναγκάζονται να φοιτούν σε 
ακατάλληλο / ασυλοποιημένο και απάνθρωπο πλαίσιο, τα παιδιά του ΑΦ, στερούνται το Δικαίωμα αυτό 
και μπορούν να ασυλοποιούνται στα «ειδικά Σχολεία» της νοητικής υστέρησης. Δηλαδή,  
  ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους το κατάλληλο πλαίσιο τυπικής Εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένο στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
  ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν την επιλογή των εξειδικευμένων Σχολείων κωφών, ή των γενικών 
Σχολείων με ΠΣ εξειδικευμένη στην κώφωση και την νοηματική γλώσσα,  
  ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν την επιλογή των εξειδικευμένων Σχολείων τυφλών, ή των γενικών 
Σχολείων με ΠΣ εξειδικευμένη στην τύφλωση και την γραφή brail,  
  ενώ τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη έχουν εξασφαλισμένη τη φοίτηση στο γενικό Σχολείο με την 
χορήγηση της ινσουλίνης που χρειάζονται και δεν ασυλοποιούνται στα ειδικά Σχολεία λόγω της 
ιδιαιτερότητάς τους,  
  ενώ τα παιδιά με κινητική αναπηρία έχουν εξασφαλισμένη την φοίτηση στο γενικό Σχολείο με την 
βοήθεια του αναπηρικού αμαξιδίου που χρειάζονται και δεν ασυλοποιούνται στα ειδικά Σχολεία λόγω 
της ιδιαιτερότητάς τους,  
  αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, στερούνται το Δικαίωμα του να έχουν και αυτά 
εξασφαλισμένη την φοίτηση στο κατάλληλο Σχολικό πλαίσιο και το Δικαίωμα που απολαμβάνουν τα 
άλλα παιδιά ώστε να μην μπορούν να τα ασυλοποιούν οι εκάστοτε αρμόδιοι κατά την αυθαίρετη κρίση 
τους. 
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-Συνεπώς, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες διακρίσεις 
εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με αναπηρία.  
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των προαναφερθεισών διακρίσεων και αποκλεισμών με τη θεσμοθέτηση του 
συγκεκριμένου νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι  
και σε αυτόν τον τομέα ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που 
απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή φρασεολογία του 
άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ επανάληψιν» και «με 
επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε «αισθήματα 
κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». 
Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ και τις 
οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως αυτά ορίζονται 
από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα και περί της 
απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, καταργούνται τα 
αντικειμενικά και αδιάβλητα επιστημονικά κριτήρια καθορισμού του κατάλληλου Εκπαιδευτικού 
πλαισίου του παιδιού (Αυτισμός = γενικό Σχολείο με ΠΣ για την υψηλή και μέση λειτουργικότητα, ενώ 
για την χαμηλή = εξειδικευμένο Σχολείο ή τμήμα Αυτισμού, ή αν δεν υπάρχει τέτοιο, η φοίτηση σε 
γενικό Σχολείο με ΠΣ ως εναλλακτική λύση). 
Τώρα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια υποκαθιστώνται από την 
αυθαιρεσία και τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία  να αποφασίζουν  
αυτοί κατά το δοκούν, το εάν ένα παιδί του ΑΦ θα φοιτήσει σε κατάλληλο ή ασυλοποιημένο και 
απάνθρωπο για αυτό Εκπαιδευτικό πλαίσιο, από το οποίο εξαρτάται η ζωή και το μέλλον του. Οπότε, 
με την ισχύ των υπερεξουσιών που τους εκχωρούνται επί του παιδιού και συνεπώς επί της οικογένειάς 
του, μπορούν πλέον να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς, το εάν θα 
αποφασίσουν την φοίτηση του παιδιού σε γενικό (κανονικό) Σχολείο με ΠΣ, ή σε δομές που για την 
περίπτωσή του συνιστούν ασυλοποίηση και απάνθρωπες συνθήκες (ειδικά Σχολεία της νοητικής 
υστέρησης, Τμήματα Ένταξης, κλπ), καταστρέφοντας τις Εκπαιδευτικές του δυνατότητες, τη ζωή και το 
μέλλον του.   
  -Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την παραπομπή σε ασυλοποιημένες και ακατάλληλες δομές με 
απάνθρωπες για αυτά συνθήκες), να εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια Εκπαίδευση, (δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
για την Εκπαίδευσή τους προσόντα και ότι τα παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά), 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον 
συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
   -Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
    είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την παραπομπή των παιδιών του ΑΦ σε ασυλοποιημένες δομές, ώστε 
να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα 
έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές 
(όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
    είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της φοίτησης στο γενικό (κανονικό) Σχολείο με ΠΣ, στα 
παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας 
το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών, εφ’ 
όσον δεν δεσμεύονται πλέον από τις ρητές και συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου με βάση το 
αντικειμενικό κριτήριο της πάθησης του παιδιού και της Εκπαιδευτικής υποστήριξης που δικαιούται 
αυτοδίκαια βάσει αυτής.     
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  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια των ρητών και συγκεκριμένων 
ρυθμίσεων του νόμου βάσει της πάθησης του παιδιού και του αντίστοιχου πλαισίου ΠΣ που δικαιούται 
αυτοδίκαια βάσει αυτής, καθώς και το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο της επιλογής του ίδιου του 
παιδιού και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, 
σκοπός, συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – 
και το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
 -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει. 
  

   Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση των άρθρων (αρ. 7.4α/εδ1 & 7-4β / τελευταίο εδάφιο) του 
προηγούμενου νόμου 3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (αρ. 4-3Γ, 7-4/εδ.2 και 
6-3.Δ) του νέου προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμα στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
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-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της  
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3Γ, 7-4/εδ.2 και 6-3.Δ) του νπν.  
2)Διατήρηση της αρχής ότι κανένα παιδί δεν μπορεί να τοποθετείται σε πλαίσιο όπου 
επικρατούν απάνθρωπες και εξευτελιστικές γι αυτό συνθήκες και καθεστώς βασανισμού του 
(είτε σωματικού, είτε ηθικού – μη σωματικού). 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α4, που ορίζουν ότι  
α) για τα παιδιά του ΑΦ μοναδικό κατάλληλο πλαίσιο είναι η φοίτηση στο γενικό Σχολείο με ΠΣ 
ατομική, ειδικευμένη στον Αυτισμό και πλήρη, ή, (για τα παιδιά που ακόμη δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στο γενικό Σχολείο), η φοίτηση σε εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού 
που υποχρεούται να ιδρύει το ΥΠΑΙΘ, στελεχωμένα από Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στον 
Αυτισμό και με κατάλληλες υποδομές, ως προπαρασκευαστικές δομές της ένταξης στη γενική 
Εκπαίδευση, για όσο διάστημα χρειαστεί έως ότου αυτή επιτευχθεί. Σπανίως (σε περιπτώσεις 
άστοχων χειρισμών εξ αιτίας των οποίων το παιδί αρνείται πλέον να ενταχθεί), η κατ’ οίκον ή 
κατ ιδίαν διδασκαλία ως προσωρινό στάδιο προετοιμασίας της επανένταξης. Αυτές είναι οι 
μόνες αποδεκτές λύσεις για το συμφέρον και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού, τα οποία 
οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του νομοθέτη.  
β) Ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, μειώνεται ή διακόπτεται μόνο μετά από αίτημα και σύμφωνη 
γνώμη του παιδιού και των Γονέων, βάσει γνωμάτευσης ειδικών.  
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

 

Τοποθέτηση Β3) Η θεσμοθέτηση της αναπηρίας ως αιτίας εξαναγκαστικής 

ασυλοποίησης ή αποκλεισμού από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 
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 Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  και επιβολής 
διακρίσεων και αποκλεισμών (άρθρο 6-Α.2α/εδ.3  του νπν):  
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο, επιβάλλεται η βίαιη και βέβαιη ασυλοποίηση / αποκλεισμός 
των παιδιών του ΑΦ, αφού πλέον ορίζεται ότι (αρ. 6-Α.2α/εδ.3 του νπν):  
Για να λάβει ΠΣ, το παιδί θα πρέπει υποχρεωτικά «να μπορεί να παραμείνει και να 
ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις Σχολικές δραστηριότητες μόνο του, χωρίς 
υποστήριξη το μισό τουλάχιστον πρωινό ωράριο του Σχολείου»!!!  
 

  Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Α) Όπως είναι γνωστό: Η ΠΣ, χορηγείται σε παιδιά του ΑΦ, που ΔΕΝ μπορούν να ανταποκριθούν μόνα 
τους στο Σχολικό πρόγραμμα, και επειδή ακριβώς   ΔΕΝ μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς στήριξη 
στο Σχολικό πρόγραμμα. ΔΕΝ χορηγείται ποτέ σε κάποιο παιδί επειδή μπορεί να ανταποκριθεί  τις 
μισές ή κάποιες ώρες χωρίς υποστήριξη. 
 -ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ παιδί του ΑΦ που να χρειάζεται μεν ΠΣ, αλλά να μπορεί να παραμείνει μόνο 
του τις μισές ώρες.  
Η θέση αυτή είναι εντελώς αντιεπιστημονική, παράλογη και δεν στηρίζεται από καμία επιστημονική 
άποψη: Είναι εξ ίσου παράλογο και αντιεπιστημονικό, με το να απαιτείται ότι ένα παιδί που πάσχει από 
σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να μπορεί να παραμείνει στο Σχολείο τις μισές ώρες, χωρίς την 
ινσουλίνη που χρειάζεται(!!!). Και εξ ίσου παράλογο  και αντιεπιστημονικό, με το να απαιτείται ότι ένα 
παιδί που πάσχει από τύφλωση, θα πρέπει τις μισές ώρες, να μπορεί να διαβάζει χωρίς τη βοήθεια της 
γραφής brail.  
 -ΔΕΝ υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παραμείνουν τις μισές ώρες χωρίς υποστήριξη και παιδιά 
που μπορούν λιγότερες: Ή μπορούν όλες, ή δεν μπορούν καμία. Ο όρος αυτός, είναι εξ ίσου 
παράλογος και αντιεπιστημονικός, όσο και η θέση ότι ένα παιδί με Αυτισμό, τις μισές ώρες μπορεί να 
θεραπεύεται και να μην έχει Αυτισμό. Και εξ ίσου παράλογος  και αντιεπιστημονικός, όσο και η θέση ότι 
ένα παιδί με κώφωση, τις μισές ώρες μπορεί να θεραπεύεται και να παρακολουθεί εξ ακοής. 
 -Είναι απειροελάχιστα τα παιδιά του ΑΦ (μόνο τα εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας - οι γνωστές διάνοιες - και 
πολύ υψηλής λειτουργικότητας) που μπορούν να παραμείνουν στο Σχολείο χωρίς υποστήριξη – και όχι 
όλα. Και τα παιδιά αυτά, ούτως ή άλλως, ΔΕΝ ζητάνε ποτέ ΠΣ, προς αποφυγή του κοινωνικού 
στιγματισμού. 
 -Ακόμη και τα παιδιά του ΑΦ πολύ υψηλής ευφυΐας (πολύ μεγαλύτερης του μέσου όρου) και υψηλής 
λειτουργικότητας, ΔΕΝ μπορούν να παρακολουθήσουν μόνα τους το Σχολείο, χωρίς δυσμενείς 
συνέπειες στην μαθησιακή τους απόδοση, την κοινωνικοποίηση  και την Υγεία τους. Απλά, η ζημία που 
υφίστανται δεν γίνεται άμεσα ορατή.  
Επομένως, η διάταξη αυτή εξυπηρετεί την συγκάλυψη της τελούμενης κακοποίησης του παιδιού, με την 
«μερική» ΠΣ.  
-Μόνη περίπτωση παιδιών του ΑΦ που μπορούν να μείνουν μόνα τους χωρίς υποστήριξη στο Σχολείο, 
αλλά χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί το πόσες ώρες και ποιες (αυτό διαφέρει κατά περίπτωση) είναι 
κάποια από τα παιδιά που έχουν ήδη λάβει προηγουμένως πλήρη και μακρόχρονη ΠΣ στα 
προηγούμενα χρόνια της φοίτησής τους, και έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να παραμείνουν 
χωρίς στήριξη, στο συγκεκριμένο Σχολικό περιβάλλον, με τις συγκεκριμένες συνθήκες, για κάποιες 
συγκεκριμένες ώρες, τις οποίες μόνο τα ίδια, η οικογένεια και οι πραγματικοί ειδικοί που τα 
παρακολουθούν καθημερινά μπορούν να προσδιορίσουν (και όχι οι αδαείς κυβερνητικοί υπάλληλοι 
που τα βλέπουν μία φορά το χρόνο ή το μήνα). Και φυσικά, υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος της 
υποτροπής, οπότε η ΠΣ, θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη, δηλαδή ήδη εγκεκριμένη και 
προσβάσιμη.  
-Με απλά λόγια, η διάταξη αυτή, θεσπίζει το παράλογο: Ότι δηλ. η ΠΣ θα εγκρίνεται μόνο για τα παιδιά 
με αυτισμό, που τις μισές ώρες θεραπεύονται από τον αυτισμό τους. Και αφού ο Αυτισμός είναι 
αναπηρία που δεν θεραπεύεται ποτέ, θεσπίζεται ότι κανένα παιδί του ΑΦ δεν θα λαμβάνει ΠΣ και δεν 
θα έχει πρόσβαση στην Εκπαίδευση.  
-Θεσπίζει επίσης το εξ ίσου παράλογο, ότι η ΠΣ θα χορηγείται μόνο στα παιδιά που δεν την έχουν 
ανάγκη και δεν την ζητάνε – δηλ σε κανέναν.  
 

    Β) Σε ποιους χορηγείται με τον νπν η δικαιοδοσία να κρίνουν αν το παιδί είναι «επαρκές»  τις μισές 
ώρες; Όχι σε κάποιον ειδικευμένο επιστήμονα στον Αυτισμό που παρακολουθεί στενά το παιδί και μη 
εξαρτώμενο από την πολιτική διοίκηση του ΥΠΑΙΘ, αλλά σε εντελώς αδαείς και σε υπαλλήλους στους 
οποίους ο νέος προτεινόμενος νόμος, δημιουργεί συμφέροντα και κίνητρα για τον αποκλεισμό του: Τα 
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στελέχη ΚΕΔΔΥ, τα στελέχη ΕΔΕΑΥ, οι διευθυντές, ακόμη και οι απλοί Εκπαιδευτικοί του Σχολείου. 
Έτσι, οι υπάλληλοι που δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν τον Αυτισμό (χωρίς να ευθύνονται οι 
ίδιοι για την έλλειψη γνώσεων) και που συνεπώς επιβαρύνονται υπέρμετρα  από αυτόν – και μάλιστα 
σε συνθήκες εργασιακών απολύσεων, παρακινούνται να γνωματεύουν την «ακαταλληλότητα» και τον 
αποκλεισμό του παιδιού: Αφ ενός για να απαλλαγούν από το βάρος ενός έργου που δεν έχουν τις 
γνώσεις να φέρουν σε πέρας, αφ ετέρου για να μην φαίνονται οι ίδιοι ανεπαρκείς και κυρίως επειδή το 
ίδιο το νομοθέτημα τους ζητάει να αποκλείσουν κάθε παιδί του ΑΦ: Είναι εξ ίσου παράλογο, με το να 
ανατίθεται σε υπαλλήλους που δεν ξέρουν καθόλου την νοηματική γλώσσα, να γνωματεύσουν αν τα 
παιδιά με κώφωση, μπορούν τις μισές ώρες να παρακολουθήσουν την προφορική παράδοση που τους 
κάνουν οι ίδιοι, χωρίς την βοήθεια της νοηματικής γλώσσας – πράγμα που σημαίνει ότι παροτρύνονται 
να κρίνουν τα παιδιά «ακατάλληλα» για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
  -Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά του ΑΦ, εξαναγκάζονται να φοιτήσουν χωρίς την στήριξη που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και συνεπώς εξαναγκάζονται σε βέβαιη αποτυχία και 
απόρριψη, οπότε, δρομολογείται και η παραπομπή τους στα Ειδικά Σχολεία που είναι δομημένα για την 
νοητική υστέρηση, οπότε οδηγούνται μεθοδικά στην βίαιη και εξαναγκαστική ασυλοποίηση, ή την 
εγκατάλειψη της Δημόσιας Εκπαίδευσης.  
  Συνεπώς, το άρθρο αυτό, αποτελεί και μέθοδο κατάργησης της ΠΣ, νομιμοποίησης της «μερικής» ΠΣ 
και της ζημίας που προκαλεί στις μαθησιακές Λειτουργίες και την Υγεία του παιδιού, οδηγώντας το εκ 
του ασφαλούς στην αποτυχία, την ασυλοποίηση και τον αποκλεισμό από την Εκπαίδευση. 
 

  -Η προφανέστερη σκοπιμότητα αυτού του άρθρου, είναι το να μπορούν οι εκάστοτε κυβερνητικοί 
υπάλληλοι να χαρακτηρίζουν τα παιδιά του ΑΦ ως «ανεπαρκή» για την λήψη ΠΣ και να τους την 
στερούν,  ώστε να εξαναγκάζονται σε αποτυχία και αποκλεισμό από την Δημόσια Εκπαίδευση.  
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων 
περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του 
Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
Εκπαιδευτική αποτυχία, εγκατάλειψη, (ή ασυλοποίηση), αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο 
Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση 
της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η 
μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι: Οι εκάστοτε κυβερνητικοί υπάλληλοι αποκτούν την δυνατότητα  να χαρακτηρίζουν 
οποιοδήποτε παιδί του ΑΦ ως «ανεπαρκές» για ΠΣ και συνεπώς  να εμπορεύονται το Δικαίωμα του 
παιδιού για φοίτηση με ΠΣ (δηλ. σε κατάλληλο / μη απάνθρωπο πλαίσιο) και να εκβιάζουν ανάλογα 
τους Γονείς για χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα.  
Επίσης αποκτούν την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την «ανεπάρκεια» των παιδιών του ΑΦ για την λήψη ΠΣ, ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν τον χαρακτηρισμό του «επαρκούς» παιδιού στα παιδιά των 
κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το 
Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία να εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
για την Εκπαίδευσή τους προσόντα και ότι τα παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τους στον συγκεκριμένο τομέα και 
την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
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 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, καθώς και στα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα 
στην Εργασία και την Ένταξη, αφού μπορούν πλέον λόγω της αναπηρίας τους (!!!) να τα 
χαρακτηρίζουν ως «ακατάλληλα» για το Δικαίωμα στην ΠΣ και συνεπώς για το Δικαίωμα στην 
Εκπαίδευση, της οποίας η ΠΣ αποτελεί αναγκαίο όρο για τα παιδιά του ΑΦ.  
Επίσης, παραβιάζονται τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμα στην Υγεία – και συνεπώς, έμμεσα και το Δικαίωμα στη Ζωή, 
όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ : Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση, αφού μπορούν πλέον λόγω της αναπηρίας τους (!!!) να τους στερούν την ειδική 
υποστήριξη (ΠΣ) που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. 
Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
-Ενώ  για όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δεν τίθεται ο περιορισμός του να μπορούν να 
ανταποκριθούν τις μισές ώρες του Σχολείου χωρίς την Εκπαιδευτική υποστήριξη που τους είναι 
απαραίτητη, (πχ χωρίς την νοηματική γλώσσα τα παιδιά με κώφωση, ή, χωρίς την γραφή brail τα 
παιδιά με τύφλωση κλπ) προκειμένου να έχουν το Δικαίωμα στην ΠΣ, αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, 
υπόκεινται στον περιορισμό αυτό και στερούνται το Δικαίωμα των άλλων παιδιών με αναπηρίες στην 
χωρίς τέτοιους περιορισμούς λήψη της Εκπαιδευτικής υποστήριξης της ΠΣ, η οποία αποτελεί αναγκαίο 
όρο για την Εκπαίδευσή τους. 
-Ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες απολαμβάνουν όλες τις ώρες την Εκπαιδευτική υποστήριξη 
που είναι αναγκαία για την Εκπαίδευσή τους, (πχ την νοηματική γλώσσα τα παιδιά με κώφωση, την 
γραφή brail τα παιδιά με τύφλωση κλπ).  
-ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν όλες τις ώρες τα μέσα που κρίνονται αναγκαία για την Εκπαίδευσή τους 
(πχ Εκπαιδευτικούς τυπικής Εκπαίδευσης κλπ),  
   -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, τις μισές ώρες εξαναγκάζονται να στερούνται την Εκπαιδευτική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους.  
-Δεδομένου ότι η φοίτηση χωρίς ΠΣ τις μισές ώρες συνεπάγεται καθημερινές αλλαγές και συνεπώς 
κακοποίηση, τα παιδιά του ΑΦ εξαναγκάζονται να φοιτούν υπό συνθήκες κακοποίησης (όπως 
αναλύουμε πιο κάτω στην τοποθέτηση Β4 περί «μερικής» ΠΣ), ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν 
το Δικαίωμα να μην τους επιβάλλεται κακοποίηση κατά την φοίτησή τους. 
-Ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση δια της χορήγησης 
της αναγκαίας για την Εκπαίδευσή τους υποστήριξης, τα παιδιά του ΑΦ, δια της στέρησης της 
Εκπαιδευτικής υποστήριξης που για αυτά αποτελεί αναγκαίο όρο της Εκπαίδευσής τους, υφίστανται 
υποβάθμιση και παραβίαση του Δικαιώματός τους στην Εκπαίδευση.  
  -Επισημαίνουμε επίσης ότι οι ως άνω διακρίσεις και αποκλεισμοί εναντίον των παιδιών με αναπηρίες 
και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, πλήττουν κυρίως και ειδικά τα παιδιά του ΑΦ, δεδομένου ότι για τα 
παιδιά με κώφωση δεν αμφισβητείται το Δικαίωμά τους  για διαρκή μετάφραση στην νοηματική 
γλώσσα, για τα παιδιά με τύφλωση δεν αμφισβητείται το Δικαίωμά τους για διαρκή χρήση της γραφής 
Brail, για τα παιδιά με κινητική αναπηρία ή παράλυση δεν αμφισβητείται η διαρκής χρήση του 
αναπηρικού αμαξιδίου – και γενικά στις άλλες κατηγορίες, δεν αμφισβητείται η διαρκής χρήση της 
ειδικής υποστήριξης η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την Εκπαίδευσή τους, ούτε τους απαιτείται 
να μπορούν να παρακολουθήσουν το μισό Σχολικό πρόγραμμα χωρίς αυτήν προκειμένου να τους 
χορηγηθεί.  
Επί πλέον, για τα παιδιά με κώφωση υπάρχουν τα Σχολεία κωφών, για τα παιδιά με τύφλωση τα 
Σχολεία τυφλών, για τα παιδιά με νοητική υστέρηση τα ειδικά Σχολεία και συνεπώς, τα παιδιά αυτών 
των κατηγοριών, δεν κινδυνεύουν να βρεθούν σε ξένο, ακατάλληλο και ασυλοποιημένο περιβάλλον, 
αφού έχουν τη διέξοδο των Σχολείων που ειδικεύονται στην πάθησή τους.  
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Αντίθετα, τα παιδιά του ΑΦ, αν και είναι η πιο πολυάριθμη ομάδα παιδιών με αναπηρία, είναι ο κύριος 
στόχος του συγκεκριμένου νομοθετήματος, αφού τους απαιτείται το παράλογο - δηλ. να μπορούν να 
παρακολουθήσουν το μισό Σχολικό πρόγραμμα χωρίς την ειδική υποστήριξη η οποία αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την παρακολούθησή του ως όρο για να τους χορηγηθεί αυτή,  ενώ ταυτόχρονα, για 
την πάθησή τους δεν υπάρχουν στη χώρα μας πραγματικά εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού και 
συνεπώς, κινδυνεύουν να ασυλοποιηθούν στα γνωστά «ειδικά Σχολεία» της νοητικής υστέρησης. 
-Συνεπώς, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες διακρίσεις 
εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ να 
κατορθώσουν κυριολεκτικά το ακατόρθωτο – όπως εάν εξανάγκαζαν τα κωφά παιδιά να μπορούν να 
παρακολουθούν το μάθημα χωρίς την νοηματική γλώσσα, ή τα παιδιά με παράλυση χωρίς το 
αναπηρικό αμαξίδιο, ή τα παιδιά με τύφλωση να διαβάσουν το μάθημα χωρίς την γραφή brail.  
  α)Έτσι, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι ενώ  για όλα τα άλλα παιδιά δεν τίθεται 
αυτός ο περιορισμός του να μπορούν να ανταποκριθούν τις μισές ώρες του Σχολείου χωρίς την 
Εκπαιδευτική υποστήριξη που τους είναι απαραίτητη, αντιθέτως, τα ίδια, υπόκεινται στον περιορισμό 
αυτό και στερούνται   το Δικαίωμα των άλλων παιδιών,  στην χωρίς τέτοιους περιορισμούς λήψη της 
Εκπαιδευτικής υποστήριξης της ΠΣ, η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους. 
Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον εχθρικό, στο οποίο τα Δικαιώματά τους είναι 
λιγώτερα και κατώτερα των άλλων παιδιών. 
  -β)Επί πλέον, το συγκεκριμένο νομοθέτημα αποτελεί και έναν έμμεσο τρόπο επιβολής της 
αντιπαιδαγωγικής και παράλογης «μερικής» Παράλληλης Στήριξης, αφού τους απαιτεί να μπορούν να 
φοιτούν μερικές ώρες με ΠΣ και μερικές χωρίς ΠΣ, ώστε να εφαρμόζεται η επιβλαβής (αλλά 
«οικονομική») «μερική» ΠΣ.  Συνεπώς εξαναγκάζει το παιδί του ΑΦ σε διαρκείς και καθημερινές 
αλλαγές και εναλλαγές (του Εκπαιδευτικού πλαισίου και Εκπαιδευτικού σχήματος).  
Όμως, όπως είναι επιστημονικά γνωστό, οι αλλαγές είναι ο πιο επιβλαβής / καταστροφικός 
παράγοντας για την πάθηση, τις νοητικές λειτουργίες και την Υγεία των παιδιών του ΑΦ και αποτελούν 
για αυτά την μέγιστη κακοποίηση που μπορούν να υποστούν.  
 Δεδομένου δε ότι οι αλλαγές είναι ο σοβαρότερος παράγοντας κακοποίησης και βλάβης της Υγείας 
των παιδιών του ΑΦ, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος:  
  -β1) Θεσμοθετεί την υποβολή τους σε διαρκή συναισθήματα έντονου, σοβαρού και σκληρού  ψυχικού, 
ηθικού και νοητικού πόνου, δηλαδή σε ψυχικό / ηθικό και νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους, όπως 
αυτός ορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ περί 
της απαγόρευσης των απάνθρωπων μεταχειρίσεων και βασανισμών.  
  -β2) Επί πλέον, τα παιδιά του ΑΦ, μέσα στο θεσμοθετούμενο πλαίσιο της μερικής ΠΣ, διαπιστώνουν 
ότι ενώ το Δικαίωμα όλων των άλλων παιδιών να μην υφίστανται κακοποίηση και βασανισμό γίνεται 
σεβαστό, αντιθέτως, τα ίδια, στερούνται αυτό το Δικαίωμα και υποχρεούνται να φοιτούν σε περιβάλλον 
και συνθήκες που για αυτά αποτελούν την μέγιστη ψυχική, ηθική και νοητική κακομεταχείριση και 
βασανισμό. Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα θεμελιώδη 
Δικαιώματα που απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται αισθήματα 
μειονεκτικότητας και υποβάθμισης και να αγωνιούν για την εν γένει ζωή και το μέλλον τους.  
Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους δημιουργούν πρόσθετα 
συναισθήματα υποβάθμισης, κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, τα οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, συνιστούν εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση και πρόσθετο ψυχικό / ηθικό / 
νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
  -γ) Επίσης, μέσα στο θεσμοθετούμενο πλαίσιο της μερικής ΠΣ, τα παιδιά του ΑΦ διαπιστώνουν ότι 
ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, αυτά την στερούνται. Δηλαδή,  
-ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης στη διάθεσή τους Εκπαιδευτικούς και 
κατάλληλο πλαίσιο τυπικής Εκπαίδευσης,  
-ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
κώφωση και πλήρη διδασκαλία με νοηματική γλώσσα και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, 
-ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
τύφλωση και πλήρη διδασκαλία με γραφή brail και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, κλπ,  
   -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, για πολλές Εκπαιδευτικές ώρες (και μάλιστα 
τη συντριπτική πλειοψηφία των ωρών), στερούνται την ΠΣ η οποία αποτελεί το μοναδικό είδος 
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Εκπαιδευτικής υποστήριξής τους που διαθέτει το Ελληνικό κράτος και αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους.  
Συνεπώς, διαπιστώνουν και σε αυτόν τον τομέα ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Όλες αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν 
συναισθήματα άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν επιπρόσθετες 
εξευτελιστικές και απάνθρωπες μεταχειρίσεις και επιπρόσθετο ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό 
βασανισμό τους.  
  -δ) Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους Γονείς και την οικογένειά τους, οι οποίοι υπόκεινται τις 
απάνθρωπες / εξευτελιστικές μεταχειρίσεις και βασανισμό των παιδιών τους από τις αρχές του 
Ελληνικού κράτους.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης του νπν, θεσμοθετεί (κατά 
την επακριβή φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής):  την 
«κατ’ επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του 
ΑΦ σε «μη σωματικό βασανισμό» και σε «αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, 
ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». Επομένως, ο όρος να μπορούν να ανταποκριθούν 
στο μισό Σχολικό πρόγραμμα χωρίς την Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για να 
μπορούν να ανταποκριθούν προκειμένου να τους χορηγηθεί αυτή η υποστήριξη, καθώς και η 
θεσμοθέτηση της «μερικής» ΠΣ μέσω αυτού του όρου, επιβάλλουν στα παιδιά του ΑΦ και τις 
οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως αυτά ορίζονται 
από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα και περί της 
απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Το νέο αυτό νομοθετικό μέτρο, ευνοεί την υπάρχουσα 
κρατική διαφθορά και την ανάπτυξή της, επειδή:  
Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη και υπάλληλοι, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να κρίνουν, να 
γνωματεύουν και να αποφασίζουν  αυτά  κατά το δοκούν, αν κάποιο παιδί του ΑΦ «κρίνεται επαρκές» 
(για το ακατόρθωτο) και το εάν συνεπώς δικαιούται το αυτονόητο Δικαίωμά του στην ΠΣ, η οποία 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή του. Επομένως, αποκτούν και την υπερεξουσία να 
αποφασίζουν ολοκληρωτικά και αυθαίρετα για τη ζωή και το μέλλον του. Οπότε, με την ισχύ των 
υπερεξουσιών που τους εκχωρούνται επί του παιδιού και συνεπώς επί της οικογένειάς του, τους 
παραχωρείται πλέον η δυνατότητα  να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς, 
το εάν θα γνωματεύσουν ευνοϊκά ή αρνητικά για το παιδί τους περί του αν αυτό κρίνεται ή όχι ικανό να 
ανταποκριθεί χωρίς υποστήριξη τις απαιτούμενες ώρες του Σχολικού ωραρίου – και συνεπώς, αν 
δικαιούται να λάβει ή όχι την ΠΣ, χωρίς την οποία η Εκπαίδευσή του είναι αδύνατη.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία να αποκλείουν τα παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι 
ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς των προσόντων τους στον 
συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την στέρηση της ΠΣ των παιδιών του ΑΦ επικαλούμενοι την αδυναμία 
τους να ανταποκριθούν  στο Σχολικό πρόγραμμα χωρίς υποστήριξη τις απαιτούμενες ώρες, ώστε τα 
παιδιά να αποτύχουν, να ασυλοποιηθούν και να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  
αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του 
κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο), είτε χορηγώντας 
κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της ΠΣ, στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του 
κυβερνώντος κόμματος «κρίνοντάς» τα ως «επαρκή» και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα 
παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών, χαρακτηρίζοντάς τα ως 
«ανεπαρκή»...   
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια του αυτονόητου Δικαιώματος των 
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παιδιών του ΑΦ στην ΠΣ βάσει της πάθησής τους και το Δικαίωμα της επιλογής του ίδιου του παιδιού 
και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, σκοπός, 
συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν 
γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη διάταξη του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους για 
την άσκηση διαφθοράς, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς συμπλήρωση του δραματικά 
μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ1) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απουσία κυρώσεων προστασίας: Η παραμονή των παιδιών 

του ΑΦ στο Σχολείο χωρίς υποστήριξη για μέρος της φοίτησής τους, έχει δυστυχώς εφαρμοστεί 
εμπράκτως με την εφαρμογή της «μερικής» ΠΣ, η οποία επιβεβαίωσε τα πορίσματα της επιστήμης και 
τις διαπιστώσεις / καταγγελίες των χιλιάδων Γονέων, ότι αποτελεί μέθοδο κακοποίησης και βασανισμού 
των παιδιών αυτών, ή αλλιώς «μέθοδο επιστημονικής τους εξόντωσής» τους, όπως την έχουν 
χαρακτηρίσει οι Γονείς και οι ειδικοί επιστήμονες στα μεγάλα ψηφίσματά τους προς την κυβέρνηση και 
τον πρωθυπουργό της χώρας.  
Ο εκφυλισμός του θεσμού της ΠΣ σε «μερική», είναι η κυριότερη αιτία της αποτυχίας των παιδιών από 
τότε που άρχισε να εφαρμόζεται και αποδείχθηκε επίσης αιτία της κακοποίησης, της «απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής μεταχείρισης» και του «ψυχικού, ηθικού, νοητικού / μη σωματικού βασανισμού» τους, 
όπως αναλύουμε εκτενέστερα κατωτέρω, στην τοποθέτηση υπ’ αριθ. 4 για την θεσμοθέτηση της 
μερικής ΠΣ.  
Ήταν επίσης η κυριότερη αιτία που πολλοί Γονείς εξαναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν και παρά την 
μεγάλη οικονομική κρίση, να στραφούν στην ιδιωτική ΠΣ, ενώ πολλοί προτίμησαν να παραιτηθούν και 
να την διακόψουν, επειδή διαπίστωσαν ότι η ζημία που υφίσταται το παιδί τους στην Υγεία και την 
Εκπαιδευτική του απόδοση από τις εναλλαγές που επιφέρει η «μερική» εφαρμογή της και από την 
συνακόλουθη κακοποίηση που υφίσταται από αυτήν, είναι πολύ περισσότερες από τα οφέλη της.  
-Όλα αυτά, τα έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη στο ΥΠΑΙΘ και στα αρμόδια κρατικά στελέχη, οι 
οποίοι συνεπώς είναι γνώστες αυτής της πραγματικότητας. 
  -Παρ’ όλα αυτά, πολλά ανώτερα Εκπαιδευτικά στελέχη, έχουν λάβει – και εξακολουθούν να 
λαμβάνουν εγκληματικά επιζήμιες αποφάσεις «μερικής» ΠΣ για παιδιά του ΑΦ.  
  Αυτό αποδεικνύει, ότι πολλά ανώτερα στελέχη, εν γνώσει τους και παρά τις διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες των Γονέων, επέβαλαν σε παιδιά του ΑΦ συνθήκες κακοποίησης και βασανισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι διέπραξαν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν, αλλά 
αντίθετα, παραβίασαν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.  
 -Αν και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησαν κυρώσεις για 
αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις, υποθάλποντας έτσι την κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του 
ΑΦ, και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους.  
   -Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι από το 2012 και εντεύθεν, σχεδόν ΟΛΕΣ οι ΠΣ, μετατράπηκαν 
σε «μερικές», συνιστώντας ένα μέτρο μαζικής επιστημονικής κακοποίησης, βασανισμού  και 
αποκλεισμού των παιδιών του ΑΦ από την Εκπαίδευση, ενώ τώρα πλέον, λόγω της απουσίας 
κυρώσεων και της συνεπαγόμενης ανοχής, υπόθαλψης και ενθάρρυνσης αυτών των φαινομένων, με 
την παρούσα πρόταση νόμου, επιχειρείται και νομιμοποίηση αυτών των εγκληματικών παραβιάσεων, 
δια του συγκεκριμένου νομοθετήματος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πρακτική του συγκεκριμένου άρθρου, η οποία εφαρμόστηκε (κατά την άποψή μας 
παράνομα) κατά το παρελθόν,  και η απουσία κυρώσεων προς αποτροπή της, μετέτρεψε πολλά παιδιά 
του ΑΦ σε θύματα «απάνθρωπων και εξευτελιστικών μεταχειρίσεων» και ψυχικών «ηθικών, νοητικών / 
μη σωματικών βασανισμών» (κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ), και πολλά ανώτερα 
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Εκπαιδευτικά στελέχη σε θύτες (κατά την έννοια των ορισμών, των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων 
της 60ής συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν 
τα απαιτούμενα «μέτρα κυρώσεων για τους θύτες» και «μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά 
θύματα», όπως ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της ως άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
Συνεπώς, εκτός από την κατάργηση αυτού του άρθρου, επιβάλλεται και η άμεση θεσμοθέτηση 
κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την υποβολή των παιδιών του ΑΦ στις συνθήκες «απάνθρωπης, 
εξευτελιστικής μεταχείρισης» και «ψυχικού, ηθικού, νοητικού / μη σωματικού βασανισμού»  που 
υποστηρίζονται και επιχειρούνται από αυτό το άρθρο, εναντίον των παιδιών του ΑΦ. 
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ:  

Κατά συνέπεια, από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (αρ. 6-Α.2α/εδ.3) του νέου προτεινόμενου 
νόμου (νπν), παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών 
του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών, στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητας, της 
Τιμής και της Υπόληψής τους. 
-Έμμεσα (αλλά σαφώς), παραβιάζεται και το Δικαίωμα στην Υγεία και τη Ζωή, αφού το 
συγκεκριμένο μέτρο επιβάλλει την μερική ΠΣ και συνακόλουθα τις διαρκείς και καθημερινές αλλαγές και 
εναλλαγές (στο Εκπαιδευτικό σχήμα και περιβάλλον του παιδιού), οι οποίες αποτελούν έναν από τους 
πιο επιζήμιους και βλαπτικούς παράγοντες για τις νοητικές τους λειτουργίες και την εν γένει Υγεία τους 
και συνεπώς, για τα παιδιά αυτά αποτελούν κακοποίηση και βασανισμό. 
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
 -Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.  
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
 -Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο - ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, στερούνται το Δικαίωμα επιλογής  
της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο της πρόσβασης στο Δικαίωμά τους στην Εκπαίδευση. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
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-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και 
της κοινωνικής προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση … 
δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά.  (άρθρο 6)  
-Να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατανομή  οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. (άρθρο 14) 
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
-Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
 

  -Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 6-Α.2α/εδ.3)του νπν.  
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2)Διατήρηση της αρχής ότι τα παιδιά του ΑΦ δικαιούνται πλήρη και ειδικευμένη ΠΣ, αυτοδίκαια 
βάσει της πάθησής τους, εφ’ όσον την αιτηθούν οι Γονείς του. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5/παρ. 1, 3, 4, 6, που ορίζουν ότι :  
-οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Παιδείας (ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ – Β΄βάθμια ΕΔΕΑ κλπ), απλά 
εισηγούνται / γνωμοδοτούν και τα παιδιά και οι Γονείς τους επιλέγουν / αποφασίζουν μεταξύ 
των γνωματεύσεων ΟΛΩΝ των ειδικών που έχουν λάβει από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ή 
από ιδιώτες ειδικούς κατέχοντες τα σχετικά τυπικά προσόντα, ιδίως δε, από τους ειδικούς που 
εμπιστεύονται και οι οποίοι παρακολουθούν το παιδί, όποια εξ αυτών κρίνουν καλύτερη για το 
συμφέρον και τα Δικαιώματα του παιδιού, τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα 
του νομοθέτη.  
-ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών του ΑΦ, μοναδικό κατάλληλο πλαίσιο είναι η 
φοίτηση στο γενικό Σχολείο με ΠΣ α)ατομική, β)ειδικευμένη στον Αυτισμό και γ)πλήρη (από την 
1η Σεπτέμβρη, όλες τις ημέρες / ώρες και όλες τις δραστηριότητες του Σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων. 
-ότι για τα παιδιά (χαμηλής λειτουργικότητας ή συννοσηρότητας με νοητική υστέρηση) που δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στο γενικό Σχολείο, μοναδική αποδεκτή λύση είναι η φοίτηση σε 
εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού που υποχρεούται να ιδρύει το ΥΠΑΙΘ, στελεχωμένα 
από Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στον Αυτισμό και με κατάλληλες υποδομές, ως 
προπαρασκευαστικές δομές της ένταξης στη γενική Εκπαίδευση, για όσο διάστημα χρειαστεί 
έως ότου αυτή επιτευχθεί.  
Εφ’ όσον δεν υπάρχουν τέτοιες δομές, (όπως τώρα), επόμενη εναλλακτική (αλλά υποδεέστερη) 
λύση η φοίτηση στο γενικό Σχολείο με πλήρη και ειδικευμένη ΠΣ. 
  
 -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

 

Τοποθέτηση Β4) Η νομιμοποίηση(!!!) της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης, της 

Εκπαιδευτικής υποβάθμισης και κυρίως του καθεστώτος «απάνθρωπης και 

εξευτελιστικής μεταχείρισης» και «μη σωματικού βασανισμού» των παιδιών του ΑΦ.   

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 6.1β/εδ.3 του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο αρ.6Α-2α / 
εδ.1&4 & 6Α-2γ/εδ.1&4 του νπν):  
 

 Θεσμοθέτηση και καθιέρωση της «Μερικής» Παράλληλης Στήριξης:  
  

-Καταργείται η διάταξη (αρ.6.1β/εδ.3 του πν) που όριζε ότι η ΠΣ για το ΑΦ (βάσει της πάθησης)  
μπορεί (και πρέπει) να είναι μόνιμη και σταθερή (δηλ όλες τις ώρες και όλες τις ημέρες του 
Σχολείου). 
 

-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ.6Α-2γ/εδ.4), ορίζεται ότι πλέον, «η ΠΣ, δύναται 
να χορηγείται για μέρος της διδασκαλίας ή για συγκεκριμένες (σ.σ: μόνο) ώρες»!!! Επί πλέον, 
ορίζεται και ότι (αρ. 6Α-2γ/εδ.1) πλέον, «ο εκπαιδευτικός ΠΣ τοποθετείται στο τμήμα» γενικά και 
όχι για τη στήριξη του συγκεκριμένου μαθητή, καθώς και ότι όπως προαναφέραμε (αρ.6Α-
2α/εδ.4) «το παιδί θα πρέπει υποχρεωτικά «να μπορεί να παραμείνει και να ανταποκριθεί στο 
αναλυτικό πρόγραμμα και τις Σχολικές δραστηριότητες μόνο του, χωρίς υποστήριξη το μισό 
τουλάχιστον πρωινό ωράριο του Σχολείου».  
 
Δηλαδή,  καθιερώνεται και δια νόμου η (παράνομη) πρακτική της «μερικής ΠΣ», η οποία είναι άκρως 
επιβλαβής για τις νοητικές λειτουργίες, τις μαθησιακές δυνατότητες, αλλά και την ίδια την Υγεία του 
παιδιού, και η οποία συνεπώς αποτελεί «απάνθρωπη μεταχείριση» και «μη σωματικό βασανισμό» του, 
αφού επιβάλλει τις διαρκείς αλλαγές και εναλλαγές, οι οποίες είναι επιστημονικά ο πιο επιβλαβής 
παράγοντας για τον Αυτισμό.  
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Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

 

Μέχρι τώρα, αυτό γινόταν παράτυπα και παράνομα, ενώ τώρα, παρέχεται και νομική κάλυψη (για το 
εδώ «δίκαιο», όχι για το διεθνές) στην παρανομία αυτή, που μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν μόνο 
εμπράκτως.  
Όπως αναλύσαμε και στο εισαγωγικό παράρτημα, η «μερική» ΠΣ, σημαίνει ότι εφαρμόζεται τις μισές (ή 
ορισμένες) μόνο ημέρες και ώρες της εβδομάδας και του Σχολικού έτους, πράγμα που σημαίνει ότι το 
παιδί, βρίσκεται τις μισές ημέρες της εβδομάδας με ΠΣ και τις άλλες μισές χωρίς ΠΣ. Τις μισές ημέρες 
με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο φοίτησης και τις άλλες μισές με διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί, 
υπόκειται στη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας διαρκείς και επαναλαμβανόμενες αλλαγές και εναλλαγές. 
-Όμως, όπως αναλύσαμε επίσης στο εισαγωγικό παράρτημα, οι αλλαγές, είναι ο παράγοντας που 
προκαλεί την μεγαλύτερη καταστροφή στην Υγεία των παιδιών του ΑΦ, ενεργοποιεί όλα τα δυσμενή 
συμπτώματα της πάθησής τους, αποτελεί για αυτά την μέγιστη κακοποίηση που μπορούν να υποστούν 
– και γενικότερα, συνιστά αυτό που στην επίσημη διεθνή ορολογία αποκαλείται ψυχικός, και «νοητικός, 
ηθικός / μη σωματικός βασανισμός» τους. Συνεπώς, η «μερική» ΠΣ, συνιστά κακοποίηση και 
βασανισμό του παιδιού ή, όπως ορίζεται στην διεθνή ορολογία, «απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση» και ψυχικό «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» του παιδιού, επειδή του επιβάλλει 
τον παράγοντα που είναι ο πιο επιβλαβής για τη συγκεκριμένη διαταραχή και για τις νοητικές 
λειτουργίες, την Υγεία και τις Εκπαιδευτικές δυνατότητές του: Δηλαδή, τις διαρκείς αλλαγές και 
εναλλαγές.  
  

-Επίσης – και δευτερευόντως – η «μερική» ΠΣ, αποτελεί και «μερική» (μειωμένη), αποσπασματική και 
υποβαθμισμένη εκπαίδευση. Συνεπώς, τα αρνητικά της νομιμοποίησης και θεσμοθέτησης της 
«μερικής» ΠΣ, είναι τα εξής:  
 

    Α1) Ο εκφυλισμός της ΠΣ σε «μερική», ως παράγοντας κακοποίησης και βασανισμού των 
παιδιών του ΑΦ: Όπως αναλύσαμε και στο εισαγωγικό παράρτημα, ως ο κυριότερος επιβλαβής 
παράγοντας για τον Αυτισμό που καταγράφεται σταθερά, από τα πρώτα επιστημονικά συγγράμματα 
μέχρι και σήμερα, είναι οι αλλαγές. Οι αλλαγές, είναι ο παράγοντας που προκαλεί την μεγαλύτερη 
καταστροφή στην Υγεία των παιδιών του ΑΦ, ενεργοποιεί όλα τα δυσμενή συμπτώματα της πάθησής  
τους, αποτελεί για αυτά την μέγιστη κακοποίηση που μπορούν να υποστούν – και γενικότερα, συνιστά 
αυτό που στην επίσημη διεθνή ορολογία αποκαλείται ψυχικός, και «νοητικός, ηθικός / μη σωματικός 
βασανισμός» τους.  
Αυτό ακριβώς το είδος «απάνθρωπης μεταχείρισης»  και «μη σωματικού βασανισμού», αποτελεί η 
επιβολή αλλαγών (και μάλιστα συχνών) που επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ ο επιμερισμός της ΠΣ και η 
υποβάθμιση / εκφυλισμός της σε «μερική» ΠΣ. 
Είναι εφικτό να παρακολουθεί το μάθημα και να Εκπαιδεύεται ένα παιδί, την ώρα που ταυτόχρονα τελεί 
υπό καθεστώς βασανισμού; Ασφαλώς όχι.   
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ένα παιδί του ΑΦ που του επιβάλλουν τις διαρκείς αλλαγές και 
εναλλαγές που συνεπάγεται ο επιμερισμός της ΠΣ και η υποβάθμισή της σε «μερική», τελεί υπό 
καθεστώς βασανισμού και είναι εντελώς αδύνατον να Εκπαιδευτεί.  
-Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό στους μη γνώστες του Αυτισμού:  
Το εφεύρημα της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης, είναι εξ ίσου παράλογο και επιζήμιο, με την 
περίπτωση ενός παιδιού, που ενώ έχει πνευμονία, του βάζουν ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στο στήθος 
(δηλ. τον επιβλαβή παράγοντα - το αντίστοιχο των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών στο Εκπαιδευτικό 
πλαίσιο του παιδιού με Αυτισμό). 
-Είναι επίσης αντίστοιχο με το παράδειγμα ενός παιδιού που ενώ πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, το 
υποχρεώνουν να φάει μία μεγάλη ποσότητα ζάχαρης η οποία το ρίχνει σε κώμα (δηλ. τον επιβλαβή 
παράγοντα - το αντίστοιχο των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού 
με Αυτισμό). 
-Είναι επίσης αντίστοιχο με το παράδειγμα ενός παιδιού που ενώ πάσχει από κώφωση, το 
υποχρεώνουν σε σοβαρή κακοποίηση της όρασής του δια της οποίας μπορεί και παρακολουθεί την 
νοηματική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η Εκπαίδευσή του (δηλ. τον επιβλαβή παράγοντα - 
το αντίστοιχο των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού με Αυτισμό).  
  -Όπως ακριβώς είναι αδύνατον σε αυτά τα τρία παιδιά των πιο πάνω παραδειγμάτων να 
παρακολουθήσουν το μάθημα την ώρα που υπόκεινται σε αυτό το είδος βασανισμού και καταστολής 
της Υγείας τους, κατά τον ίδιο τρόπο είναι αδύνατον και σε ένα παιδί του ΑΦ να Εκπαιδευτεί υπό το 
σχήμα της «μερικής» ΠΣ, επειδή κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του υπόκειται σε3 διαρκείς 
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αλλαγές και εναλλαγές – δηλ. σε μία ανάλογη κακοποίηση, καταστολή της Υγείας του και ανάλογο - μη 
σωματικό - βασανισμό. 
Αυτός είναι ο λόγος, που οι 8.162 Γονείς και ειδικοί επιστήμονες του ΑΦ (οι επιφανέστεροι της χώρας 
μας), στο μεγάλο ψήφισμά τους (ΑΠ: 781 / 06-08-2012 / Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού) προς την 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό του Ελληνικού κράτους, χαρακτήρισαν την «μερική» ΠΣ, ως 
«επιστημονική μέθοδο εξόντωσης – και όχι βοήθειας» των παιδιών του ΑΦ, ή, όπως ορίζεται στην 
διεθνή ορολογία, «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και ψυχικό «νοητικό, ηθικό / μη 
σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ.  
 

   Α2) Ο εκφυλισμός της ΠΣ σε «μερική», ως παράγοντας μειωμένης / υποβαθμισμένης 
Εκπαίδευσης: Η εφαρμογή της «μερικής» ΠΣ από το 2009-10 και εντεύθεν, είχε ως αποτέλεσμα την 
δραστική μείωση των ωρών Εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών του ΑΦ (και όχι μόνο) : Η ΠΣ που 
κάποτε, ως πλήρης, κάλυπτε 22 ώρες εβδομαδιαίως, στη συνέχεια (με τα νομοθετήματα 2009-10) έγινε 
«μερική» και καλύπτει πλέον, μόνο περί τις 12 ώρες εβδομαδιαίως – δηλ μόλις το 1/3 περίπου των 
ωρών του Σχολείου (ενώ με τον νπν, μειώνονται ακόμη περισσότερο όπως αναλύουμε στις επόμενες 
τοποθετήσεις μας). Αν μάλιστα συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ΠΣ αρχίζει πλέον 
κατά τα μέσα του Σχολικού έτους, καλύπτει κατά μέσο όρο μόλις το 1/6 των συνολικών ωρών του 
Σχολείου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά του ΑΦ, ενώ έχουν ανάγκη από πολύ περισσότερη 
Εκπαίδευση, τους παρέχεται (στην ιδανικότερη των περιπτώσεων), μόλις το 1/6 της Εκπαίδευσης που 
παρέχεται στα άλλα παιδιά.  
Δεδομένου δε ότι η ΠΣ αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ που την 
χρειάζονται (και ελλείψει εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού την χρειάζονται όλα), είναι προφανές ότι 
τις ώρες που φοιτούν χωρίς ΠΣ, ΔΕΝ εκπαιδεύονται, (ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 
εκπαιδεύονται άκρως υποβαθμισμένα), αφού αδυνατούν να Εκπαιδευτούν χωρίς την υποστήριξη της 
ΠΣ. 
Η «μερική» ΠΣ, για τα παιδιά του ΑΦ, είναι εξ ίσου παράλογη και ανεδαφική, όπως και η Εκπαίδευση 
ενός παιδιού με κώφωση, που του στερούν την χρήση της νοηματικής γλώσσας τις μισές ημέρες και 
ώρες της εβδομάδας. 
-Είναι επίσης, εξ ίσου παράλογη με την Εκπαίδευση ενός παιδιού με τύφλωση, που του επιτρέπουν να 
χρησιμοποιήσει την γραφή brail για να διαβάζει τα μαθήματα, μόνο τις μισές ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας. 
 

  Α3) Ο εκφυλισμός της ΠΣ σε «μερική», ως παράγοντας αποσπασματικής / υποβαθμισμένης 
Εκπαίδευσης: Η αποσπασματική ΠΣ, εκφράζεται με δύο επιζήμιες μορφές:  
α)Ως καθυστερημένη έναρξη της ΠΣ, δηλ. με την έναρξη της ΠΣ 3 έως 5 μήνες μετά την έναρξη του 
Σχολείου, όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων: Αυτό, συνεπάγεται την 
πλήρη απώλεια των γνωστικών βάσεων της ετήσιας Σχολικής ύλης και συνήθως έχει ως συνέπεια την 
πλήρη αδυναμία του παιδιού να παρακολουθήσει την συνέχεια της Εκπαιδευτικής ύλης - και συνεπώς, 
την πλήρη στέρηση της Εκπαίδευσης που δικαιούται.  
Αυτός ο τρόπος εφαρμογής της ΠΣ, είναι εξ ίσου παράλογος με την Εκπαίδευση ενός τυπικού παιδιού, 
που του στερούν το Δικαίωμα να παρακολουθήσει τους πρώτους 3 έως 5 μήνες της πρώτης τάξης που 
οι συμμαθητές του μαθαίνουν πχ το αλφάβητο και τον συλλαβισμό και ξαφνικά, ενώ δεν γνωρίζει ούτε 
τα γράμματα του αλφάβητου, στο μέσον της χρονιάς καλείται να συντάξει σύνθετες προτάσεις μαζί με 
την υπόλοιπη τάξη.  
β)Ως διακοπτόμενη ΠΣ, δηλ. ως ΠΣ που εφαρμόζεται τις μισές ημέρες και ώρες της εβδομάδας, ενώ τις 
υπόλοιπες το παιδί φοιτά χωρίς ΠΣ, όπως επίσης συμβαίνει πλέον στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων: Αυτό, συνεπάγεται την διακοπή και απώλεια της νοηματικής συνέχειας του 
Εκπαιδευτικού αντικειμένου και συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία του παιδιού να 
παρακολουθήσει μετά από ένα σημείο την συνέχεια της Εκπαιδευτικής ύλης - και συνεπώς, την 
στέρηση του μεγαλύτερου μέρους της Εκπαίδευσης που δικαιούται.  
Αυτός ο τρόπος εφαρμογής της ΠΣ, είναι εξ ίσου παράλογος με την Εκπαίδευση ενός τυπικού παιδιού, 
που ενώ πχ παρακολουθεί το μάθημα της πρόσθεσης, στη συνέχεια, του στερούν το Δικαίωμα να 
παρακολουθήσει το μάθημα του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης και μετά, καλείται μαζί με την 
υπόλοιπη τάξη, να λύσει σύνθετα προβλήματα όλων των πράξεων, ή προβλήματα εξισώσεων.  
 

Α4) Ο εκφυλισμός της ΠΣ σε «μερική», ως παράγοντας υποκίνησης της Σχολικής βίας: Όπως 
είναι γνωστό, τα παιδιά του ΑΦ, λόγω της αδυναμίας τους στην επικοινωνία και την διαχείριση των 
κοινωνικών καταστάσεων, είναι τα συνηθέστερα θύματα Σχολικής βίας και εκφοβισμού. Για το λόγο 
αυτό, τα μεγάλα και εγκυρότερα πανεπιστήμια του κόσμου, έχουν ειδικά προγράμματα για την 
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καταπολέμηση της βίας εις βάρος των παιδιών / φοιτητών του ΑΦ, όπως πχ το πανεπ/μιο του 
Καίμπριτζ (του οποίου τον ειδικό κανονισμό αντιμετώπισης της βίας ειδικά εναντίον των φοιτητών του 
ΑΦ, έχουμε χορηγήσει κατ’ επανάληψη στο ΥΠΑΙΘ). 
Η «μερική» εφαρμογή της ΠΣ, έχει ως αποτέλεσμα, ότι οι παραβατικοί μαθητές και παράγοντες της 
Εκπαιδευτικής κοινότητας, διαπιστώνοντας ότι το συγκεκριμένο παιδί υποστηρίζεται, αντιλαμβάνονται 
ότι αφ’ ενός είναι αδύναμο και «κατάλληλο» για άσκηση βίας και αφ’ ετέρου ότι προστατεύεται από τους  
Εκπαιδευτικούς θεσμούς. Έτσι, μόλις διαπιστώσουν ότι τις μισές ημέρες είναι «απροστάτευτο», τις 
αντιμετωπίζουν ως ευκαιρία να πράξουν το απαγορευμένο (πράγμα που έλκει τα παραβατικά άτομα), 
και ως ευκαιρία να επιδείξουν πράξη «αντίδρασης προς την εξουσία», παρουσιάζοντας ως πράξη 
αντίστασης και ηρωισμού την παραβατικότητά τους.  
Αντίθετα, αυτό ΔΕΝ μπορεί να συμβεί και περιορίζεται δραστικά όταν η ΠΣ είναι πλήρης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
  -Για όλους τους λόγους που αναλύσαμε, η υποβάθμιση του θεσμού της ΠΣ σε «μερική», ήταν η κύρια 
αιτία της Εκπαιδευτικής αποτυχίας των παιδιών στα οποία εφαρμόστηκε ως «μερική», ενώ αντίθετα, η 
πλήρης εφαρμογή της είναι η κυριότερη αιτία της Εκπαιδευτικής επιτυχίας των παιδιών στα οποία 
εφαρμόστηκε ως πλήρης.  
Για τους λόγους αυτούς, η νομιμοποίηση της «μερικής» ΠΣ, αποτελεί νομιμοποίηση της κακοποίησης, 
της «απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» και του «μη σωματικού βασανισμού» των παιδιών 
του ΑΦ, καθώς επίσης και νομιμοποίηση της υποβάθμισης και καταπάτησης του Δικαιώματός τους 
στην Εκπαίδευση. 
 

 -Για τους ίδιους λόγους, η διάταξη (αρ.6.1β/εδ.3 του πν) της οποίας την θεσμοθέτηση είχε απαιτήσει και 
είχε πετύχει η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο νόμο 3699/08 (η οποία 
θεσμοθέτησε την πλήρη και σταθερή ΠΣ – δηλ για όλες τις ημέρες και ώρες του Σχολείου), ήταν 
απολύτως σωστή (παρ’ όλο που δεν τηρήθηκε από το υπουργείο Παιδείας), και πρέπει να διατηρηθεί 
και ενισχυθεί.  
 

  -Η προφανέστερη σκοπιμότητα αυτού του άρθρου, είναι το να μπορούν οι εκάστοτε κυβερνητικοί 
υπάλληλοι να επιμερίζουν μαζικά τις ΠΣ των παιδιών του ΑΦ και να τις εκφυλίζουν σε «μερικές», 
επιβάλλοντας  στα παιδιά αυτά ένα πλαίσιο άκρως υποβαθμισμένης Εκπαίδευσης, αλλά και 
«απάνθρωπης μεταχείρισης και ψυχικού / μη σωματικού βασανισμού», ώστε: αφ’ ενός να «κάνουν 
οικονομία» (σε Ανθρώπινα Δικαιώματα!) και αφ’ ετέρου να εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε 
εγκατάλειψη και αποκλεισμό από την Δημόσια Εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η 
υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και 
της συνακόλουθης μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση 
Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει 
αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
κακοποίηση, «απάνθρωπη μεταχείριση και ψυχικό / μη σωματικό βασανισμό», Εκπαιδευτική αποτυχία, 
ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 

   -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι: Οι εκάστοτε αρμόδιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, αποκτούν πλέον (δια νόμου!!!) την 
δυνατότητα  να εμπορεύονται το Δικαίωμα του παιδιού για πλήρη ΠΣ και να εκβιάζουν ανάλογα τους 
Γονείς για χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα.  
-Επίσης αποκτούν την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την «μερική» ΠΣ για τα παιδιά του ΑΦ, ώστε να εξαναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής 
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τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την 
παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν την πλήρη ΠΣ στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των 
ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη 
αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία να εξαναγκάζουν τα παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
για την Εκπαίδευσή τους προσόντα και ότι τα παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τους στον συγκεκριμένο τομέα και 
την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
 

  -Επίσης, η συγκεκριμένη πρακτική των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας (που τώρα γίνονται και ... 
νομοθέτημα (!!!), αποτελούν μέθοδο πλαστογράφησης των πραγματικών στοιχείων : Με τον επιμερισμό 
και την «μερική» ΠΣ, ένας εκπαιδευτικός ΠΣ, μοιράζεται σε δύο (ή και περισσότερα) παιδιά, οπότε, με 
τον τρόπο αυτό, φαίνεται ότι δήθεν οι ΠΣ και οι Εκπαιδευτικοί που τις στελεχώνουν διπλασιάστηκαν, 
ενώ στην πραγματικότητα, οι υπάρχουσες ΠΣ περικόπηκαν στις μισές ημέρες και ώρες – και από 
Εκπαιδευτική υποστήριξη μετατράπηκαν σε Εκπαιδευτική υποβάθμιση, κακοποίηση και βασανισμό των 
παιδιών.  
Με τον τρόπο αυτό, εξαπατώνται η κοινή γνώμη, οι ψηφοφόροι, οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί και 
φορείς χρηματοδότησης και προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στους οποίους δίνεται η ψευδής / 
παραπλανητική εντύπωση ότι δήθεν οι ΠΣ αυξάνονται και ότι η χρηματοδότηση που προνοούν 
χρησιμοποιείται δήθεν στην αύξηση των ΠΣ και στην κατοχύρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ 
στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, μέσω της συγκάλυψης του επιμερισμού 
των ΠΣ, δηλ. τελικά χρησιμοποιείται για την εκπαιδευτική υποβάθμιση και για την «εξευτελιστική και 
απάνθρωπη μεταχείριση», τον «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ – 
συνεπώς και για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους τα οποία προοριζόταν να 
ενισχύσει – δηλ.  για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγούνται αυτές οι 
χρηματοδοτήσεις.  
 

Επεξήγηση: Εξ όσων γνωρίζουμε, τα χρήματα που δίνει το ΕΣΠΑ για την ΠΣ, δίνονται  αποκλειστικά και μόνο για την 
Εκπαίδευση (όχι για προσλήψεις και μισθοδοσία) Εκπαιδευτικών ΕΕ. Τα συγκεκριμένα κονδύλια, τα εγκρίνει μόνο 
για 6μηνη Εκπαίδευση των δασκάλων ΠΣ (και όχι πραγματική διδασκαλία).  
Είναι προφανές ότι η πρόσληψη των Εκπαιδευτικών ΠΣ, θεωρείται από το ΥΠΑΙΘ ως Εκπαίδευση των 
προσλαμβανόμενων Εκπαιδευτικών ΕΕ, για να μπορεί να παίρνει τα χρήματα αυτά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να 
πηγαίνουν πραγματικά στην Εκπαίδευση προσωπικού: Δηλ. κανονικά, θα έπρεπε στις θέσεις αυτές, να έχουν ήδη 
διοριστεί ισάριθμοι Εκπαιδευτικοί ΠΣ – μόνιμοι με πλήρη προσόντα και ειδίκευση, που να πληρώνονται σταθερά από 
τον προϋπολογισμό. Θα έπρεπε δηλ για κάθε προσλαμβανόμενο του ΕΣΠΑ, να προϋπάρχει ήδη  και ένας μόνιμος 
(επιστημονικά επαρκής) και ειδικευμένος (στον Αυτισμό, στη ΔΕΠΥ κλπ) Εκπαιδευτικός ΠΣ, πλήρους ωραρίου, που 
να πληρώνεται από τον προϋπολογισμό: Και ο προσλαμβανόμενος του ΕΣΠΑ, να παρακολουθεί την δουλειά του επί 
6μηνο, κάνοντας την πρακτική του. Αυτό υποτίθεται πως πρέπει να κάνει το ΕΣΠΑ. Οι Ελληνικές κυβερνήσει όμως, 
κάνουν το ακριβώς αντίθετο:  
-ΔΕΝ προσέλαβαν ποτέ τους μόνιμους και πραγματικούς (επιστημονικά επαρκείς και ειδικευμένους) Εκπαιδευτικούς 
ΠΣ οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν τους μαθητευόμενους του ΕΣΠΑ – και μάλιστα, ουδέποτε εκπαίδευσαν τέτοιους 
Εκπαιδευτικούς, ενώ, ακόμη δεν έχουν συστήσει ούτε καν κάποιο θεσμό για την Εκπαίδευση τέτοιων Εκπαιδευτικών 
ειδικευμένων στον Αυτισμό, παρ’ όλο που από το 2009 έχουν κατατεθειμένο έτοιμο και πλήρες και πρόγραμμα 
Eκπαίδευσης από την ιδρυτική κίνηση της ΕΟΔΑΦ και των συλλόγων της. 
-Αντίθετα, προσέλαβαν μόνο τους μαθητευόμενους (χωρίς εκπαιδευτή) και τους διόρισαν στην ΠΣ, αναγκάζοντάς 
τους να... «αυτοεκπαιδεύονται» πάνω στα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα ως πειραματόζωα...  
Επομένως, γίνεται προφανές, ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις, κάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό για το οποίο 
λαμβάνονται τα χρήματα του ΕΣΠΑ: Δεν προσέλαβαν ποτέ τον αναγκαίο μόνιμο και ειδικευμένο Εκπαιδευτικό και 
αντ’ αυτού, προσλαμβάνουν έναν αδαή Εκπαιδευόμενο, ο οποίος, εκπαιδεύεται από τον ... εαυτό του!!!...  
Έτσι, η διασπάθιση των χρημάτων ανάπηρων παιδιών, είναι διπλή, αφού αφορά: α)Τα χρήματα του 
προϋπολογισμού που δικαιούνται τα παιδιά για μόνιμους και πραγματικούς δασκάλους ΠΣ και β)Τα χρήματα του 
ΕΣΠΑ, τα οποία, αντί για την Εκπαίδευση τέτοιων δασκάλων, χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση πολιτικών 
εκδουλεύσεων, με την πρόσληψη αδαών υποψήφιων ψηφοφόρων που εξαναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα παιδιά 
ως πειραματόζωα – και γενικά, για τη χρηματοδότηση των αναγκών της κυβερνητικής διαφθοράς.  
Ποιά τα οφέλη για την κυβέρνηση; 
-Ότι  τα χρήματα των φορολογουμένων τα οποία υποχρεούται να διαθέσει από τον προϋπολογισμό για την 
πρόσληψη μόνιμων, εκπαιδευμένων και πραγματικών ειδικών δασκάλων ΠΣ, «περισσεύουν», για να 
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χρηματοδοτήσουν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τους άλλους πολιτικούς στόχους του «δημόσιου 
χρέους».   
-Ότι μπορεί να προσλαμβάνει χαμηλόμισθους ημιαπασχολούμενους – και εντελώς αδαείς (στους οποίους πουλάει 
πολιτική εκδούλευση). Οπότε, η αποτυχία των μαθητών και οι μαζικές αποπομπές τους από το Σχολείο είναι 
σίγουρες, πράγμα που θα εξασφαλίσει και τις «Σχολικές διαρροές», την συνακόλουθη μείωση των Εκπαιδευτικών 
θέσεων – και συνεπώς,  ακόμη περισσότερες «νόμιμες» μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών, ώστε τα χρήματα της 
μισθοδοσίας τους να δοθούν για την χρηματοδότηση του «δημόσιου χρέους».  
-Ότι συνεπώς, με τα χρήματα του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούνται αντικειμενικά πολιτικές εκδουλεύσεις επί των  
προσλαμβανόμενων αδαών, όπως συνέβη με τις γνωστές «επιμορφώσεις της διαφθοράς» όπως τις ονόμασαν οι 
8.162 Γονείς και ειδικοί στο μεγάλο ψήφισμά τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.  
-Ότι ταυτόχρονα στο μεταξύ, συρρικνώνεται και καταργείται σταδιακά η Ειδική Εκπαίδευση, ενώ συρρικνώνεται  και 
η Γενική Εκπαίδευση μέσω της δραστικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού (αφού στην ειδική αγωγή και τα 
«ακατάλληλα παιδιά» χωράει πλέον τουλάχιστον η μισή τάξη, όπως αναλύουμε εκτενέστερα στην τοποθέτηση Β17). 
Οπότε, δημιουργείται άλλο ένα τεράστιο «περίσσευμα» Εκπαιδευτικών προς μαζική απόλυση, ώστε ακόμη 
περισσότεροι μισθοί να «περισσεύουν» και ακόμη περισσότερο δημόσιο χρήμα των φορολογουμένων να δοθεί την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τους άλλους πολιτικούς στόχους του «δημόσιου χρέους».   
 

  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι 
η καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
  -Επομένως, επειδή όπως ορίζεται και στην επιστημονική βιβλιογραφία, το σταθερό και οικείο 
περιβάλλον και η αποφυγή και απουσία των αλλαγών, είναι αναγκαίος όρος των θεραπευτικών (και 
Εκπαιδευτικών) παρεμβάσεων στον Αυτισμό και επειδή η ΠΣ είναι αναγκαίος όρος για την Εκπαίδευση 
των παιδιών του ΑΦ στο γενικό Σχολείο,  κάθε παιδί του ΑΦ που φοιτά στο γενικό Σχολείο, έχει 
απόλυτη ανάγκη από σταθερό, μόνιμο και οικείο πλαίσιο φοίτησης. Δηλαδή, επιβάλλεται να έχει τον 
Εκπαιδευτικό ΠΣ, όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες του Σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού 
έτους.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

α)  Επιβολή συνθηκών κακοποίησης, «βασανισμού και εξευτελιστικής / απάνθρωπης  

μεταχείρισης»: Επειδή, η θεσμοθέτηση της «μερικής» ΠΣ, υποχρεώνει τα παιδιά του ΑΦ, να φοιτούν 

μερικές ημέρες με ΠΣ και μερικές (τις περισσότερες) χωρίς ΠΣ. Συνεπώς εξαναγκάζει το παιδί του ΑΦ 
σε διαρκείς και καθημερινές αλλαγές και εναλλαγές (του Εκπαιδευτικού πλαισίου και Εκπαιδευτικού 
σχήματος).  
Δεδομένου δε ότι οι αλλαγές είναι ο σοβαρότερος παράγοντας κακοποίησης και βλάβης της Υγείας των 
παιδιών του ΑΦ, η θεσμοθέτηση της «μερικής» ΠΣ:  
  -α1) Θεσμοθετεί την υποβολή τους (κατά την έκφραση της σχετικής νομολογίας της ΕΣΔΑ) σε διαρκή 
«συναισθήματα έντονου, σοβαρού και σκληρού  ψυχικού, ηθικού και νοητικού πόνου», δηλαδή σε 
ψυχικό / «ηθικό και νοητικό / μη σωματικό βασανισμό» τους, όπως αυτός ορίζεται από τις διεθνείς 
συνθήκες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ περί της απαγόρευσης των 
απάνθρωπων μεταχειρίσεων και βασανισμών.  
  -α2) Επί πλέον, τα παιδιά του ΑΦ, μέσα στο θεσμοθετούμενο πλαίσιο της μερικής ΠΣ, διαπιστώνουν 
ότι ενώ το Δικαίωμα όλων των άλλων παιδιών να μην υφίστανται κακοποίηση και βασανισμό γίνεται 
σεβαστό, αντιθέτως, τα ίδια στερούνται αυτό το Δικαίωμα και υποχρεούνται να φοιτούν σε περιβάλλον 
και συνθήκες που για αυτά αποτελούν την μέγιστη ψυχική, ηθική και νοητική κακομεταχείριση και 
βασανισμό. Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα θεμελιώδη 
Δικαιώματα που απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται αισθήματα 
μειονεκτικότητας και υποβάθμισης και να αγωνιούν για την εν γένει ζωή και το μέλλον τους.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν πρόσθετα 
συναισθήματα άγχους, αγωνίας, υποβάθμισης, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, συνιστούν εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση και πρόσθετο ψυχικό / ηθικό / 
νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
  -α3) Επίσης, μέσα στο θεσμοθετούμενο πλαίσιο της μερικής ΠΣ, τα παιδιά του ΑΦ διαπιστώνουν ότι 
ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως, όλες τις ώρες της φοίτησης το είδος Εκπαιδευτικής 
υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, αυτά την στερούνται.  
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Δηλαδή, π.χ, ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης διδασκαλία στη νοηματική 
γλώσσα η οποία είναι η Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή 
τους, τα παιδιά του ΑΦ διαπιστώνουν ότι τα ίδια, τις περισσότερες Εκπαιδευτικές ώρες  στερούνται την 
ΠΣ η οποία αποτελεί την δική τους αντίστοιχη Εκπαιδευτική υποστήριξη και τον αντίστοιχο αναγκαίο 
όρο για την Εκπαίδευσή τους, αλλά και το μοναδικό είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξής τους που 
διαθέτει το Ελληνικό κράτος.  
Συνεπώς, διαπιστώνουν και σε αυτόν τον τομέα ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν πρόσθετα 
συναισθήματα άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν επιπρόσθετες 
«εξευτελιστικές και απάνθρωπες μεταχειρίσεις» και επιπρόσθετο «ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη 
σωματικό βασανισμό» τους. 
  -α4) Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους Γονείς και την οικογένειά τους, οι οποίοι υπόκεινται τις 
απάνθρωπες / εξευτελιστικές μεταχειρίσεις και βασανισμό των παιδιών τους από τις αρχές του 
Ελληνικού κράτους.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η θεσμοθέτηση της «μερικής» ΠΣ, θεσμοθετεί (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«μη σωματικό βασανισμό» και σε «αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα 
υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση της «μερικής» ΠΣ, επιβάλλει στα 
παιδιά του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», 
όπως αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα  
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
  β) Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, 
δεδομένου ότι η «μερική» ΠΣ όπως αναλύσαμε προηγουμένως, ως  μειωμένη και αποσπασματική, 
συνιστά και «μερική», μειωμένη και άκρως υποβαθμισμένη Εκπαίδευση. Επίσης, παραβίαση και των 
συναρτώμενων με αυτήν Δικαιωμάτων στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης, παραβιάζονται τα 
Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, όπως αναφέρουμε 
κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ : Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Υγεία και συνεπώς, έμμεσα και από το Δικαίωμα στη Ζωή. Επίσης, αποκλεισμός από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους, τα παιδιά του ΑΦ αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ το Δικαίωμα όλων των άλλων παιδιών να μην υφίστανται κακοποίηση και βασανισμό γίνεται 
σεβαστό, αντιθέτως, τα ίδια στερούνται αυτό το Δικαίωμα και υποχρεούνται να φοιτούν σε περιβάλλον 
και συνθήκες που για αυτά αποτελούν την μέγιστη ψυχική, ηθική και νοητική κακομεταχείριση και 
βασανισμό. 
   Ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως, όλες τις ώρες της φοίτησης, το είδος Εκπαιδευτικής 
υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, αυτά την στερούνται. Δηλαδή,  
-ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς και 
κατάλληλο πλαίσιο τυπικής Εκπαίδευσης,  
-ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
κώφωση και πλήρη διδασκαλία με νοηματική γλώσσα και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, 
-ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
τύφλωση και πλήρη διδασκαλία με γραφή brail και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, κλπ,   
    -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, για πολλές Εκπαιδευτικές ώρες (και μάλιστα 
τη συντριπτική πλειοψηφία των ωρών), στερούνται την ΠΣ η οποία αποτελεί το μοναδικό είδος 
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Εκπαιδευτικής υποστήριξής τους που διαθέτει το Ελληνικό κράτος και αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους.  
  -Ενώ βάσει των ανωτέρω, η Εκπαίδευση των άλλων παιδιών διατηρείται, η Εκπαίδευση των παιδιών 
του ΑΦ υποβαθμίζεται και το Δικαίωμά τους σε αυτήν, παραβιάζεται. 
-Συνεπώς, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες διακρίσεις 
εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με αναπηρία.  
 

  Β4) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Με την νομιμοποίηση της «μερικής» ΠΣ, τα αρμόδια 
κυβερνητικά στελέχη, αποκτούν πλέον δια νόμου την υπερεξουσία να αποφασίζουν  αυτά, το εάν η ΠΣ 
ενός παιδιού του ΑΦ θα είναι πλήρης ή «μερική» και συνεπώς το αν θα είναι πράγματι υποστηρικτική 
για το αυτονόητο Δικαίωμά του στην Εκπαίδευση, ή αν το παιδί θα υποβάλλεται σε συνθήκες 
«απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» και «ψυχικού, ηθικού, νοητικού / μη σωματικού 
βασανισμού» και σε εν γένει συνθήκες επιβλαβείς και καταστροφικές για την Εκπαίδευσή του, από την 
οποία εξαρτάται η ζωή και το μέλλον του.  
Οπότε, με την ισχύ των υπερεξουσιών που τους εκχωρούνται επί του παιδιού και συνεπώς επί της 
οικογένειάς του, τους παραχωρείται πλέον η δυνατότητα να εκβιάζουν, να απειλούν και να 
εμπορεύονται προς τους Γονείς, το εάν θα χορηγήσουν στο παιδί τους πλήρη ΠΣ, ή αν θα εγκρίνουν 
μόνο «μερική» ΠΣ, καταστρέφοντας τις Εκπαιδευτικές του δυνατότητες, τη ζωή και το μέλλον του.   
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την υποβάθμιση της ΠΣ σε «μερική»), να εξαναγκάζουν τα 
παιδιά του ΑΦ σε εγκατάλειψη του Σχολείου, αποκλείοντάς τα  από την Δημόσια Εκπαίδευση, 
(δεδομένου ότι οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα για την Εκπαίδευσή τους προσόντα και ότι τα 
παιδιά αυτά τους επιβαρύνουν εργασιακά), εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό τους συγκάλυψη της 
ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την υποβάθμιση της ΠΣ των παιδιών του ΑΦ σε «μερική», ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα  
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της πλήρους ΠΣ στα παιδιά των κομματικών στελεχών και 
των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των 
μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.    
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμιόταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον δεν είχε νομιμοποιηθεί δια νόμου η δικαιοδοσία των αρμοδίων κρατικών 
στελεχών για κακοποίηση των παιδιών μέσω της υποβάθμισης της ΠΣ σε «μερική», οπότε οι Γονείς 
μπορούσαν να προσφύγουν στα Εθνικά δικαστήρια για την τήρηση του Δικαιώματος του παιδιού τους 
στην πλήρη ΠΣ και για τον σεβασμό των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν γένει 
«καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω της επικρεμάμενης 
απειλής για «μερική» ΠΣ.  
 

-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
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Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ, ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ όπως κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας στο γνωστό «Σχέδιο 
δράσης» ΕΣΑΜΕΑ – ΥΠΑΙΠΘ του 2010 – σελ. 18, στις οποίες η ΠΣ παρουσιάστηκε ως «περιττή 
σπατάλη» και υποδείχθηκε έμμεσα η περικοπή της (και η υποβάθμισή της σε «μερική»), υποδείχθηκαν 
επίσης οι διαρκείς (άσκοπες και γραφειοκρατικές) επαναξιολογήσεις (κωλυσιεργίας)  - και στις οποίες, 
όλα αυτά  παρουσιάστηκαν ως δήθεν... δικά μας αιτήματα! (των... Γονέων!!!).  
Αντίθετα, διαφωνούμε πλήρως με τον «οικονομικό» επιμερισμό της ΠΣ και την υποβάθμισή της σε 
«μερική» - και απαιτούμε την εφαρμογή της πλήρους και εξατομικευμένης ΠΣ, για όλα τα παιδιά του 
ΑΦ που φοιτούν ή μπορούν να φοιτήσουν στο Δημόσιο Σχολείο. 
Οι θέσεις αυτές που χαρακτηρίζουν την ΠΣ ως «περιττή σπατάλη» και υποδεικνύουν την περικοπή και 
υποβάθμισή της σε «μερική», ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 200.000 Γονέων και των οικογενειών 
του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
-Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ εναντίον των 
Δικαιωμάτων μας στην πλήρη και απρόσκοπτη Π.Σ, αποτελούν παραβίαση των σχετικών αποφάσεων 
του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ των ως άνω Δικαιωμάτων μας, αποφάσεις / θέσεις με τις 
οποίες συντασσόμαστε σταθερά, από τις προϊδρυτικές ήδη δράσεις της ΕΟΔΑΦ.  
 

Γ1) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απουσία κυρώσεων προστασίας    

Αν και είναι γνωστό σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά πορίσματα, ότι: 
  -η ΠΣ, αποτελεί πραγματική Εκπαιδευτική υποστήριξη του παιδιού, μόνο όταν είναι πλήρης 
και ατομική (όλες τις ημέρες και ώρες του Σχολείου, για συγκεκριμένο παιδί).  
  -ότι η «μερική» ΠΣ, λόγω των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών που εμπεριέχει αποτελεί για 
τα παιδιά του ΑΦ μέθοδο κακοποίησης και βασανισμού τους, ή αλλιώς «μέθοδο επιστημονικής 
εξόντωσής» τους, όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι Γονείς και οι ειδικοί επιστήμονες στα μεγάλα 
ψηφίσματά τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό της χώρας.  
  -ότι συνεπώς η «μερική» ΠΣ συνιστά «απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση» και «ψυχικό, 
ηθικό, νοητικό / μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ, σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και των αποφάσεων της αρμόδιας Επιτροπής και του διεθνούς Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
-ότι ο εκφυλισμός του θεσμού της ΠΣ σε «μερική», είναι η κυριότερη αιτία της αποτυχίας των 
παιδιών από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται και αποδείχθηκε επίσης αιτία της κακοποίησης, της 
«απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» και του «ψυχικού, ηθικού, νοητικού – μη σωματικού 
βασανισμού» τους.  
  -ότι η «μερική» ΠΣ, ήταν επίσης η κυριότερη αιτία που πολλοί Γονείς εξαναγκάστηκαν να την 
διακόψουν και παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, να στραφούν στην ιδιωτική ΠΣ, ενώ πολλοί 
προτίμησαν να διακόψουν ολοκληρωτικά την ΠΣ του παιδιού τους, επειδή διαπίστωσαν ότι η 
ζημία που υφίσταται στην Υγεία και την Εκπαιδευτική του απόδοση από τις εναλλαγές και την 
συνακόλουθη κακοποίηση που προκαλεί η «μερική» εφαρμογή της ΠΣ, ήταν πολύ μεγαλύτερη από 
την στήριξη που προσέφερε.  
   -ότι συνεπώς, η «μερική» ΠΣ, υπάγεται στο καθεστώς το οποίο οι εκθέσεις του ΟΗΕ 
χαρακτηρίζουν ως «πλαίσιο στο οποίο επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες».  
  -ότι όλα αυτά, από το 2007 και εντεύθεν, έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως επανειλημμένα στην 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό του Ελληνικού κράτους, στο υπουργείο Παιδείας, και τα 
αρμόδια στελέχη, οι οποίοι συνεπώς είναι γνώστες αυτής της πραγματικότητας. 
   -Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές και τα ανώτερα στελέχη, εξακολούθησαν και εξακολουθούν να  
αποφασίζουν και γνωματεύουν την «μερική» ΠΣ - δηλ. επιβάλλουν εν γνώσει τους τον Εκπαιδευτικό 
αποκλεισμό, την βλάβη της Υγείας, την κακοποίηση και τον βασανισμό πολλών παιδιών του ΑΦ.  
  Συχνά μάλιστα, τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, αν και εντελώς αδαή - χωρίς καμία έγκυρη 
επιστημονική γνώση ή ειδίκευση στον Αυτισμό, γνωματεύουν τη περικοπή της ΠΣ σε «μερική», 
ερχόμενοι εν γνώσει τους σε αντίθεση με τις εκθέσεις και γνωματεύσεις  πραγματικών, έγκυρων και 
ειδικευμένων στον Αυτισμό επιστημόνων, οι οποίες τους έχουν κατατεθεί από τους Γονείς.  Δηλαδή, 
επιβάλλουν εν γνώσει τους στα παιδιά του ΑΦ συνθήκες «εξευτελιστικής και απάνθρωπης 
μεταχείρισης» και ψυχολογικού, «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού βασανισμού» τους. 
  -Συνεπώς, αυτές οι γνωματεύσεις και αποφάσεις, συνιστούν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι 
αυτά τα κρατικά στελέχη, έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο δεν υπερασπίζονται τα Δικαιώματα αυτά από τις ως άνω 
αντισυνταγματικές αποφάσεις, αλλά αντίθετα, παραβιάζουν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν 
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ορκιστεί να υπερασπίζονται. Συνεπώς, παραβιάζουν και το ίδιο το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό 
πολίτευμα, τα οποία, έχουν επίσης ορκιστεί να υπερασπίζονται. 
 

  -Αν και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησε κυρώσεις για 
αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις, ενώ από την άλλη πλευρά έχει θεσμοθετήσει βαρύτατες ποινές και 
κυρώσεις, για πολύ πιο ασήμαντες, αστικές και άλλες  παραβάσεις (πχ ο νόμος περί επιορκίας των 
Δημοσίων υπαλλήλων για ασήμαντες αστικές υποθέσεις, οι κυρώσεις για οικονομικά χρέη σε τράπεζες, 
κλπ). 
   -Με τον τρόπο αυτό όμως, οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους, υποθάλπουν και παρακινούν τα 
Εκπαιδευτικά στελέχη στην κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του ΑΦ, στην αποπομπή και 
αποκλεισμό τους από την Εκπαίδευση και στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους, για 
τους εξής λόγους:  
-Εφ’ όσον, τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Παιδείας γνωρίζουν ότι 
η «μερική» ΠΣ αποτελεί κακοποίηση, βασανισμό και απάνθρωπη μεταχείριση για τα παιδιά του ΑΦ. 
-Και εφ’ όσον τα Εκπαιδευτικά στελέχη διαπιστώνουν ότι παρ’ όλα αυτά, οι υπερκείμενες αρχές και η 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκδίδουν οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους, διοικητικές πράξεις και 
νομοθετήματα που επιβάλλουν στα παιδιά του ΑΦ την «μερική» ΠΣ και συνεπώς την κακοποίηση και 
τον βασανισμό τους, εύλογα αντιλαμβάνονται ότι τα παιδιά του ΑΦ είναι ανεπιθύμητα στην Δημόσια 
Εκπαίδευση και ότι επιθυμία, συμφέρον και πολιτική επιδίωξη των ανώτερων αρχών, είναι η 
κακομεταχείριση, η αποπομπή και ο αποκλεισμός των παιδιών αυτών από την Δημόσια Εκπαίδευση 
και η καταπάτηση των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους. 
Κατά συνέπειαν, εξ ίσου εύλογα,  αντιλαμβάνονται ότι εάν συνεργήσουν στην κακοποίηση, στην 
ασυλοποίηση και στον αποκλεισμό των παιδιών του ΑΦ από την Δημόσια Εκπαίδευση (προς όφελος 
των πολιτικών επιδιώξεων των κυβερνώντων), τότε θα διασφαλίσουν την εύνοια των διοικητικών    και 
πολιτικών προϊσταμένων τους, από τους οποίους εξαρτάται η υπηρεσιακή τους θέση.  
  -Αυτές οι κατευθύνσεις της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας, δηλώνονται, έμμεσα μεν, αλλά με σαφή 
και επίσημο τρόπο δε, τόσο με τις ως άνω διοικητικές και νομοθετικές πράξεις, όσο και με την απουσία 
κυρώσεων για την απάνθρωπη μεταχείριση / βασανισμό των παιδιών του ΑΦ.  
Συνεπώς, τα φαινόμενα αυτά αποτελούν ανοχή, υπόθαλψη και προτροπή προς τα Εκπαιδευτικά 
στελέχη να συνεργούν στην κακοποίηση των παιδιών του ΑΦ, στον αποκλεισμό τους από την 
Εκπαίδευση και στην καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους.  
Η κατεύθυνση αυτή του Ελληνικού κράτους, γίνεται πολύ πιο σαφής και ισχυρή, στις σημερινές 
συνθήκες, που έχει καταστεί σαφές ότι οι ήδη εφαρμοζόμενες πολιτικές κοινωνικών περικοπών λόγω 
των μνημονίων προς χάριν της χρηματοδότησης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, και της εν 
γένει εξυπηρέτησης του «Δημόσιου» χρέους, αποτελούν την επισήμως δεδηλωμένη επιθυμία και 
συμφέρον της κυβέρνησης, ενώ είναι αυταπόδεικτο ότι εξυπηρετούνται από τις περικοπές και 
παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των δαπανών που απαιτούνται για την τήρησή τους. 
 

    -Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών και παραλείψεων των αρχών του Ελληνικού κράτους, 
είναι ότι βαθμιαία, από το 2009 και εντεύθεν, άρχισε να εφαρμόζεται το άκρως επιβλαβές μέτρο της 
«μερικής» ΠΣ, ενώ από το 2010-11 και εντεύθεν, σχεδόν ΟΛΕΣ οι ΠΣ, μετατράπηκαν σε «μερικές» και 
έτσι, μεταβλήθηκαν σε μέτρο μαζικής επιστημονικής κακοποίησης, βασανισμού  και αποκλεισμού των 
παιδιών του ΑΦ και μαζικής καταπάτησης των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους. 
Τώρα δε πλέον, λόγω της απουσίας κυρώσεων και της συνεπαγόμενης ανοχής, υπόθαλψης και 
ενθάρρυνσης αυτών των φαινομένων, με την παρούσα πρόταση νόμου, επιχειρείται και 
νομιμοποίηση αυτών των εγκληματικών παραβιάσεων.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πρακτική της «μερικής» ΠΣ και η απουσία κυρώσεων προς αποτροπή της, 
έχει δημιουργήσει καθεστώς μαζικών παραβιάσεων, των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων 
των παιδιών του ΑΦ. Μετέτρεψε πολλά παιδιά του ΑΦ σε θύματα «απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών μεταχειρίσεων και ηθικών, νοητικών / μη σωματικών βασανισμών» (κατά την 
έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ), και πολλά ανώτερα Εκπαιδευτικά στελέχη σε θύτες των παιδιών 
αυτών (κατά την έννοια των ορισμών, των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων της 60ής συνόδου της 
αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα 
«μέτρα κυρώσεων για τους θύτες» και «μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά θύματα», όπως 
ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της ως άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
  -Επομένως, εκτός από την απόσυρση του άρθρου αυτού του νπν, επιβάλλεται και η άμεση 
θεσμοθέτηση κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την επιβολή «μερικής» ΠΣ παρά και ενάντια στα 
επιστημονικά πορίσματα και ενάντια στην επιλογή των παιδιών και των Γονέων τους και συνεπώς, 
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ευθύνονται για την συνακόλουθη  «απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση και βασανισμό»  που 
συνεπάγεται η «μερική» ΠΣ εναντίον των παιδιών του ΑΦ. Οι κυρώσεις αυτές δε, πρέπει να είναι 
ανάλογες της βαρύτητας των παραβιάσεων που συνιστούν βλάβη και κακοποίηση της Υγείας, 
«απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση και ψυχικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» ανάπηρων 
παιδιών, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, αλλά και ανάλογες της καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συντάγματος και 
του Δημοκρατικού πολιτεύματος. 
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (αρ. 6.1β/εδ.3) του προηγούμενου νόμου 
3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (αρ. 6Α-2α / εδ.1&4 & 6Α-2γ/εδ.1&4) του νέου 
προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των 
παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Υγεία και συνεπώς, εμμέσως, και το Δικαίωμα τη Ζωή, αφού επιβάλλονται στα παιδιά του ΑΦ 
μέτρα που αποτελούν κακοποίηση και βασανισμό και κακοποιούν τις νοητικές τους λειτουργίες και την 
εν γένει Υγεία τους.  
-Επίσης, το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην 
Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό 
της προσωπικότητάς τους, αφού η Ζωή και Υγεία των παιδιών του ΑΦ, θεωρούνται πλέον 
αναλώσιμες και κατώτερες αυτών των άλλων παιδιών.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.   
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι στερούνται το Δικαίωμα της πλήρους ΠΣ, που είναι και η μόνη 
κατάλληλη και μη επιβλαβής. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
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-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ). 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες:  
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
-Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ.6Α-2α / εδ.1&4 & 6Α-2γ/εδ.1&4) του νπν.  
2)Διατήρηση της αρχής του πλήρους και εξατομικευμένου χαρακτήρα της ΠΣ για τα παιδιά του 
ΑΦ. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5, που ορίζουν ότι οι Γονείς επιλέγουν και αποφασίζουν το 
Εκπαιδευτικό σχήμα του παιδιού,  
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-ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ είναι εξατομικευμένη (αποκλειστικά για κάθε συγκεκριμένο 
παιδί), εξειδικευμένη και πλήρης (από την 1η Σεπτέμβρη κάθε έτους για όλες τις ημέρες, ώρες 
και δραστηριότητες του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος και των πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων). 
-ότι η μείωση των ωρών ή η διακοπή της ΠΣ, μπορεί να αποφασιστεί από τις υπηρεσίες του 
ΥΠΑΙΘ, μόνο με αίτημα ή με την σύμφωνη γνώμη του ίδιου του παιδιού και των Γονέων του, 
όπως επιβάλλουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού, τα οποία οφείλουν 
να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του νομοθέτη.  
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ. 
 
 

Τοποθέτηση Β5 & Β6) Κατάργηση του εξατομικευμένου χαρακτήρα της Παράλληλης 

Στήριξης και συνεπώς, ουσιαστική κατάργηση του θεσμού της ΠΣ.  

 

 Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρα 6Α-2γ και 
6-Α-2.ιβ του νπν) 
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο, ορίζεται ότι  καταργείται ο προσωπικός εξατομικευμένος 

χαρακτήρας της ΠΣ, (αρ. 6Α-2γ του νπν), η οποία, δεν χορηγείται πλέον για ένα συγκεκριμένο 
παιδί, αλλά για ολόκληρο το τμήμα μιας τάξης.  
 

Τοποθέτηση Β5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, σε μία τάξη που υπήρχαν πχ ένα παιδί με κώφωση, ένα με τύφλωση, ένα 
με Αυτισμό και ένα με ΔΕΠΥ – και το καθένα είχε την δική του ΠΣ, τώρα θα υπάρχει ένας μόνο 
Εκπαιδευτικός και για τα τέσσερα, ο οποίος ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, θα μεταφράζει στο κωφό παιδί 
στην νοηματική γλώσσα, θα βοηθάει το τυφλό παιδί, θα αναδομεί και αναδιατυπώνει την ύλη για το 
παιδί με Αυτισμό και θα προσπαθεί να βρει τους τρόπους να του επικοινωνήσει το γνωστικό 
αντικείμενο, να του επισημάνει τα σημαντικά και τα δευτερεύοντα, να του οργανώσει τον τρόπο 
σημειώσεων, ενώ ταυτόχρονα θα οργανώνει και επιβλέπει την παρακολούθηση του παιδιού με ΔΕΠΥ, 
κλπ κλπ…  
Επίσης, ταυτόχρονα θα φροντίζει και τα παιδιά που έχουν άλλες δυσκολίες, όπως πχ δυσλεξία, 
δυσγραφία, κλπ. 
Επί πλέον, θα φροντίζει ταυτόχρονα και τα παιδιά με μειωμένη Σχολική επίδοση λόγω οικογενειακών, 
κοινωνικών και άλλων προβλημάτων, κλπ, κλπ... 
 

-Τέτοια διάταξη δεν υπάρχει πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο:  

Η ΠΣ, στη διεθνή ορολογία αναφέρεται ως καθαρά εξατομικευμένη μορφή Εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για το ΑΦ. Χαρακτηριστικός μάλιστα είναι ο Αγγλόφωνος όρος για την ΠΣ, που λέγεται «shadow 
teacher» δηλ. «δάσκαλος - σκιά» του συγκεκριμένου παιδιού, ο οποίος βρίσκεται στο Σχολείο παντού 
μαζί του: στην τάξη, στο μάθημα, διάλειμμα, στην εκδρομή, στις εκδηλώσεις κλπ.  
Συνεπώς, ο θεσμός που καθιερώνεται, ΔΕΝ είναι Παράλληλη Στήριξη, αλλά κάτι άλλο. Είναι 
«επικουρική συνδιδασκαλία», η οποία θα ήταν θετική σαν νέος / πρόσθετος θεσμός για τάξεις που 
έχουν πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά πέραν / και εντελώς ανεξάρτητα από την ΠΣ – όχι 
ως υποκατάσταση αυτής και σίγουρα όχι ως ΠΣ, γιατί απλούστατα ΔΕΝ είναι ΠΣ. Επομένως, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για κατάργηση της ΠΣ και υποκατάσταση της με έναν άλλο, (πολύ 
πιο φθηνό, υποβαθμισμένο και ασυλοποιημένο) θεσμό. 
 

-Ως προς την πρακτική εφαρμογή: Αν σε μία τάξη συνυπάρχουν (όπως υποθέτει η συγκεκριμένη 
διάταξη του νπν), πχ, ένα παιδί με Αυτισμό, ένα με κώφωση, ένα με τύφλωση και 4-5 παιδιά με ΔΕΠΥ 
και άλλες μαθησιακές δυσκολίες (το τελευταίο είναι σύνηθες φαινόμενο), ο εκπαιδευτικός ΠΣ τι από όλα 
θα κάνει; Θα μεταφράζει στο κωφό παιδί στην νοηματική γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθάει το 
τυφλό παιδί στην διαχείριση γραφή brail, θα αναδομεί και αναδιατυπώνει την ύλη στο παιδί με Αυτισμό 
και ταυτόχρονα θα εξηγεί στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τις απορίες τους και θα επιβλέπει την 
απόδοσή τους; Και ποιο κομμάτι του μαθήματος θα αφιερώνει στο καθένα; Είναι προφανές ότι όλα 
αυτά είναι αδύνατα, διότι είναι ανέφικτο να υποστηρίζει ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και τα 4 ή 5 παιδιά 
που έχουν ανάγκη από (πλήρη) και εντελώς διαφορετική υποστήριξη, γιατί είναι αυτονόητο ότι όσο 
ασχολείται με το ένα παιδί τα άλλα θα χάνουν τελείως το μάθημα και ότι στην πραγματικότητα δεν θα 
εκπαιδεύεται κανένα.  
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-Επίσης, να επισημάνουμε ότι είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατον ένας Εκπαιδευτικός να κατέχει 
επαρκώς τις γνώσεις που χρειάζονται όλες οι αναπηρίες, δηλ και την νοηματικά, και τη διαχείριση της 
γραφής brail και τις ιδιαιτερότητες της ΔΕΠΥ κλπ κλπ. Μόνο η γνώση του ΑΦ, είναι από μόνο του ένα 
ολόκληρο αντικείμενο χωριστής επιστημονικής ειδίκευσης.  
 

Συνεπώς, η ΠΣ για όλη την τάξη, ΔΕΝ είναι ΠΣ, αλλά πρόκειται για μία υποβαθμισμένη τυπική 
παρουσία Εκπαιδευτικού σε συνθήκες ασυλοποίησης εντός της γενικής τάξης, που εξυπηρετεί την 
αποτυχία όλων των παιδιών (ή πιθανόν τον παραγκωνισμό όλων προς όφελος του ενός), καθώς και 
την πλαστογράφηση των στοιχείων της ΠΣ. 
 

-Επισημαίνουμε επίσης το αυτονόητο, ότι η Εκπαίδευση κάθε παιδιού υποβαθμίζεται και περικόπτεται, 
αφού η ΠΣ που πριν είχε ατομικά, τώρα μοιράζεται πχ σε άλλα 5-6 παιδιά.  
-Η ΠΣ για ολόκληρη την τάξη, είναι εξ ίσου παράλογη, ανεδαφική και αντιπαιδαγωγική, όσο και ένα 
αναπηρικό αμαξίδιο που το παιδί με παραλυσία, θα το στερείται και θα το μοιράζεται κατά διαστήματα 
εκ περιτροπής με άλλα 4-5 παιδιά που δεν πάσχουν από παραλυσία, αλλά από τύφλωση, κώφωση, 
Αυτισμό, κλπ.  
Όπως κάθε παιδί με παραλυσία πρέπει να έχει το δικό του αναπηρικό αμαξίδιο όλες τις ώρες του 
μαθήματος, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το παιδί με κώφωση πρέπει να έχει τον δικό του 
Εκπαιδευτικό ΠΣ, το παιδί με τύφλωση τον δικό του, το παιδί με Αυτισμό τον δικό του, κοκ.   
  -Παρεμφερής είναι και η νομοθετική ρύθμιση του νπν στην οποία αναφέρεται η αμέσως επόμενη 
τοποθέτησή μας: 
 

Τοποθέτηση Β6)  Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  

(άρθρο 6-Α.2.ιβ του νπν) 
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 6-Α.2.ιβ του νπν), απαγορεύεται πλέον η χορήγηση 
περισσότερων της μίας ΠΣ σε κάθε τάξη (τμήμα).  
-Επομένως, σε κάθε τάξη που υπάρχει και δεύτερο / τρίτο παιδί κλπ, με μαθησιακή δυσκολία 
(Αυτισμός, ΔΕΠΥ, μαθησιακές, τύφλωση, κώφωση κλπ) θα χορηγείται μία ΠΣ που θα την 
μοιράζονται όλα τα παιδιά.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Η διάταξη αυτή, είναι συμπλήρωμα της προηγούμενης και για τον λόγο αυτό τις παραθέτουμε σε κοινό 
κεφάλαιο με κοινές παρατηρήσεις. Όπως και η προηγούμενη, είναι πλήρως αντιεπιστημονική, 
παράλογη και αντιπαιδαγωγική, για τους ίδιους ακριβώς λόγους με την προηγούμενη, αφού θεσπίζουν 
ουσιαστικά το ίδιο σχήμα. Συνεπώς, ισχύουν και για αυτή, όλες  παρατηρήσεις που κάναμε για την 
προηγούμενη. 
 

Κοινές παρατηρήσεις για τις συναφείς διατάξεις Β5 και Β6: 

Οι δύο αυτές διατάξεις, αποσκοπούν στην υποκατάσταση των πολλών ατομικών ΠΣ παιδιών με 
εντελώς διαφορετικές ανάγκες (ακόμη και διαφορετικές παθήσεις),  από μία κοινή ΠΣ για όλα τα παιδιά. 
Δηλ. η «οικονομική» υποκατάσταση 4-5 Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, από έναν.  
Όπως αναλύσαμε προηγουμένως, υπό τις συνθήκες αυτές, τα παιδιά είναι εντελώς αδύνατον να 
Εκπαιδευτούν – απλά παρίστανται στην τάξη σε συνθήκες ασύλου. Ειδικά για τα παιδιά του ΑΦ, θα 
ήταν αδύνατον να εκπαιδευτούν, ακόμη και αν η ΠΣ μοιραζόταν μόνο μεταξύ των παιδιών με Αυτισμό 
(δηλ της ίδιας πάθησης), για τους λόγους που προαναφέραμε στο εισαγωγικό παράρτημα και στην 
τοποθέτηση για την «μερική» ΠΣ, η οποία με την παρούσα διάταξη νομιμοποιείται περαιτέρω και 
επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. 
Η ΠΣ, θεσπίστηκε επιστημονικά ως ατομική Εκπαιδευτική υποστήριξη (shadow teacher), επειδή 
ακριβώς είναι αδύνατον να λειτουργήσει ως κοινή. 
Η «ΠΣ για όλη την τάξη», αποτελεί μία χειρότερη εκδοχή και παραλλαγή της «μερικής» ΠΣ, η οποία, 
ενώ μέχρι τώρα επιμεριζόταν σε δύο παιδιά,  τώρα πλέον, με της διατάξεις αυτές, επιμερίζεται σε πολύ 
περισσότερα, εξυπηρετώντας την «οικονομία» σε Ανθρώπινα Δικαιώματα (!!!) και την πλαστογράφηση 
των στατιστικών στοιχείων, ενώ οδηγεί τα παιδιά σε βέβαιη Εκπαιδευτική αποτυχία και αποκλεισμό. 
   -Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
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-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η μείωση των Εκπαιδευτικών ΠΣ και του κόστους  
μισθοδοσίας τους και ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε Εκπαιδευτική αποτυχία, ασυλοποίηση, 
αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να 
απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή 
συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, αφού ο ειδικός ΠΣ και οι προϊστάμενοί του θα μπορούν πλέον να παζαρεύουν ποιο  
παιδί θα προσέξουν περισσότερο και ποιό λιγότερο, από τα πολλά της τάξης που έχουν ανάγκη 
υποστήριξης.  
  -Επίσης, οι δύο αυτές διατάξεις (αρ. 6Α-2γ και 6-Α.2.ιβ) του νπν, αποτελούν μέθοδο πλαστογράφησης 
των πραγματικών στοιχείων : Με τον περαιτέρω επιμερισμό της, η ήδη «μερική» ΠΣ που μέχρι τώρα 
επιμεριζόταν σε δύο παιδιά, τώρα πλέον, θα επιμερίζεται σε 4-5 ή και πολύ περισσότερα. Βάσει του 
άρθρου 3/παρ.3  μάλιστα, την ΠΣ θα μοιράζονται και τα παιδιά της τάξης με κοινωνικά προβλήματα και 
με χαμηλή Σχολική επίδοση, παραβατικότητα κλπ. Συνεπώς, η ΠΣ θα επιμερίζεται σε περισσότερα από 
10 – 15 παιδιά.  
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΠΣ που κάποτε, ως πλήρης, κάλυπτε 22 ώρες εβδομαδιαίως, στη 
συνέχεια (με τα νομοθετήματα 2009-10) έγινε «μερική» και κάλυπτε περί τις 12 ώρες εβδομαδιαίως, 
ενώ τώρα με τις διατάξεις αυτές του νπν, θα καλύπτει λιγότερο από μία ώρα εβδομαδιαίως, ή λιγότερο 
από πέντε (5) λεπτά την ημέρα(!!!), αφού θα την μοιράζονται πλέον 10 – 15 παιδιά.  
Με τον τρόπο αυτό, εξαπατώνται η κοινή γνώμη, οι ψηφοφόροι, οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί και 
φορείς χρηματοδότησης και προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στους οποίους δίνεται η ψευδής / 
παραπλανητική εντύπωση ότι δήθεν οι ΠΣ αυξάνονται και ότι η χρηματοδότηση που προνοούν 
χρησιμοποιείται δήθεν στην αύξηση των ΠΣ και στην κατοχύρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ 
στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για την Εκπαιδευτική υποβάθμιση, τον αποκλεισμό και την 
«εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση» των παιδιών – συνεπώς και για την καταπάτηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους τα οποία προοριζόταν να ενισχύσει – δηλ.  για τον ακριβώς αντίθετο 
σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγούνται αυτές οι χρηματοδοτήσεις.  
  -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
  -Επομένως, επειδή η ατομική ΠΣ είναι αναγκαίος όρος για την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ (και 
όχι μόνο) στο γενικό Σχολείο,  κάθε παιδί του ΑΦ που φοιτά στο γενικό Σχολείο, έχει απόλυτη ανάγκη 
από πλήρη και ατομική ΠΣ. Δηλαδή, επιβάλλεται να έχει τον δικό του Εκπαιδευτικό ΠΣ, όλες τις ημέρες 
και όλες τις ώρες του Σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού έτους.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:   

Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ και του Δικαιώματος τους σε αυτήν. Συνεπώς, 
παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης 
παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 
  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ  
 Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ειδική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, 
αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
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  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ τα τυπικά παιδιά απολαμβάνουν πλήρως και αδιαμφισβήτητα κατά την φοίτησή τους την 
διδασκαλία με τους τυπικούς τρόπους που προβλέπονται και οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι πλήρως 
στις ανάγκες τους και στα τυπικά φυσικά τους χαρακτηριστικά, 
  -ενώ τα παιδιά με κώφωση, απολαμβάνουν πλήρως και αδιαμφισβήτητα κατά την φοίτησή τους την 
διδασκαλία με την νοηματική γλώσσα από τον ειδικευμένο Εκπαιδευτικό σε αυτήν χωρίς ατομική 
στέρηση οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος,  
  -ενώ τα παιδιά με τύφλωση απολαμβάνουν πλήρως και αδιαμφισβήτητα κατά την φοίτησή τους την 
διδασκαλία με την  γραφή brail και τον ειδικευμένο Εκπαιδευτικό σε αυτήν χωρίς ατομική στέρηση 
οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος,  
  -ενώ τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη απολαμβάνουν πλήρως και αδιαμφισβήτητα κατά την φοίτησή 
τους την χορήγηση της ινσουλίνης που τους είναι ατομικά αναγκαία κλπ,   
  -ενώ τα παιδιά με κινητική αναπηρία απολαμβάνουν πλήρως και αδιαμφισβήτητα κατά την φοίτησή 
τους την χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου που τους είναι ατομικά αναγκαίο κλπ,   
  -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται αυτό το Δικαίωμα στην εξατομικευμένη Εκπαιδευτική  
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους – δηλ την ΠΣ. 
  -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διακρίσεων και αποκλεισμών με τη θεσμοθέτηση του 
συγκεκριμένου νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι 
ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται και απολαμβάνουν πλήρως την Εκπαιδευτική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, τα ίδια, στερούνται αυτό το 
Δικαίωμα.  
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών. 
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -Επομένως, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή φρασεολογία του 
άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ επανάληψιν» και «με 
επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε «αισθήματα 
κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». 
Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ και τις 
οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως αυτά ορίζονται 
από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα και περί της 
απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Με την νέα αυτή διάταξη, ο Εκπαιδευτικός ΠΣ και οι 
προϊστάμενοι στις εντολές των οποίων υπάγεται, αποκτούν πλέον την δυνατότητα να εκβιάζουν, να 
απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς, το πόση ώρα θα αφιερώσουν και σε ποιο από τα 
πολλά παιδιά της τάξης που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες, το εάν θα προσέξουν 
περισσότερο το Α ή το Β παιδί, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που προσφέρουν οι Γονείς του.  
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν, εφ’ όσον κάθε παιδί δικαιούνταν την δική του ατομική ΠΣ, η οποία συνεπώς είχε 
συγκεκριμένο, καθορισμένο και προσωποποιημένο αντικείμενο – δηλαδή ένα συγκεκριμένο παιδί – 
οπότε τα αποτελέσματα ήταν εύκολα αξιολογήσιμα και ελέγξιμα, ανάλογα με την πρόοδο ή μη του 
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συγκεκριμένου παιδιού, τον σεβασμό των Δικαιωμάτων του – και το εν γένει «καλό του παιδιού», το 
οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου του χρόνου 
και της φροντίδας που θα διαθέσουν για κάθε παιδί της τάξης, ανάλογα με τα ανταλλάγματα 
(οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά κλπ), που μπορούν να προσφέρουν οι Γονείς του.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα  
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ,  ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ όπως κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας στο γνωστό «Σχέδιο 
δράσης» ΕΣΑΜΕΑ – ΥΠΑΙΠΘ του 2010 – σελ. 18, στις οποίες η ΠΣ παρουσιάστηκε ως «περιττή 
σπατάλη» και υποδείχθηκε η περικοπή της (και η υποβάθμισή της σε «μερική»), υποδείχθηκαν επίσης 
οι διαρκείς (άσκοπες και γραφειοκρατικές) επαναξιολογήσεις (κωλυσιεργίας)  - και στις οποίες, όλα 
αυτά  παρουσιάστηκαν ως δήθεν... δικά μας αιτήματα! (των... Γονέων!!!).  
-Αντίθετα, διαφωνούμε πλήρως με τον επιμερισμό της ΠΣ και απαιτούμε την εφαρμογή της πλήρους 
και εξατομικευμένης ΠΣ για όλα τα παιδιά του ΑΦ (και όλα τα παιδιά με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες)  
που την χρειάζονται. 
Οι θέσεις αυτές περί χαρακτηρισμού της πλήρους και ατομικής ΠΣ ως «περιττής σπατάλης» και περί 
«οικονομικής» περικοπής /επιμερισμού της, ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 200.000 Γονέων και των 
οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
-Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ εναντίον των 
Δικαιωμάτων μας στην πλήρη και απρόσκοπτη Π.Σ, αποτελούν παραβίαση των σχετικών αποφάσεων 
του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ των ως άνω Δικαιωμάτων μας, αποφάσεις / θέσεις με τις 
οποίες συντασσόμαστε ήδη από τις προ-ιδρυτικές δράσεις της ΕΟΔΑΦ.  
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

 Κατά συνέπεια, από τη θεσμοθέτηση των δύο ως άνω νέων άρθρων (αρ. 6Α-2γ και 6-Α.2.ιβ) του 
νέου προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα 
των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητας, της Τιμής και της 
Υπόληψής τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
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- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών.  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες από  τις 
περικοπές  λόγω της τρέχουσας οικονομικής  κατάστασης και να εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  
υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι 
δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες:  
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 
  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ.6Α-2γ) του νπν.  
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2)Διατήρηση της αρχής του εξατομικευμένου και πλήρους χαρακτήρα της ΠΣ για τα παιδιά του 
ΑΦ. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5, που ορίζουν  
-ότι το Εκπαιδευτικό σχήμα του παιδιού,  το επιλέγουν και το αποφασίζουν οι Γονείς. 
-ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ είναι εξατομικευμένη (αποκλειστικά για κάθε συγκεκριμένο 
παιδί), εξειδικευμένη και πλήρης (από την 1η Σεπτέμβρη κάθε έτους για όλες τις ημέρες, ώρες 
και δραστηριότητες του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος και των πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων), όπως επιβάλλουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το συμφέρον του 
παιδιού, τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του νομοθέτη.  
 

Τοποθέτηση Β7) Κατάργηση του αντικειμενικού κριτηρίου της χορήγησης ΠΣ βάσει 

της πάθησης και αντικατάστασή του από την διοικητική αυθαιρεσία.  

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου αρ.6.1β/εδ.1 του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο αρ. 4-3Γ 
και 7-4/εδ.2 του νπν):  
 

Καταργείται η διάταξη (αρ.6.1β/εδ.1) που όριζε ότι η ΠΣ χορηγείται βάσει του αντικειμενικού 
κριτηρίου της πάθησης του παιδιού (και όχι βάσει της αυθαίρετης απόφασης των εκάστοτε 
κομματικών διευθυντών). Βάσει της διάταξης αυτής, όπου υπήρχε διάγνωση «Αυτισμός», το 
ΥΠΑΙΠΘ υποχρεούνταν να χορηγήσει ΠΣ, ή να δημιουργήσει εξειδικευμένο Σχολείο ή τμήμα 
Αυτισμού (φυσικά, προτιμούσε πάντα την πρώτη – και φθηνότερη – λύση). 
 

-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ.2 του νπν), ορίζεται ότι: οι 
αποφάσεις αυτές «είναι αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ και 
Β΄βάθμιας ΕΔΕΑ».  
 

  -Δηλαδή, ενώ με τον μέχρι τώρα νόμο η χορήγηση της ΠΣ εγκρινόταν βάσει της πάθησης 
(κώφωση = νοηματική γλώσσα, Αυτισμός = ΠΣ κλπ), τώρα, η χορήγηση της ΠΣ υπόκειται 
πλέον αποκλειστικά στην απόφαση των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ – ΕΔΕΑ. Δηλ εξαρτάται από τις 
διαθέσεις και την αυθαιρεσία των εκάστοτε κυβερνητικών (στην ουσία κομματικών) 
προϊσταμένων – και συνεπώς από τις εντολές των πολιτικών προϊσταμένων από τους οποίους 
εξαρτώνται και οι οποίοι απαιτούν περικοπές – δηλ. ασυλοποιήσεις και αποκλεισμούς.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως τα παιδιά με τύφλωση δικαιούνται αυτονόητα και αυτοδίκαια την χρήση της γραφής brail – και 
όπως τα παιδιά με κώφωση δικαιούνται αυτονόητα και αυτοδίκαια την Εκπαίδευση με χρήση της 
νοηματικής γλώσσας, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα παιδιά του ΑΦ, δικαιούνται αυτοδίκαια και 
αυτονόητα την αντίστοιχη ειδική Εκπαιδευτική υποστήριξη, που για την περίπτωσή τους είναι τα 
εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού και η ΠΣ.  Δεδομένου δε ότι εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού ΔΕΝ 
υπάρχουν στη χώρα μας, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη ούτε οι θεσμοί εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών 
που θα τα στελεχώσουν, μοναδική προσφερόμενη υποστήριξη, είναι η ΠΣ στο γενικό Σχολείο, η οποία 
θα έπρεπε (όπως πολύ σωστά ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο), να χορηγείται αυτοδίκαια βάσει της 
πάθησης.  
-Τώρα, με την νέα νομοθετική ρύθμιση, το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο της πάθησης του 
παιδιού που και της αντίστοιχης ειδικής υποστήριξης που δικαιούται βάσει αυτού, καταργείται και 
υποκαθίσταται από την κρίση, την θέληση, τις προθέσεις και την αυθαιρεσία των αρμόδιων κρατικών 
υπαλλήλων της εκάστοτε κυβέρνησης. 
Συνεπώς, η κατοχύρωση των Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων του παιδιού καταργείται και οι Γονείς δεν 
μπορούν πλέον να διεκδικήσουν το σωστό Εκπαιδευτικό σχήμα του παιδιού βάσει του αντικειμενικού 
και αδιάβλητου κριτηρίου της πάθησής του, αφού το κριτήριο είναι το τι αποφασίζουν τα οι εκάστοτε 
κυβερνητικοί υπάλληλοι, χωρίς πλέον να δεσμεύονται από καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια βάσει 
της πάθησης.  
-Επί πλέον, με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση του νπν, καταργείται και παραβιάζεται το Δικαίωμα των 
Γονέων για συμμετοχή στις αποφάσεις της Εκπαίδευσης του παιδιού τους, το οποίο προβλέπεται από 
τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα. 
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Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, είναι εξ ίσου παράλογη με την το να θεσμοθετούνταν ότι ένα παιδί 
με κώφωση δεν δικαιούται τη χρήση της νοηματικής γλώσσας αυτοδίκαια βάσει της αναπηρίας του, 
αλλά εξαρτάται από το αν θα την εγκρίνει ο εκάστοτε αρμόδιος κυβερνητικός υπάλληλος. 
ή, ότι ένα παιδί με παράλυση δεν δικαιούται την χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου στο Σχολείο 
αυτοδίκαια βάσει της αναπηρίας του, αλλά ότι η χρήση του θα εξαρτηθεί από το αν θα την εγκρίνει ο 
εκάστοτε αρμόδιος κυβερνητικός υπάλληλος. 
 
    -Η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η νέα νομοθετική ρύθμιση, είναι το να νομιμοποιούνται οι 
αυθαιρεσίες και να μπορούν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, να στερούν από τα παιδιά του ΑΦ την 
ΠΣ η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους (και εν γένει την Εκπαιδευτική υποστήριξη 
που κάθε κατηγορία παιδιών δικαιούται αυτοδίκαια και αυτονόητα βάσει της πάθησής τους).  
 -Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η περικοπή των ΠΣ και η μείωση των 
Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε Εκπαιδευτική αποτυχία, 
ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αφού 
πλέον η Εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών δεν αναγνωρίζεται αυτοδίκαια βάσει του αντικειμενικού 
και αδιάβλητου κριτηρίου της πάθησής τους, αλλά εξαρτάται από την αυθαιρεσία των αρμοδίων της 
εκάστοτε κυβέρνησης.  
 
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : 
 Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, 
εφ’ όσον οι εκάστοτε αρμόδιοι μπορούν να στερούν από το παιδί την Εκπαιδευτική υποστήριξη που 
δικαιούται αυτοδίκαια βάσει της πάθησής του και η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή 
του. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. 
Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ :  
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται το Δικαίωμα 
στην εξασφάλιση της ΠΣ, δηλ. της ειδικής υποστήριξης που δικαιούνται αυτοδίκαια βάσει της πάθησής 
τους και η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, 
αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
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  -Ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους αυτομάτως και χωρίς περιορισμούς τους κατάλληλους 
Εκπαιδευτικούς και το κατάλληλο πλαίσιο τυπικής Εκπαίδευσης προσαρμοσμένο με αντικειμενικά 
κριτήρια στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
-ενώ τα παιδιά με κώφωση, βάσει της διαπίστωσης της πάθησής τους δικαιούνται αυτομάτως και 
αδιαμφισβήτητα την διδασκαλία με την νοηματική γλώσσα και τον ειδικευμένο Εκπαιδευτικό σε αυτήν,  
-ενώ τα παιδιά με τύφλωση βάσει της διαπίστωσης της πάθησής τους δικαιούνται αυτομάτως και 
αδιαμφισβήτητα την διδασκαλία με την γραφή brail και τον ειδικευμένο Εκπαιδευτικό σε αυτήν, 
-ενώ τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη με την διαπίστωση της πάθησής τους δικαιούνται αυτομάτως και 
αδιαμφισβήτητα την χορήγηση της ινσουλίνης που τους είναι αναγκαία κλπ,  
  -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, στερούνται αυτό το 
Δικαίωμα στην Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους – δηλ 
την ΠΣ, η οποία, αν και είναι η μοναδική Εκπαιδευτική υποστήριξη που διαθέτει για αυτά το Ελληνικό 
κράτος, ΔΕΝ τους εξασφαλίζεται βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της διαπίστωσης της πάθησής 
τους, αλλά εξαρτάται από την θέληση διοικητικών παραγόντων.   
-Ενώ όλα τα άλλα παιδιά έχουν διασφαλισμένα αυτοδικαίως όλα τα μέσα που βάσει των 
χαρακτηριστικών ή της πάθησής τους θεωρούνται αναγκαία για την Εκπαίδευσή τους, αντιθέτως, τα 
παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, στερούνται αυτή διασφάλιση του αντίστοιχου Δικαιώματος ως προς 
την ΠΣ, παρ’ όλο που αυτή αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, καθώς και την μοναδική 
Εκπαιδευτική υποστήριξη που διαθέτει για αυτά το Ελληνικό κράτος.  
-Ενώ όλα τα άλλα παιδιά διατηρούν το Δικαίωμα και το επίπεδο της Εκπαίδευσής τους δια της 
διατήρησης των μέσων που είναι αναγκαία για αυτήν, αντιθέτως, με την στέρηση της διασφάλισης του 
αναγκαίου όρου της ΠΣ, η Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ υποβαθμίζεται και το Δικαίωμα της 
πρόσβασής τους σε αυτήν παραβιάζεται.  
  -Συνεπώς, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των προαναφερθεισών διακρίσεων και αποκλεισμών με τη θεσμοθέτηση του 
συγκεκριμένου νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι 
ενώ όλα τα άλλα παιδιά δικαιούνται και απολαμβάνουν πλήρως και αυτομάτως βάσει της πάθησής 
τους το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που χρήζουν βάσει αυτής, τα ίδια, στερούνται αυτό το 
Δικαίωμα στην Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους – δηλ 
την ΠΣ, η οποία, αν και είναι η μοναδική Εκπαιδευτική υποστήριξη που διαθέτει για αυτά το Ελληνικό 
κράτος, ΔΕΝ τους εξασφαλίζεται βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της διαπίστωσης της πάθησής 
τους, αλλά εξαρτάται από την θέληση διοικητικών παραγόντων.  
Επομένως, διαπιστώνουν ότι ενώ τα Δικαιώματα όλων των άλλων παιδιών είναι αδιαμφισβήτητα και 
αυτοδίκαια διασφαλισμένα βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της πάθησής τους, αντιθέτως, τα δικά 
τους Δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο δικαιοδοσίας διοικητικών, προσωπικών και άλλων 
προτιμήσεων και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, εκβιασμών και κάθε είδους 
αυθαιρεσίας. 
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, καταργείται το αντικειμενικό 
και αδιάβλητο κριτήριο της πάθησης (Αυτισμός = ΠΣ) και υποκαθίσταται από την αυθαιρεσία. Τα 
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να αποφασίζουν αυτοί κατά το 
δοκούν, ανεξαρτήτως πάθησης και επιστημονικών κριτηρίων, το εάν ένα παιδί του ΑΦ θα έχει την ΠΣ, 
η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή του – και συνεπώς, καθοριστικό παράγοντα για τη 
ζωή και το μέλλον του. Οπότε, με την ισχύ των υπερεξουσιών που τους εκχωρούνται επί του παιδιού 
και συνεπώς επί της οικογένειάς του, μπορούν πλέον να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται 
προς τους Γονείς, το εάν θα εγκρίνουν ή όχι την ΠΣ του παιδιού τους η οποία αποτελεί το μοναδικό 
μέσον και αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση του παιδιού τους, εφ’ όσον δεν δεσμεύονται πλέον από το  
αντικειμενικό κριτήριο της πάθησης του παιδιού και της Εκπαιδευτικής υποστήριξης που δικαιούται 
αυτοδίκαια βάσει αυτής.   
 

-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την άρνηση της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους) να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντας έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό 
τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή 
τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
 

-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται το Δικαίωμα του παιδιού για ΠΣ, ως αντάλλαγμα 
της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την μη έγκριση / ή διακοπή των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 
της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της έγκρισης / ή συνέχισης της ΠΣ, στα παιδιά των 
κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το 
Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών, εφ’ 
όσον δεν δεσμεύονται πλέον από το αντικειμενικό κριτήριο της πάθησης του παιδιού και της 
Εκπαιδευτικής υποστήριξης που δικαιούται αυτοδίκαια βάσει αυτής.     
 

  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια της πάθησης του παιδιού και της 
ΠΣ που δικαιούται αυτοδίκαια βάσει αυτής, καθώς και το κριτήριο της επιλογής του ίδιου του παιδιού 
και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, σκοπός, 
συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν 
γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απουσία κυρώσεων προστασίας    

Εάν οι αποφάσεις για την χορήγηση ΠΣ λαμβάνονταν με βάση το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο 
της πάθησης (Αυτισμός = πλήρης ΠΣ, όπως κώφωση = νοηματική γλώσσα κλπ), με βάση τις 
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γνωματεύσεις των επιστημόνων του παιδιού που έχουν πραγματική έγκυρη ειδίκευση στον Αυτισμό και 
με βάση το αντικειμενικό και αδιάβλητο Δικαίωμα του παιδιού και των Γονέων του να αποφασίζουν για 
τη ζωή και το μέλλον του, η Εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών θα ήταν πολύ ασφαλέστερη.  
  -Παρ’ όλα αυτά, παρά τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες των Γονέων, πολλά ανώτερα Εκπαιδευτικά 
στελέχη, έχουν λάβει (και εξακολουθούν να λαμβάνουν) εγκληματικά επιζήμιες αποφάσεις «μερικής» 
ΠΣ, ή παραπομπής σε Τμήμα Ένταξης, ή σε ειδικό Σχολείο για παιδιά του ΑΦ (προφανώς για λόγους 
«οικονομίας», προκειμένου να γίνουν αρεστά στην κυβερνητική πολιτική).  
 -Οι αποφάσεις αυτές, όπως αποδεικνύουμε βάσει των επιστημονικών δεδομένων, επιβάλλουν στα 
παιδιά του ΑΦ συνθήκες «κακοποίησης, απάνθρωπης μεταχείρισης» και «ηθικού, νοητικού / μη 
σωματικού βασανισμού».  
  Συχνά μάλιστα, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αν και εντελώς αδαή - χωρίς καμία έγκυρη 
επιστημονική γνώση ή ειδίκευση στον Αυτισμό, γνωματεύουν και αποφασίζουν τις ως άνω 
ακατάλληλες, επικίνδυνες και επιζήμιες μεθόδους εναντίον των παιδιών του ΑΦ, ερχόμενοι εν γνώσει 
τους σε αντίθεση με τις εκθέσεις και γνωματεύσεις  πραγματικών, έγκυρων και ειδικευμένων στον 
Αυτισμό επιστημόνων, οι οποίες τους έχουν κατατεθεί από τους Γονείς.   
Αυτό αποδεικνύει, ότι πολλά ανώτερα στελέχη, εν γνώσει τους και παρά τις διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες των Γονέων, επέβαλαν σε παιδιά του ΑΦ συνθήκες κακοποίησης και βασανισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι διέπραξαν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν, αλλά 
αντίθετα, παραβίασαν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.  
 

  -Αν και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησαν κυρώσεις για 
αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις, υποθάλποντας έτσι την κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του 
ΑΦ, και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους.  
 
   -Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι πρακτικές αυτές αυθαιρεσίας και μη δέσμευσης από 
αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια αυξήθηκαν και επικράτησαν, ενώ τώρα πλέον, λόγω της απουσίας 
κυρώσεων και της συνεπαγόμενης ανοχής, υπόθαλψης και ενθάρρυνσης αυτών των φαινομένων, με 
την παρούσα πρόταση νόμου, επιχειρείται και νομιμοποίηση αυτών των εγκληματικών παραβιάσεων.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η υποκατάσταση των αντικειμενικών και αδιάβλητων επιστημονικών κριτηρίων της 
πάθησης και του Δικαιώματος της επιλογής των ίδιων των παιδιών και των Γονέων τους  από την 
αυθαίρετη κρίση και τις αυθαίρετες αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνητικών στελεχών και η απουσία 
κυρώσεων προς αποτροπή της, μετέτρεψε πολλά παιδιά του ΑΦ σε θύματα «απάνθρωπων και 
εξευτελιστικών μεταχειρίσεων και ηθικών, νοητικών / μη σωματικών βασανισμών» (κατά την έννοια του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ), και πολλά ανώτερα Εκπαιδευτικά στελέχη σε θύτες (κατά την έννοια των 
ορισμών, των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων της 60ής συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ 
ειδικά για τη χώρα μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα «μέτρα κυρώσεων για τους 
θύτες» και «μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά θύματα», όπως ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της 
ως άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
 

Συνεπώς, εκτός από την απόσυρση των άρθρων 4–3Γ και 7-4/εδ.2 του νπν - και την επαναφορά, 
διατήρηση και ενίσχυση των αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων της πάθησης και του 
Δικαιώματος της επιλογής των παιδιών και των Γονέων τους, επιβάλλεται  και η άμεση θεσμοθέτηση 
κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για αυθαίρετες αποφάσεις  παρά και ενάντια στα επιστημονικά 
πορίσματα και ενάντια στην επιλογή των παιδιών και των Γονέων τους, οι οποίες υποβάλλουν τα 
παιδιά του ΑΦ σε συνθήκες «απάνθρωπης, εξευτελιστικής μεταχείρισης και βασανισμού» με μεθόδους 
όπως η «μερική» ΠΣ, η ασυλοποίηση στο Τμήμα Ένταξης, ή στα ειδικά Σχολεία, κλπ. 
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (αρ.6.1β/εδ.1) του προηγούμενου νόμου 
3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου  (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ.2) του νέου 
προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των 
παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
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-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητας, της Τιμής και της 
Υπόληψής τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.  
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους - εάν είναι 
απαραίτητο - ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης». 
-Το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη στο πεδίο 
της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ) 
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
-Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης…. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
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 Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ.2) του νπν.  
 
2)Διατήρηση της αρχής ότι η έγκριση της ΠΣ όπως και κάθε είδους Εκπαιδευτικής υποστήριξης, 
γίνεται αυτοδικαίως βάσει της πάθησης του παιδιού και όχι βάσει αυθαιρεσίας. 
 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α2 και Α3, που ορίζουν ότι α) για τα παιδιά του ΑΦ μοναδικό κατάλληλο 
πλαίσιο είναι η φοίτηση στο γενικό Σχολείο με ΠΣ α)ατομική, β)ειδικευμένη στον Αυτισμό και 
γ)πλήρη,  
ή,  
για τα παιδιά που ακόμη δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γενικό Σχολείο, η φοίτηση σε 
εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού που υποχρεούται να ιδρύει το ΥΠΑΙΘ, στελεχωμένα 
από Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στον Αυτισμό και με κατάλληλες υποδομές, ως 
προπαρασκευαστικές δομές της ένταξης στη γενική Εκπαίδευση, για όσο διάστημα χρειαστεί 
έως ότου αυτή επιτευχθεί. Εφ’ όσον δεν υπάρχουν τέτοιες δομές (όπως σήμερα), μοναδική 
επόμενη εναλλακτική (αλλά υποδεέστερη) λύση η φοίτηση στο γενικό Σχολείο με πλήρη και 
ειδικευμένη ΠΣ. Σπανίως (σε περιπτώσεις άστοχων χειρισμών εξ αιτίας των οποίων το παιδί 
αρνείται πλέον να ενταχθεί), η κατ’ οίκον ή κατ ιδίαν διδασκαλία ως προσωρινό στάδιο 
προετοιμασίας της επανένταξης. Αυτές είναι οι μόνες αποδεκτές λύσεις για το συμφέρον και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού, τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του 
νομοθέτη.  
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 
 

Τοποθέτηση Β8) Η κατάργηση του αυτονόητου Δικαιώματος των Γονέων να 

αποφασίζουν αυτοί για την συνέχιση, ανανέωση, μείωση, ή διακοπή της ΠΣ του 

παιδιού τους.  

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 7.4γ/εδ.1  του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 7-4/εδ.2 
και 4-3Γ του νπν):  
 

Καταργείται η διάταξη (αρ.7.4γ/εδ.1 του πν) που όριζε ότι η ΠΣ διακόπτεται μόνο αν 
συμφωνήσουν οι Γονείς (δηλ. οι πραγματικοί ειδικοί επιστήμονες του παιδιού, οι οποίοι το 
παρακολουθούν καθημερινά και τους οποίους εμπιστεύονται οι Γονείς και το παιδί, οι οποίοι 
μέχρι τώρα αποφάσιζαν βάσει των δικών τους, πραγματικών και αξιόπιστων γνωματεύσεων).  
 

-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ.2 του νπν), ορίζεται ότι: οι 
αποφάσεις αυτές «είναι αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑΥ και 
β΄βάθμιας ΕΔΕΑ» - δηλ. ότι η ΠΣ, διακόπτεται ερήμην του ίδιου του παιδιού και των Γονιών του 
και ερήμην των πραγματικών ειδικών του παιδιού.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Ως γνωστόν, η γνώμη των Γονέων, είναι η άποψη που διαμορφώνουν από τις γνωματεύσεις των 
ειδικών του παιδιού (οι οποίοι είναι και οι αρμοδιώτεροι και οι πλέον ειδικευμένοι), τους οποίους έχουν 
επιλέξει και εμπιστεύονται οι ίδιοι και το παιδί, οι οποίοι έχουν πραγματικές (και πληρέστερες / 
εγκυρότερες) γνώσεις και τυπικά προσόντα στον Αυτισμό, παρακολουθούν συστηματικά, και σε τακτική 
/ συχνή βάση  το παιδί και γνωρίζουν τις προσωπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του συγκεκριμένου 
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παιδιού. Συνεπώς, είναι και ο πλέον έγκυρος και ασφαλής τρόπος για να αποφασιστεί το καλύτερο για 
την Εκπαίδευση, τα Δικαιώματα και τα συμφέροντα του παιδιού. 
-Για τους λόγους αυτούς, η διάταξη (αρ.7.4γ/εδ.1 του πν)  της οποίας την θεσμοθέτηση απαίτησε και 
πέτυχε η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο νόμο 3699/08 (η οποία όριζε ότι για 
την μείωση ή διακοπή της ΠΣ των παιδιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Γονέων), ήταν απολύτως 
σωστή,  γιατί κατοχύρωνε το παιδί και τους Γονείς του από την άγνοια, την αυθαιρεσία, την διαφθορά 
και τις πολιτικές αποφάσεις δημοσιονομικών περικοπών.  
 

  -Με τις νέες ρυθμίσεις του νπν, η κατάργηση του Δικαιώματος των Γονέων, υποβαθμίζει και 
παραβιάζει το Δικαίωμα των παιδιών στην Εκπαίδευση, αφού καταργεί την κυριότερη ασφαλιστική 
δικλείδα κατοχύρωσής του.  
 

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, είναι η νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας των 
εκάστοτε κρατικών υπαλλήλων, για να μπορούν να περικόπτουν / διακόπτουν την ΠΣ των παιδιών του 
ΑΦ, η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους.  
-Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης περικοπής των ΠΣ, 
μείωσης των Εκπαιδευτικών ΠΣ και των δαπανών μισθοδοσίας τους, στα πλαίσια της μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η διακοπή των Παράλληλων Στηρίξεων και η 
συνακόλουθη μείωση των εκπαιδευτικών ΠΣ και περαιτέρω, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
Εκπαιδευτική αποτυχία, ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η 
κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής 
τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων 
για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αφού 
πλέον η διακοπή ή η συνέχιση της ΠΣ, δεν εξαρτάται από την επιλογή των Γονέων, αλλά από την κρίση 
και αυθαιρεσία των αρμόδιων κρατικών στελεχών της εκάστοτε κυβέρνησης.  
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και συνεπώς, παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, αφού καταργείται η διασφάλιση του 
Δικαιώματός τους στην Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους. 
Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. 
Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ : Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ειδική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω 
παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
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-Ενώ τα άλλα παιδιά με αναπηρίες έχουν αυτοδίκαια και πλήρως διασφαλισμένο το Δικαίωμα της 
Εκπαιδευτικής υποστήριξης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους και δεν μπορεί να τους 
αφαιρεθεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, (πχ την νοηματική γλώσσα τα παιδιά με κώφωση, την 
γραφή brail τα παιδιά με τύφλωση, το αναπηρικό αμαξίδιο τα παιδιά με κινητική αναπηρία κλπ, 
αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, στερούνται αυτό το Δικαίωμα και η ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους (αλλά και μοναδική υποστήριξη που διαθέτει για αυτά το Ελληνικό κράτος), μπορεί να 
τους αφαιρείται παρά την θέλησή τους.  
-Ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν αυτοδίκαια εξασφαλισμένα τα μέσα που θεωρούνται αναγκαία για την 
Εκπαίδευσή τους (πχ δεν μπορούν οι κρατικοί υπάλληλοι να αποφασίσουν ότι κάποια παιδιά δεν 
δικαιούνται βιβλία ή ειδικευμένο Φυσικό στο μάθημα της Φυσικής, ή τις ίδιες ώρες με τα άλλα στο 
μάθημα των Αρχαίων κοκ),  αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται αυτό το Δικαίωμα, αφού η ΠΣ 
μπορεί να τους αφαιρείται παρά την θέλησή τους.  
-Συνεπώς, ενώ τα άλλα παιδιά διατηρούν το Δικαίωμα της Εκπαιδευτικής υποστήριξης που θεωρείται 
αναγκαία για την Εκπαίδευσή τους, αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται αυτό το Δικαίωμα.  
-Κατά συνέπειαν, ενώ όλα τα άλλα παιδιά διατηρούν το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τα 
μέσα για την πρόσβαση σε αυτήν, αντιθέτως, το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ παραβιάζεται, αφού 
μπορούν πλέον να αποκλείονται δια της διακοπής και στέρησης της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για 
την πρόσβασή τους σε αυτήν και συνεπώς η Εκπαίδευσή τους υποβαθμίζεται.  
-Συνεπώς, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες διακρίσεις 
εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με αναπηρία.  
 

  Β4) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ : Με το νέο αυτό νομοθετικό μέτρο, τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να αποφασίζουν αυτοί κατά το δοκούν, αν θα συνεχιστεί ή 
όχι, η ΠΣ του παιδιού, η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή του – και συνεπώς, 
καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή και το μέλλον του. Οπότε, με την ισχύ των υπερεξουσιών που τους 
εκχωρούνται επί του παιδιού και συνεπώς επί της οικογένειάς του, μπορούν πλέον να εκβιάζουν, να 
απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς, το εάν θα γνωματεύσουν υπέρ ή κατά της συνέχισης 
της ΠΣ του παιδιού τους – και συνεπώς, αν το παιδί τους θα συνεχίσει να έχει ή όχι, την ΠΣ, χωρίς την 
οποία η Εκπαίδευσή του είναι αδύνατη.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την διακοπή της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους) να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντας έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό 
τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή 
τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την διακοπή των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, ώστε να εξαναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής 
τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την 
παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα συνέχισης της ΠΣ, στα παιδιά των κομματικών στελεχών 
και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά 
των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.   
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια της επιλογής του ίδιου του 
παιδιού και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, 
σκοπός, συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – 
και το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη διάταξη του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους για 
την άσκηση διαφθοράς, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς συμπλήρωση του δραματικά 
μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
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2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  

 

Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ,  ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, όπως οι θέσεις που διατύπωσαν εναντίον του Δικαιώματος του ίδιου 
του παιδιού και των Γονέων του για συμμετοχή στις αποφάσεις για την Εκπαίδευση του παιδιού τους, 
τις οποίες κατέθεσαν στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου 4186/2013 - και τις οποίες παρουσίασαν 
ως δήθεν δικά μας αιτήματα (των Γονέων).  
  Αντίθετα, απαιτούμε τον σεβασμό του Δικαιώματος των Γονέων για συμμετοχή στις αποφάσεις 
Εκπαίδευσης του παιδιού τους και μέσω του Δικαιώματος να μην επιτρέπεται η διακοπή της ΠΣ χωρίς 
την δική τους αίτηση ή συγκατάθεση. 
  Ο αποκλεισμός του παιδιού και των Γονέων από τις αποφάσεις αυτές (μέσω της διακοπής της ΠΣ 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη των Γονέων), ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 200.000 Γονέων και των 
οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
-Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ, αποτελούν παραβίαση 
των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ του Δικαιώματος του παιδιού και 
των Γονέων του και των εν γένει Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, αποφάσεις θέσεις με τις οποίες 
συντασσόμαστε σταθερά, ήδη, από τις προ-ιδρυτικές δράσεις της ΕΟΔΑΦ ως κίνηση συλλόγων. 
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (αρ. 7.4γ/εδ.1) του προηγούμενου νόμου 
3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (αρ. 7-4/εδ.2 και 4-3Γ) του νέου 
προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των  
παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.  
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι στερούνται το Δικαίωμα να επιλέξουν την συνέχιση και αυτόματη 
ανανέωση της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την πρόσβασή τους στο Δικαίωμα της Εκπαίδευσης. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
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-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ.2), του νπν.  
2)Διατήρηση της αρχής ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ μειώνεται ή διακόπτεται μόνο μετά από 
αίτηση και την σύμφωνη γνώμη των ίδιων και των Γονέων τους - αλλά με σαφέστερη πλέον 
διατύπωση. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρο Α5 / παρ. 3, 4 που ορίζουν ότι η μείωση των ωρών ή η διακοπή της ΠΣ των 
παιδιών του ΑΦ, μπορεί να αποφασιστεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ,  μόνο μετά από αίτημα 
ή την σύμφωνη γνώμη των Γονέων και μόνο για τις ώρες που κρίνεται από αυτούς κατάλληλο 
βάσει γνωμάτευσης ειδικών και υπό τον όρο ότι η επαναφορά της ΠΣ είναι εφικτή και διαθέσιμη 
ανά πάσα στιγμή, εφ’ όσον η μείωση ή διακοπή της αποδεικνύεται ατελέσφορη.  
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Β9)Η κατάργηση της υποχρέωσης του υπουργείου Παιδείας για 

ανανέωση των ΠΣ που έχουν ήδη εγκριθεί για τα παιδιά του ΑΦ (παρ’ όλο που  

διατηρείται για τα παιδιά με κώφωση και τύφλωση) 

 

 Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 6Α-2γ / 
εδ.3 του νπν):  
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 6Α-2γ / εδ.3 του νπν), ορίζεται ότι «η συνέχεια της ΠΣ, δεν 
είναι δεσμευτική» για τα παιδιά του ΑΦ(!!!), αν και παραμένει δεσμευτική «για τα παιδιά με 
κώφωση και τύφλωση».  
 

Συνεπώς, ακόμη και αν το ίδιο το κράτος έχει ήδη αποδεχθεί την ανάγκη του παιδιού για στήριξη, 
μπορεί στη συνέχεια να αντιφάσκει με τον εαυτό του και ειδικά για τα παιδιά του ΑΦ, να καταργεί το 
Δικαίωμα του παιδιού στην ΠΣ και συνεπώς στην Εκπαίδευση, αν και για άλλες κατηγορίες το Δικαίωμά 
τους στην υποχρεωτική για το κράτος συνέχιση της χορήγησης ΠΣ, διατηρείται (και ορθώς διατηρείται). 
Δηλαδή, η «αυτόματη ανανέωση της ΠΣ» (εφ’ όσον ήταν αίτημα των Γονέων) καταργείται, αλλά 
καταργείται μόνο για τα παιδιά του ΑΦ, αν και την έχουν απόλυτη ανάγκη.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, η ΠΣ αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση των 
παιδιών του ΑΦ που φοιτούν στο γενικό Σχολείο, όσο αναγκαία είναι και η χρήση της νοηματικής 
γλώσσας στα παιδιά με κώφωση, ή η χρήση της γραφής brail στα παιδιά με τύφλωση – και αποτελεί 
μονίμως αναγκαίο όρο, δεδομένου ότι ο Αυτισμός είναι επίσης αναπηρία, που δεν θεραπεύεται.  
Συνεπώς, η συγκεκριμένη διάταξη είναι εξ ίσου παράλογη, όπως και εάν νομοθετούνταν ότι η έγκριση 
για συνέχιση της νοηματικής γλώσσας στα παιδιά με κώφωση «δεν είναι δεσμευτική», ή ότι η έγκριση 
για χρήση της γραφής brail στα παιδιά με τύφλωση «δεν είναι δεσμευτική», ή ότι η έγκριση για χρήση 
αναπηρικού αμαξιδίου στα παιδιά με παράλυση, «δεν είναι δεσμευτική» για τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους. 
Η συνέχιση της ΠΣ, είναι εξ ίσου δεσμευτική και υποχρεωτική, όσο και στις πιο πάνω περιπτώσεις, ή 
όσο είναι και η έγκριση χορήγησης της απαραίτητης ινσουλίνης στα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη, ως 
εξ ίσου αναγκαίος όρος πρόσβασης των παιδιών του ΑΦ στο Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα 
της Εκπαίδευσης. Και μάλιστα είναι αυτοδίκαια υποχρεωτική και δεσμευτική, όχι μόνο η συνέχισή της 
όλες τις επόμενες χρονιές μετά την πρώτη έγκρισή της, αλλά και η από την πρώτη στιγμή έγκρισή της, 
μετά την διάγνωση ότι το παιδί πάσχει από Αυτισμό (εφ’ όσον εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
πραγματικά εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού όπως σήμερα).  
Σκοπός του συγκεκριμένου νομοθετήματος, είναι η παροχή νομικής κάλυψης στις αυθαιρεσίες των 
αρμόδιων κρατικών στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, ώστε να μπορούν να αντιφάσκουν 
και να αναιρούν κατά το δοκούν και ανά πάσα στιγμή τις γνωματεύσεις και αποφάσεις τους, για να 
μπορούν να εκτελούν τις εντολές των πολιτικών προϊσταμένων για μαζικές περικοπές στην ΠΣ, να 
εγκρίνουν την ανανέωση της στους πάσης φύσεως ημέτερους αποκλείοντας τους άλλους, να εκβιάζουν 
/ απειλούν και εκμεταλλεύονται τους Γονείς των παιδιών εμπορευόμενοι την ανανέωση της ΠΣ του 
παιδιού τους, κλπ.  
  -Επίσης, η διάταξη αυτή, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα, οι 
οποίες επιβάλλουν την ίση μεταχείριση  με τα άλλα (τυφλά – κωφά) παιδιά με αναπηρίες – και την 
εξασφάλιση του ίδιου Δικαιώματος με αυτά, στην δεσμευτική για το κράτος συνέχιση (ανανέωση) της 
ΠΣ:  
Όπως τα κωφά και τυφλά παιδιά έχουν το Δικαίωμα ανανέωσης της ΠΣ, κατά τον ίδιο τρόπο το 
δικαιούνται και τα παιδιά του ΑΦ.  
Γιατί αυτές οι επιδεικτικές διακρίσεις εις βάρος των παιδιών του ΑΦ; Προφανώς για λόγους 
«οικονομίας»: Επειδή η τύφλωση και η κώφωση ως πολύ παλιότερες αναπηρίες, είναι πιο γνωστές και 
εμφανείς, αλλά και πολύ πιο ολιγάριθμες – οπότε κοστίζουν λιγότερο. Συνεπώς, προσφέρονται πολύ 
περισσότερο για υποκριτικές επιδείξεις «φιλανθρωπίας», προκειμένου να συγκαλυφθούν οι μαζικές 
παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των υπολοίπων. Αντίθετα, ο Αυτισμός είναι πλέον η πιο 
πολυάριθμη αναπηρία, οπότε οι περικοπές και παραβιάσεις Δικαιωμάτων στην αναπηρία αυτή, είναι 
πολύ πιο συμφέρουσες. Επίσης, ο Αυτισμός είναι λιγότερο γνωστή και εμφανής αναπηρία, οπότε, η 
κακοποίηση των παιδιών και η παραβίαση των Δικαιωμάτων τους, συγκαλύπτεται πιο εύκολα από τους 
κυβερνώντες. 
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-Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης περικοπής των ΠΣ 
στα πλαίσια της μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση 
Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει 
αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η διακοπή και περικοπή ακόμη και των ήδη 
εγκεκριμένων ΠΣ και συνεπώς, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε Εκπαιδευτική αποτυχία, 
ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών. Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και 
Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των 
παιδιών του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και 
την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι με την νομοθετική ρύθμιση του νπν, τους παραχωρείται πλέον η δυνατότητα, ανά πάσα 
στιγμή να αναιρούν τις διαγνώσεις και αποφάσεις τους, ώστε να μπορούν να εκβιάζουν διαρκώς τους 
Γονείς και να εμπορεύονται την επανέγκριση  ή μη, της ΠΣ του παιδιού τους, η οποία αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή του.  
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Παραβίαση του Δικαιώματος στην Ίση 
μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, και συνεπώς και του Δικαιώματος στην 
Αξιοπρέπεια. Επίσης, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα 
συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη, όπως αναφέρουμε κατωτέρω, εφ’ 
όσον τα κυβερνητικά στελέχη μπορούν ανά πάσα στιγμή να τους στερούν την ΠΣ που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την εκπαίδευσή τους. 
 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ : Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ΠΣ, δηλ την ειδική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για 
την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω 
παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά.  
 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ τα παιδιά με κώφωση και τύφλωση, απολαμβάνουν πλήρως βάσει της πάθησής τους το 
Δικαίωμα στην εξασφάλιση της συνέχισης / και αυτόματης ανανέωσης της Π.Σ τους, ενώ ταυτόχρονα 
έχουν και τις επιλογές των εξειδικευμένων στην πάθησή τους Σχολείων, αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ 
στερούνται το Δικαίωμα αυτό, αν και η ΠΣ αποτελεί για αυτά αναγκαίο όρο και την μοναδική διέξοδο 
που προσφέρει το Ελληνικό κράτος για την Εκπαίδευσή τους. 
  -ενώ τα παιδιά με τύφλωση απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμά τους στην διδασκαλία με νοηματική 
γλώσσα σε όλες τις τάξεις του Σχολείου  
  -ενώ τα παιδιά με κώφωση απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμά τους στην διδασκαλία με γραφή brail 
σε όλες τις τάξεις του Σχολείου,  
  -ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται και απολαμβάνουν πλήρως την Εκπαιδευτική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, 
   -ενώ τα τυπικά παιδιά απολαμβάνουν πλήρως όλα τα μέσα που θεωρούνται αναγκαία για την 
Εκπαίδευσή τους σε όλες τις τάξεις του Σχολείου,  
   -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ,  στερούνται αυτό το Δικαίωμα στην Εκπαιδευτική υποστήριξη που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους.  
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   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία. 
 
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διαπιστούμενων διακρίσεων και αποκλεισμών, με τη θεσμοθέτηση 
του συγκεκριμένου νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν 
ότι ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται και απολαμβάνουν πλήρως την διατήρηση, 
συνέχιση και ανανέωση της Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους, τα ίδια, στερούνται  πλέον αυτό το Δικαίωμα.  
Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 
  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα αυτή νομοθετική διάταξη, τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να αποφασίζουν  αυτοί και κατά το δοκούν, ανεξαρτήτως 
πάθησης και επιστημονικών κριτηρίων και ανεξαρτήτως των προηγούμενων γνωματεύσεων (δικών 
τους ή συναδέλφων τους),  το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η ΠΣ ενός παιδιού του ΑΦ, η οποία αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή του – και συνεπώς, καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή και το μέλλον 
του.  
Οπότε, με την ισχύ των υπερεξουσιών που τους εκχωρούνται επί του παιδιού και συνεπώς επί της 
οικογένειάς του, μπορούν τους παραχωρείται πλέον η δυνατότητα να αντιφάσκουν και να αλλάζουν 
διαρκώς τις γνωματεύσεις και τις αποφάσεις τους και συνεπώς, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς, το εάν θα εγκρίνουν ή αν θα διακόψουν 
την συνέχιση της ΠΣ του παιδιού τους, η οποία αποτελεί το μοναδικό μέσον και αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευση του.   
 
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την διακοπή της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους) να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου, 
αποκλείοντας έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτό 
τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή 
τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
 είτε αποφασίζοντας μαζικά την διακοπή των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, ώστε να εξαναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής 
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τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την 
παρούσα περίοδο),  
  είτε χορηγώντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα συνέχισης της ΠΣ, στα παιδιά των κομματικών στελεχών 
και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά 
των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών  
    
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυε η υποχρέωση του ΥΠΑΙΘ για συνέχιση / ανανέωση της ΠΣ, με βάση τα 
αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια της πάθησης του παιδιού, των προηγούμενων θετικών 
αποφάσεων, των επιστημονικών γνωματεύσεων  και της ΠΣ που δικαιούται αυτοδίκαια βάσει αυτών, 
καθώς και το κριτήριο της επιλογής του ίδιου του παιδιού και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί 
φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, σκοπός, συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση 
των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει 
να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.  
  
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου της 
ανανέωσης και συνέχισης της ήδη εγκριθείσας κατά την προηγούμενη χρονιά ΠΣ, ανάλογα με τα 
ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν οι Γονείς του.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (άρ.6Α-2γ / εδ.3) του νέου προτεινόμενου 
νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ 
και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους, αφού το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, θεωρείται πλέον 
αναλώσιμο και κατώτερο του Δικαιώματος των παιδιών με κώφωση και τύφλωση, καθώς και των 
τυπικών παιδιών.  
-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμα τους στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν 
Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική Ζωή.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
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-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», αφού ο κατάλληλος τύπος Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ (ΠΣ) καταργείται και 
συνεπώς στερούνται την δυνατότητα να τον επιλέξουν. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
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  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 6Α-2γ / εδ.3) του νπν.  
 
2)Διατήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού του Δικαιώματος στην 
Εκπαίδευση. 
 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5/παρ. 1, 3, 4 και Β/γ1, που ορίζουν ότι οι Γονείς τους επιλέγουν / 
αποφασίζουν το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού τους, καθώς και το αν η ΠΣ ανανεώνεται και 
συνεχίζεται, ή αν μειώνεται ή διακόπτεται και ότι το ΥΠΑΙΘ υποχρεούται σε αυτόματη 
ανανέωση της πλήρους ΠΣ του παιδιού, εάν οι Γονείς δεν αιτηθούν την μείωση ή την διακοπή 
της. 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

Τοποθέτηση Β10) Η κατάργηση της ΠΣ των παιδιών του ΑΦ στο λύκειο και την 

μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση (παρ’ όλο που διατηρείται για τα παιδιά με τύφλωση και 

κώφωση). 

 

 Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων και επιβολής 
διακρίσεων και αποκλεισμών (άρθρο 6Α-2.ια του νπν) 
 

-Με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 6Α-2.ια του νπν), ορίζεται ότι «Η ΠΣ, χορηγείται μέχρι την 
Γ΄ Γυμνασίου. Σε κωφούς και τυφλούς μαθητές (σσ: μόνο) χορηγείται και στη μεταγυμνασιακή 
Εκπαίδευση».  
 

Συνεπώς: Αν και η ΠΣ διατηρείται για τα παιδιά με τύφλωση και κώφωση στη μεταγυμνασιακή 
Εκπαίδευση (Λύκειο κλπ), εν τούτοις,  για τα παιδιά του ΑΦ καταργείται (αν και την δικαιούνται εξ ίσου), 
ενώ είναι αυτά που την έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα 
Σχολεία Αυτισμού στη χώρα, ενώ εξειδικευμένα Σχολεία κωφών και τυφλών υπάρχουν).  

 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Για τους ίδιους λόγους που  προαναφέραμε στην προηγούμενη τοποθέτησή μας Β9, ένα παιδί του ΑΦ 
που χρειάζεται ΠΣ για το Δημοτικό / Γυμνάσιο, είναι δεδομένο ότι την χρειάζεται και για το Λύκειο. 
Συνεπώς, ισχύουν οι ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις που κάναμε στην προηγούμενη τοποθέτησή μας (βλ. 
τοποθέτηση 9), για το παρεμφερές άρθρο (6Α-2γ / εδ.3) του νπν. 
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Παραβιάζονται τα Δικαιώματα των παιδιών του 
ΑΦ στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, και συνεπώς και το 
Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια. Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα τους στην Εκπαίδευση (εφ’ όσον 
στο Λύκειο και την μετέπειτα Εκπαίδευση, στερούνται την υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για 
την Εκπαίδευσή τους) και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή, όπως αναφέρουμε κατωτέρω.  
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: 
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών, αφού υφίστανται διακρίσεις έναντι των παιδιών με τύφλωση και κώφωση 
(αλλά και έναντι των τυπικών παιδιών). Επίσης, αποκλεισμός τους από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, 
αφού στο Λύκειο και την μετέπειτα Εκπαίδευση, στερούνται την ειδική υποστήριξη που τα άλλα παιδιά 
απολαμβάνουν και που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. 
Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά.  
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
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   -Ενώ τα παιδιά με κώφωση και τύφλωση, απολαμβάνουν πλήρως βάσει της πάθησής τους το 
Δικαίωμα της Π.Σ στο Λύκειο και την μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση, (ενώ ταυτόχρονα έχουν και τις 
επιλογές των εξειδικευμένων στην πάθησή τους Σχολείων),  
-ενώ τα παιδιά με κώφωση και τύφλωση  απολαμβάνουν πλήρως την διδασκαλία σε νοηματική 
γλώσσα και γραφή brail που είναι αναγκαίες για την Εκπαίδευσή τους σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης,  
-ενώ τα παιδιά με κινητική αναπηρία έχουν την υποστήριξη του αναπηρικού αμαξιδίου σε όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης,  
-ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται και απολαμβάνουν πλήρως την Εκπαιδευτική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης,  
-ενώ τα τυπικά παιδιά απολαμβάνουν πλήρως όλα τα μέσα που θεωρούνται αναγκαία για την 
Εκπαίδευσή τους σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης,  
   -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται το Δικαίωμα αυτό, αν και η ΠΣ αποτελεί για αυτά αναγκαίο 
όρο και την μοναδική διέξοδο που προσφέρει το Ελληνικό κράτος για την Εκπαίδευσή τους. 
  -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Με τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς 
και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι ενώ όλα τα άλλα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται και 
απολαμβάνουν πλήρως την Εκπαιδευτική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή 
τους στο Λύκειο και την μετέπειτα Εκπαίδευση, τα ίδια,  αντιθέτως,  στερούνται αυτό το Δικαίωμα που 
διατηρούν τα άλλα παιδιά.  
Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι 
κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (άρ.6Α-2.ια) του νέου προτεινόμενου 
νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ 
και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά 
τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητάς τους, αφού το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, θεωρείται πλέον αναλώσιμο και κατώτερο του Δικαιώματος των 
παιδιών με κώφωση και τύφλωση, καθώς και των τυπικών παιδιών.  
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-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμα τους στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν 
Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική Ζωή.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι ο νπν στερεί από τα παιδιά του ΑΦ την δυνατότητα να έχουν στην 
μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση την ΠΣ που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην 
Εκπαίδευση. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
  

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α).  
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ).  
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-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

Επισημάνσεις: Δεδομένου ότι τα παιδιά του ΑΦ στερούνται την ΠΣ που σε άλλα παιδιά παρέχεται – και που αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την Εκπαίδευσή τους, τους στερείται το Δικαίωμα να έχουν «δίκαιες και ποιοτικές» 
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες , να μην υπόκεινται σε απάνθρωπες συνθήκες, να επιλέξουν το Σχολείο προτίμησής τους 
εφ’ όσον σε αυτό τους στερούν την ΠΣ. Στερούνται επίσης το Δικαίωμα του σεβασμού των απόψεών τους, εφ’ όσον 
στερούνται την δυνατότητα να επιλέξουν την ΠΣ και εφ’ όσον παρά τις επανειλημμένες επικλήσεις και διαβήματα της 
Ομοσπονδίας τους (ΕΟΔΑΦ), ο νπν τους στερεί την ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την πρόσβασή τους στο 
Δικαίωμα της Εκπαίδευσης.  
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ: 
 

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 6Α-2.ια) του νπν.  
 
2)Διατήρηση της αρχής της  ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού του Δικαιώματος στην 
Εκπαίδευση.  
 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5/παρ. 1, 3, 4, 10, που ορίζουν ότι τα παιδιά του ΑΦ δικαιούνται σε 
ΟΛΕΣ τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, (συμπεριλαμβανομένης και της τριτοβάθμιας και 
πανεπιστημιακής), την υποστήριξη ΠΣ, εξατομικευμένης, εξειδικευμένης και πλήρους, εφ όσον 
το αιτηθούν τα ίδια ή οι Γονείς τους.  
-Η μείωση των ωρών, ή διακοπή της ΠΣ, μπορεί να αποφασιστεί από τις υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ, 
μόνο μετά από αίτημα ή σύμφωνη γνώμη του ίδιου του παιδιού ή των Γονέων του.   
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

 

Τοποθέτηση Β11) Η απαγόρευση της ΠΣ στα Σχολεία που υπάρχει Τμήμα Ένταξης και 

η συνεπαγόμενη κατάργηση της ΠΣ, ασυλοποίηση των παιδιών του ΑΦ και υποβολή 

τους σε καθεστώς «απάνθρωπης μεταχείρισης» και «μη σωματικού βασανισμού».  

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 7.4 β/εδ. 1 του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων (άρθρο 6Α-2.θ του 
νπν)  
 

 Καταργείται η διάταξη (αρ.7.4 β/εδάφιο 1 του πν), που όριζε ότι η ΠΣ είναι εντελώς ανεξάρτητη 
από το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ), ότι μπορεί να συνυπάρχει στο ίδιο Σχολείο ανεξάρτητα από το ΤΕ 
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και ότι τα παιδιά του ΑΦ, όποτε χρειαστεί να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα στο ΤΕ, θα 
προσέρχονται σε αυτό, μαζί με τον Εκπαιδευτικό της ΠΣ. 
 

-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (6Α-2.θ του νπν), «όπου υπάρχει ΤΕ, 
απαγορεύεται η χορήγηση Π.Σ»!!!  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι η ΠΣ και το ΤΕ, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί θεσμοί, που 
εξυπηρετούν τελείως διαφορετικές ανάγκες ο καθένας και δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.  
Συνεπώς, το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει, ή υποκαταστήσει το άλλο.  
  -Το ΤΕ αφορά παιδιά που για διάφορους λόγους (ασθένειες, μετανάστευση, κοινωνικά προβλήματα 
κλπ), έχουν μαθησιακά κενά και τα αναπληρώνουν στο ΤΕ όπου διδάσκονται προηγούμενη ύλη την 
οποία έχουν χάσει και δεν μπορεί να επαναληφθεί στην κανονική τάξη, ενώ η ΠΣ είναι η εξειδικευμένη 
Εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση χωρίς 
αυτήν. Για παράδειγμα, ένα παιδί με κώφωση που του χορηγείται ΠΣ, μπορεί να μην έχει κανένα κενό 
στην Εκπαιδευτική ύλη, να είναι ο καλύτερος μαθητής, αλλά χωρίς τον Ειδικό Εκπαιδευτικό που θα του 
μεταφέρει το Εκπαιδευτικό αντικείμενο  με την νοηματική γλώσσα, είναι αδύνατον να φοιτήσει. Είτε 
φοιτήσει στο ΤΕ, είτε όχι, αν δεν έχει τον ειδικό Εκπαιδευτικό της ΠΣ που κατέχει την νοηματική 
γλώσσα, δεν μετέχει στην Εκπαίδευση.  
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ένα παιδί του ΑΦ, είτε έχει μαθησιακά κενά, είτε είναι ο καλύτερος 
μαθητής, όσο και αν φοιτήσει στο ΤΕ, χωρίς την υποστήριξη από τον Εκπαιδευτικό της ΠΣ που είναι 
γνώστης του Αυτισμού,  το ΤΕ δεν θα του προσφέρει καμία απολύτως Εκπαίδευση – το παιδί του ΑΦ 
στο ΤΕ ΔΕΝ Εκπαιδεύεται, απλά παρίσταται και η φοίτησή του εκεί, είναι απλά απώλεια και σπατάλη 
χρήσιμου Εκπαιδευτικού χρόνου. 
 

 Το δεύτερο σημαντικό (και σημαντικότερο όλων) είναι ότι το ΤΕ, εκτός από ατελέσφορο, είναι 
πρωτίστως ακατάλληλο και επιζήμιο για τα παιδιά του ΑΦ, την Εκπαίδευσή τους, αλλά και την 
(ψυχική) Υγεία τους επειδή τα παιδιά που παραπέμπονται σε αυτό, είναι περιστασιακά (ανάλογα με τα 
κενά και τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά), οπότε  ο θεσμός αυτός (που για άλλα παιδιά 
μπορεί να είναι επωφελής) υποχρεώνει τα παιδιά του ΑΦ, να φοιτούν μερικές ημέρες και ώρες στην 
κανονική τάξη και μερικές ώρες στο Τ.Ε, δηλ. σε άλλη αίθουσα, άλλο περιβάλλον, με άλλους 
Εκπαιδευτικούς, άλλους συμμαθητές οι οποίοι από ώρα σε ώρα αλλάζουν, κλπ.  
Αυτό σημαίνει ότι το παιδί, στη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας (ή ακόμη και της ίδιας ημέρας), υπόκειται 
διαρκείς αλλαγές και εναλλαγές. 
Όμως, όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και στην τοποθέτηση 4 για την «μερική» ΠΣ, οι 
αλλαγές, είναι ο παράγοντας που προκαλεί την μεγαλύτερη καταστροφή στην Υγεία των παιδιών του 
ΑΦ, ενεργοποιεί όλα τα δυσμενή συμπτώματα της πάθησής τους, αποτελεί για αυτά την μέγιστη 
κακοποίηση που μπορούν να υποστούν – και γενικότερα, συνιστά αυτό που στην επίσημη διεθνή 
ορολογία αποκαλείται ψυχικός, και «νοητικός, ηθικός / μη σωματικός βασανισμός» τους.  
Συνεπώς, η παραπομπή ενός παιδιού του ΑΦ στο ΤΕ, συνιστά περιβάλλον κακοποίησης και 
βασανισμού του, ή, όπως ορίζεται στην διεθνή ορολογία, «απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση» και ψυχικό «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» του παιδιού, επειδή του 
επιβάλλει τον παράγοντα που είναι ο πιο επιβλαβής για τη συγκεκριμένη διαταραχή και για τις 
νοητικές λειτουργίες, την Υγεία και τις Εκπαιδευτικές δυνατότητές του: Δηλαδή, τις διαρκείς 
αλλαγές και εναλλαγές.   
  -Επομένως, η φοίτηση στο ΤΕ είναι ακατάλληλη και επιζήμια για τα παιδιά του ΑΦ και δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει την ΠΣ.  
 

Αντίθετα, επειδή ακριβώς οι συνθήκες του ΤΕ είναι δυσμενείς για τα παιδιά του ΑΦ, τις ελάχιστες ώρες 
του Σχολικού έτους που πιθανόν θα χρειαστεί να φοιτήσουν σε αυτό (για την κάλυψη τυχόν 
μαθησιακών κενών που θα δημιουργηθούν – και εφ όσον δεν γίνεται αλλιώς), το παιδί θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τον Εκπαιδευτικό ΠΣ, ο οποίος στο ΤΕ είναι ακόμη πιο απαραίτητος 
από ότι στην κανονική τάξη, δεδομένου ότι λόγω των δυσμενών για το ΑΦ συνθηκών του ΤΕ, το παιδί 
εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσμενείς για την 
πάθησή του συνθήκες του ΤΕ.  
 

Τονίζουμε όμως, ότι ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές το ΤΕ πρέπει να αποφεύγεται – ειδικά για τα 
παιδιά του ΑΦ και αντ’ αυτού, για την κάλυψη των μαθησιακών κενών  να προτιμάται η διαπροσωπική 
διδασκαλία από τον ατομικό του Εκπαιδευτικό ΠΣ σε χωριστή αίθουσα απόσυρσης / ηρεμίας που 
πρέπει να υπάρχει για τα παιδιά του ΑΦ.  
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 -Το τρίτο σημαντικό, είναι ότι το ΤΕ, φιλοξενεί παιδιά με πολλές εντελώς διαφορετικές αναπηρίες, 
παθήσεις, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλες δυσκολίες κοινωνικής φύσεως, τα οποία έχουν 
ετερόκλητες και τελείως διαφορετικές ανάγκες. Συνεπώς, για τα παιδιά του ΑΦ, που επιπρόσθετα 
έχουν έναν διαφορετικό εγκέφαλο και τρόπο σκέψης, το ΤΕ ένταξης, αποτελεί - εκτός των 
προαναφερθέντων - και περιβάλλον ασυλοποίησης. 
Για τον λόγο αυτό, την παραπομπή και φοίτηση των παιδιών του ΑΦ στο ΤΕ αντί της φοίτησης στη 
Γενική (κανονική) τάξη με ΠΣ, την χαρακτηρίζουμε χάριν συντομίας ως «ασυλοποίηση στο ΤΕ». 
   

  - Η προοπτική αυτού του (εντελώς παράλογου ) μέτρου, είναι προφανέστατη: Όπου υπάρχει ΠΣ, θα 
συνδυάζονται οι ανάγκες άλλων 2 (ή περισσότερων) παιδιών με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες (κάθε 
Σχολείο έχει τουλάχιστον 40 – 50 παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες) και ο Εκπαιδευτικός ΠΣ, θα 
μετατρέπεται σε Εκπαιδευτικό του ΤΕ, με πολλά ασυλοποιημένα παιδιά στο τμήμα του, βάσει της 
διάταξης ότι για τη σύσταση Τμήματος Ένταξης, χρειάζεται η παρουσία τριών (ή περισσότερων) 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
  -Για όλους αυτούς τους λόγους, η διάταξη (αρ.7.4 β/εδάφιο 1 του πν),  της οποίας την θεσμοθέτηση 
είχε απαιτήσει και είχε πετύχει η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο νόμο 3699/08 
(η οποία όριζε ότι η ΠΣ μπορεί να συλλειτουργεί στο ίδιο Σχολείο ανεξάρτητα από το ΤΕ και ότι τα 
παιδιά του ΑΦ, όποτε χρειαστεί να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα στο ΤΕ, θα προσέρχονται σε 
αυτό, μαζί με τον Εκπαιδευτικό της ΠΣ), ήταν απολύτως σωστή και πρέπει να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί.  
  -Μοναδική σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η κατάργηση αυτής της διάταξης (αρ.7.4 β/εδάφιο 1 του 
προηγούμενου νόμου) και η θεσμοθέτηση της νέας διάταξης (αρ. 6Α-2.θ) του νέου προτεινόμενου 
νόμου, είναι η «οικονομία» στα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Εκπαίδευσης, δηλ. η μείωση των 
απασχολούμενων ειδικών Παράλληλης Στήριξης, προκειμένου να μισθοδοτούνται λιγότεροι 
Εκπαιδευτικοί και να χρηματοδοτούνται λιγότερες υποδομές προς αποφυγή / μείωση του κόστους της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης.  
  -Το άρθρο αυτό, σε συνδυασμό με τα παρόμοια άρθρα του νπν, δημιουργεί τις συνθήκες 
ασυλοποίησης και αποκλεισμού των παιδιών από την Εκπαίδευση, που εξυπηρετούν την περικοπή 
των δαπανών που απαιτούνται για την τήρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα: Το 
άρθρο αυτό, σε συνδυασμό : 
-με τα άρθρα 4-3Γ και αρ. 7-4 του νπν, που αφαιρούν τις αποφάσεις για την Εκπαίδευση των παιδιών 
από τα ίδια και τους Γονείς τους  
-με το άρθρο 6-Α.2α/εδ.3 του νπν, που επιβάλλει τον εξαναγκαστικό έμμεσο αποκλεισμό του παιδιού 
εφ’ όσον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς στήριξη τις μισές ώρες του Σχολείου 
-με το άρθρο 3- παρ.3  που εντάσσει στα παιδιά με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες και τα παιδιά με 
κοινωνικά προβλήματα 
-με τα άρθρα περικοπής της ΠΣ και του Δικαιώματος σε αυτήν (άρθρα 4-3Γ, 7-4/εδ.2, 6Α-2γ  τα οποία 
προαναφέραμε και τα άρθρα 6Α-2γ / εδ.3, 6Α-2.ια και 7-4.γ του νπν τα οποία σχολιάζουμε πιο κάτω),  
προγραμματίζει την ασυλοποίηση πολλών διαφορετικών παιδιών σε ένα ΤΕ, που εξυπηρετεί το χαμηλό 
κόστος,  την βέβαιη Εκπαιδευτική αποτυχία των παιδιών και την λήψη κοινοτικών κονδυλίων που ενώ 
προορίζονται για την κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των παιδιών, χρησιμοποιούνται για την 
καταπάτησή τους.   
 

  -Οι επιπτώσεις, γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές με ένα παράδειγμα: Ας πάρουμε το υποθετικό 
παράδειγμα ενός Σχολείου όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή πχ: 4 ΠΣ μαθητών του ΑΦ, 1 ΠΣ τυφλού 
μαθητή, 1 ΠΣ κωφού μαθητή, 1 ΠΣ μαθητή με ΔΕΠΥ και ένα τμήμα ένταξης – σύνολο = 8 
Εκπαιδευτικοί Ε.Α.  
Δεδομένου ότι: 
-με το νέο νομοσχέδιο ο Εκπαιδευτικός Ειδ. Εκπαίδευσης είναι πλέον ωρομίσθιος (και χαμηλόμισθος) – 
οπότε απαγορεύεται να εργαστεί πάνω από 4 ώρες την εβδομάδα και ότι 
-όπου υπάρχει Τμ. Ένταξης απαγορεύεται να υπάρχει και ΠΣ και ότι  
-στα παιδιά που χρήζουν Ειδ. Εκπαίδευσης προστίθενται πλέον και παιδιά με μειωμένη σχολική 
επίδοση («γνωστικές δυσκολίες») ή «παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης», ή «λόγω γονικής 
παραμέλησης», ή «λόγω ενδοοικογενειακής βίας», κλπ, κλπ(!!!)». Δηλαδή μεταξύ άλλων «κακοί 
μαθητές», παιδιά οικογενειών που θεωρούνται ύποπτες(!!!) για οικογενειακή (σωματική ή άλλου είδους) 
βία, κακοποίηση και άλλες μορφές παραβατικότητας κλπ,  το προοπτικό αποτέλεσμα είναι προφανές: 
Το ΥΠΑΙΠΘ θα μπορεί πλέον προσλαμβάνει έναν Εκπαιδευτικό ΕΑ, ο οποίος θα διδάσκει σε ένα ΤΕ, 
όπου θα φοιτούν (ασυλοποιημένα πλέον) ΟΛΑ αυτά τα παιδιά (εντελώς διαφορετικών παθήσεων), τα 
οποία είχαν μέχρι τώρα ατομική ΠΣ το καθένα, μαζί με άλλα παιδιά εντελώς διαφορετικών, κοινωνικών 
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αναγκών. Αυτό το ΤΕ θα λειτουργεί μόνο 4 ώρες την εβδομάδα (δηλ. μισή διδακτική μέρα) και μόνο για 
6 μήνες. (Δηλ. προσαρμόζεται στα δεδομένα του ΕΣΠΑ). Αυτός είναι και ο ένας προφανής λόγος που 
τίθεται ο όρος ότι το παιδί θα πρέπει «να μπορεί να μείνει μόνο του  τις μισές τουλάχιστον διδακτικές 
ώρες»: Για να του καλύπτουν μόνο τους 6 μήνες, βάσει των προδιαγραφών ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα 
επεξηγήσαμε στην προηγηθείσα τοποθέτηση 4, περί της «μερικής» ΠΣ. 
   -Αυτός ακριβώς είναι και ο προφανής σκοπός του νομοσχεδίου για λόγους «οικονομίας», δεδομένου 
ότι: Εάν το ΥΠΑΙΘ σκόπευε να καλύψει όλες τις ώρες της ΠΣ και του ΤΕ, με βάση το νέο νομοσχέδιο, 
θα έπρεπε να προσλάβει στο σχολείο του πιο πάνω παραδείγματος,  περίπου 80 Εκπαιδευτικούς ΕΑ 
στη θέση των 8  που έχει τώρα (2 την ημέρα για πλήρες ωράριο επί πέντε ημέρες επί τις 8 θέσεις του 
συγκεκριμένου παραδείγματος), πράγμα ακόμη πιο δαπανηρό και ασύμφορο (πέραν του ότι θα ήταν 
πλήρως αντιπαιδαγωγικό για ένα παιδί του ΑΦ να αλλάζει 10 Εκπαιδευτικούς ΠΣ μέσα σε μία 
εβδομάδα). Και επί πλέον, ο νόμος θα όριζε (σε αντίθεση με αυτά που ορίζει τώρα ο νπν), ότι η ΠΣ 
είναι ατομική για κάθε παιδί, για όλες τις ώρες του Σχολείου, κλπ.  (Και επειδή όλα αυτά ούτε 
κατοχυρώνονται στον νπν – ούτε ευσταθούν, η μοναδική λογική εξήγηση που προκύπτει για τις 
αλλαγές αυτές, είναι οι περικοπές).  
Επί πλέον,  δεν θα θεσμοθετούσε την παράλογη απαγόρευση ότι «όπου υπάρχει ΤΕ δεν χορηγείται 
ΠΣ».  
 

Γίνεται λοιπόν προφανές, ότι σκοπός και προοπτική του νέου νόμου είναι σταδιακά, να μείνει μόνο ένας 
Εκπαιδευτικός, μόνο για 4 ώρες εβδομαδιαίως, για ΟΛΑ τα παιδιά που χρειάζονται Ειδική Εκπαίδευση 
(8 στην περίπτωση του παραδείγματος).  
  -Δηλαδή, από τις 22 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε παιδί που ίσχυαν μέχρι το 2008-09, σήμερα η ΠΣ, 
στο συγκεκριμένο παράδειγμα,  μειώνεται  στις 4 ώρες για 8 παιδιά εβδομαδιαίως, δηλ. στη μισή 
ώρα(!!!)  για κάθε παιδί την εβδομάδα!  Πράγμα που σημαίνει ΠΣ για 6 λεπτά την ημέρα!!!  
Εάν σε αυτά προσθέσετε και τα παιδιά των διαφορετικών κοινωνικών αναγκών που προαναφέραμε 
(περί τα 35 κατ’ ελάχιστο σε κάθε Σχολείο στην καλύτερη περίπτωση), τα παιδιά θα πρέπει να 
φοιτήσουν σε ένα ΤΕ με 45 παιδιά και έναν Εκπαιδευτικό. Πράγμα που τελικά σημαίνει ΠΣ για λίγα... 
δευτερόλεπτα την ημέρα!!! 
 

  -Επίσης, το νομοθέτημα αυτό αποτελεί και μέθοδο πλαστογράφησης των πραγματικών στοιχείων της 
ΠΣ και της Ειδικής Εκπαίδευσης: Με τον νέο δραστικό επιμερισμό της ΠΣ, ο ειδικός Εκπαιδευτικός ο 
οποίος μέχρι τώρα υποστήριζε μία και μετέπειτα δύο ΠΣ, τώρα, μοιράζεται σε πολύ περισσότερα (10 – 
15) παιδιά, οπότε, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να παρουσιάζεται ότι δήθεν οι υπηρεσίες Ειδικής 
Εκπαίδευσης (ή και οι Παράλληλες Στηρίξεις) και οι Εκπαιδευτικοί που τις στελεχώνουν 
δεκαπλασιάστηκαν, ενώ στην πραγματικότητα, οι υπάρχουσες ΠΣ περικόπηκαν στις υποδεκαπλάσιες 
(!!!) ημέρες και ώρες – και από Εκπαιδευτική υποστήριξη μετατράπηκαν σε Εκπαιδευτική υποβάθμιση, 
κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών.  
Με τον τρόπο αυτό, εξαπατώνται η κοινή γνώμη, οι ψηφοφόροι, οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί και 
φορείς χρηματοδότησης και προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στους οποίους δίνεται η ψευδής / 
παραπλανητική εντύπωση ότι δήθεν οι υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης (ή και οι Παράλληλες Στηρίξεις) 
αυξάνονται και ότι η χρηματοδότηση που προνοούν χρησιμοποιείται δήθεν στην αύξηση των 
υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης (και των ΠΣ) και στην κατοχύρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς και τελικά για την συγκάλυψη της 
συντελούμενης «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης», του «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού 
βασανισμού» των παιδιών του ΑΦ – και συνεπώς και για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τους τα οποία προοριζόταν να ενισχύσει – δηλ.  για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό από 
αυτόν για τον οποίο χορηγούνται αυτές οι χρηματοδοτήσεις.  
 

  -Από όλα αυτά, γίνεται προφανές ότι ο σκοπός που εξυπηρετείται από αυτό το νομοθέτημα, δεν είναι 
η κατοχύρωση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, αλλά ο ακριβώς αντίθετος: Το να 
κατοχυρωθεί η σίγουρη καταπάτησή τους, προκειμένου να μειωθεί / αποφευχθεί το κόστος της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης!!!  
 

 -Επίσης, γίνεται προφανές ότι αποτελεί αναγκαίο όρο σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
του Συντάγματος, η διατήρηση της ανεξάρτητης λειτουργίας των δύο θεσμών (ΤΕ και ΠΣ) και της 
συνύπαρξής τους όπου χρειάζεται, χωρίς η λειτουργία του ενός να αποκλείει την λειτουργία του άλλου. 
Συνεπώς, η υποκατάσταση της ΠΣ από το ΤΕ, αποτελεί νομιμοποίηση της κακοποίησης, της 
«απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» και του «μη σωματικού βασανισμού», καθώς και της 
ασυλοποίησης των παιδιών του ΑΦ, καθώς επίσης και νομιμοποίηση της υποβάθμισης και 
καταπάτησης του Δικαιώματός τους στην Εκπαίδευση. 
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 -Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η μείωση / κατάργηση των Παράλληλων 
Στηρίξεων, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε «οικονομική» και ασυλοποιημένη φοίτηση στο ΤΕ 
και συνακόλουθη  κακοποίηση, Εκπαιδευτική αποτυχία, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο 
Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση 
της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η 
μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 

 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
δεδομένου ότι οι αρμόδιοι πλέον, αποκτούν την δυνατότητα να εμπορεύονται προς τους Γονείς, το εάν 
θα εγκρίνουν ή όχι την ΠΣ του παιδιού τους, ή εάν θα την υποκαταστήσουν με την δημιουργία 
Τμήματος Ένταξης, οπότε το παιδί τους δεν θα έχει την ΠΣ που δικαιούται και η οποία αποτελεί το 
μοναδικό μέσον και αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση του.   
 

 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με 
αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση 
μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε 
κατωτέρω. 
 

  Β2) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ  
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού όπου υπάρχει ΤΕ, 
στερούνται την ειδική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την 
πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, 
δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά.  
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
 -Ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν την διέξοδο των ειδικευμένων Σχολείων κωφών,  Εκπαιδευτικούς 
ειδικευμένους στην κώφωση και πλήρη διδασκαλία με νοηματική γλώσσα και το είδος Εκπαιδευτικής 
υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους όλες τις ώρες της φοίτησης, 
  -ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν την διέξοδο των ειδικευμένων Σχολείων τυφλών, Εκπαιδευτικούς 
ειδικευμένους στην τύφλωση και πλήρη διδασκαλία με γραφή brail και το είδος Εκπαιδευτικής 
υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους όλες τις ώρες της φοίτησης, 
  -ενώ τα τυπικά παιδιά φοιτούν σε ένα Σχολείο προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες τους και τα 
φυσικά τους χαρακτηριστικά, 
  -ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους,  
  -ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να μην ασυλοποιούνται, 
  -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι στα Σχολεία που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, 
εξαναγκάζονται σε ασυλοποίηση και στερούνται πλήρως την ΠΣ η οποία αποτελεί το μοναδικό είδος 
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Εκπαιδευτικής υποστήριξής τους που διαθέτει το Ελληνικό κράτος και αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους.   
  -Δεδομένου ότι το ΤΕ συνεπάγεται αλλαγές, που για τα παιδιά του ΑΦ συνεπάγονται κακοποίηση, 
αποδεικνύεται ότι ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν το Δικαίωμα να μην τους επιβάλλεται 
κακοποίηση κατά την φοίτησή τους, αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται αυτό το Δικαίωμα και 
εξαναγκάζονται σε φοίτηση υπό το καθεστώς κακοποίησης.  
   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, υποχρεώνει τα παιδιά του ΑΦ, να 
φοιτούν μερικές ημέρες και ώρες στην κανονική τάξη και μερικές ώρες στο Τ.Ε, δηλ. σε άλλη αίθουσα, 
άλλο περιβάλλον, με άλλους Εκπαιδευτικούς, άλλους συμμαθητές οι οποίοι από ώρα σε ώρα 
αλλάζουν, κλπ.  Συνεπώς εξαναγκάζει το παιδί του ΑΦ σε διαρκείς και καθημερινές αλλαγές και 
εναλλαγές (χώρου, περιβάλλοντος, σχήματος, προσώπων κλπ).  
Όμως, όπως είναι επιστημονικά γνωστό, οι αλλαγές είναι ο πιο επιβλαβής / καταστροφικός 
παράγοντας για την πάθηση, τις νοητικές λειτουργίες και την Υγεία των παιδιών του ΑΦ και αποτελούν 
για αυτά την μέγιστη κακοποίηση που μπορούν να υποστούν.  
 Δεδομένου δε ότι οι αλλαγές είναι ο σοβαρότερος παράγοντας κακοποίησης και βλάβης της Υγείας 
των παιδιών του ΑΦ, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος:  
  -α1) Θεσμοθετεί την υποβολή τους σε διαρκή συναισθήματα έντονου, σοβαρού και σκληρού  ψυχικού, 
ηθικού και νοητικού πόνου, δηλαδή σε ψυχικό / ηθικό και νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους, όπως 
αυτός ορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ περί 
της απαγόρευσης των απάνθρωπων μεταχειρίσεων και βασανισμών.  
  -α2) Επί πλέον, με το νέο νομοθέτημα, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι ενώ το Δικαίωμα όλων 
των άλλων παιδιών να μην υφίστανται κακοποίηση και βασανισμό γίνεται σεβαστό, αντιθέτως, τα ίδια, 
στερούνται αυτό το Δικαίωμα και υποχρεούνται να φοιτούν σε περιβάλλον και συνθήκες που για αυτά 
αποτελούν την μέγιστη ψυχική, ηθική και νοητική κακομεταχείριση και βασανισμό. Συνεπώς, 
διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα θεμελιώδη Δικαιώματα που 
απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται αισθήματα μειονεκτικότητας και 
υποβάθμισης και να αγωνιούν για την εν γένει ζωή και το μέλλον τους.  
Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους δημιουργούν πρόσθετα 
συναισθήματα άγχους, αγωνίας, υποβάθμισης, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, συνιστούν εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση και πρόσθετο ψυχικό / ηθικό / 
νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
  -α3) Επίσης, με το νέο νομοθέτημα, τα παιδιά του ΑΦ διαπιστώνουν ότι ενώ όλα τα άλλα παιδιά 
απολαμβάνουν πλήρως το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους, αυτά την στερούνται. Δηλαδή,  
  -ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης στη διάθεσή τους Εκπαιδευτικούς και 
κατάλληλο πλαίσιο τυπικής Εκπαίδευσης,  
-ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
κώφωση και πλήρη διδασκαλία με νοηματική γλώσσα και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, 
-ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν όλες τις ώρες της φοίτησης Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην 
τύφλωση και πλήρη διδασκαλία με γραφή brail και το είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξης που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, κλπ,  
   -αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, μέσω του συγκεκριμένου  νομοθετήματος, 
στερούνται πλήρως την ΠΣ η οποία αποτελεί το μοναδικό είδος Εκπαιδευτικής υποστήριξής τους που 
διαθέτει το Ελληνικό κράτος και αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους.  
Συνεπώς, διαπιστώνουν και σε αυτόν τον τομέα ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν πρόσθετα 
συναισθήματα άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν επιπρόσθετες 
εξευτελιστικές και απάνθρωπες μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό 
τους.  
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  -α4) Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους Γονείς και την οικογένειά τους, οι οποίοι υπόκεινται τις 
απάνθρωπες / εξευτελιστικές μεταχειρίσεις και βασανισμό των παιδιών τους από τις αρχές του 
Ελληνικού κράτους.  
-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«μη σωματικό βασανισμό» και σε «αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα 
υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». Επομένως, το συγκεκριμένο νομοθέτημα, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα αυτή νομοθετική διάταξη, τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους 
Γονείς, το εάν θα εγκρίνουν ή όχι την ΠΣ του παιδιού τους, ή εάν θα την υποκαταστήσουν με την 
δημιουργία Τμήματος Ένταξης, οπότε το παιδί τους δεν θα έχει την ΠΣ που δικαιούται και η οποία 
αποτελεί το μοναδικό μέσον και αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευση του.   
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την υποκατάσταση της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους από το Τμήμα Ένταξης), να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη 
του Σχολείου, αποκλείοντας έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν 
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας έτσι για 
τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την 
απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε γνωμοδοτώντας μαζικά την υποκατάσταση των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ από Τμήματα Ένταξης,  
ώστε να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από 
τα έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές 
(όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε εγκρίνοντας κατ’ επιλογήν το Δικαίωμα της ΠΣ, στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των 
ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη 
αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών, δια της υποκατάστασης της ΠΣ που 
δικαιούνται, από την σύσταση Τμήματος Ένταξης.     
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια του διαχωρισμού του Τμήματος 
Ένταξης από την ΠΣ ως δύο διαφορετικοί θεσμοί που μπορούσαν να συνυπάρχουν, οπότε  και τα 
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη δεν μπορούσαν να περικόπτουν την μία παροχή με πρόσχημα την άλλη,  
 αλλά υποχρεούνταν να εγκρίνουν και τις δύο αν χρειάζονταν στα διαφορετικά παιδιά κάθε Σχολείου, 
χάριν της υπηρέτησης των Δικαιωμάτων και συμφερόντων – και του εν γένει «καλού των παιδιών», το 
οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου της 
πρόκρισης της ΠΣ ή του ΤΕ, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν οι 
ενδιαφερόμενοι Γονείς.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
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  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  

 

Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ,  ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ όπως κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας στο γνωστό «Σχέδιο 
δράσης» ΕΣΑΜΕΑ – ΥΠΑΙΠΘ του 2010 – σελ. 18, στις οποίες η ΠΣ παρουσιάστηκε ως «περιττή 
σπατάλη» και έμμεσα υποδείχθηκε η περικοπή της (και η υποβάθμισή της σε «μερική»), υποδείχθηκαν 
επίσης οι διαρκείς (άσκοπες και γραφειοκρατικές) επαναξιολογήσεις (κωλυσιεργίας)  - και στις οποίες, 
όλα αυτά  παρουσιάστηκαν ως δήθεν... δικά μας αιτήματα! (των... Γονέων!!!).  
 Αντίθετα, απαιτούμε το σεβασμό του Δικαιώματος των παιδιών του ΑΦ στην εφαρμογή της ατομικής 
και πλήρους ΠΣ, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του ΤΕ, ως αναγκαίο όρο για την υλοποίηση και το 
σεβασμό του Δικαιώματός τους στην Εκπαίδευση. 
-Οι θέσεις αυτές περί χαρακτηρισμού της πλήρους και ατομικής ΠΣ ως «περιττή σπατάλη»  (και 
συνεπώς περί «οικονομικής» υποκατάστασής της από το ΤΕ), ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 
200.000 Γονέων και των οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε από τις ΕΣΑΜΕΑ και 
ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ εναντίον των 
Δικαιωμάτων μας στην πλήρη και απρόσκοπτη Π.Σ, αποτελούν παραβίαση των σχετικών αποφάσεων 
του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ των ως άνω Δικαιωμάτων μας, αποφάσεις / θέσεις με τις 
οποίες συντασσόμαστε από τις προϊδρυτικές ήδη δράσεις της ΕΟΔΑΦ και της ιδρυτικής κίνησης των 
συλλόγων της.  
 

Γ1) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απουσία κυρώσεων προστασίας    

Αν και είναι γνωστό σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά πορίσματα: 
-ότι η ασυλοποιημένη φοίτηση στο ΤΕ, λόγω των διαρκών αλλαγών και εναλλαγών που εμπεριέχει 
αποτελεί για τα παιδιά του ΑΦ μέθοδο κακοποίησης και βασανισμού τους, όπως την έχουν 
χαρακτηρίσει οι Γονείς και οι ειδικοί επιστήμονες στα μεγάλα ψηφίσματά τους προς την κυβέρνηση και 
τον πρωθυπουργό της χώρας.  
-ότι συνεπώς συνιστά «απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση» και «ψυχικό, ηθικό, νοητικό / μη 
σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και των 
αποφάσεων της αρμόδιας Επιτροπής και του διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
-ότι συνεπώς, η ασυλοποίηση στο ΤΕ, υπάγεται στο καθεστώς το οποίο οι εκθέσεις του ΟΗΕ 
χαρακτηρίζουν ως «πλαίσιο στο οποίο επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες».  
-ότι όλα αυτά, από το 2007 και εντεύθεν, έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως επανειλημμένα στην 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό του Ελληνικού κράτους, στο υπουργείο Παιδείας, και τα 
αρμόδια στελέχη, οποίοι συνεπώς είναι γνώστες αυτής της πραγματικότητας. 
   -Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές και τα ανώτερα στελέχη, εξακολούθησαν και εξακολουθούν να  
αποφασίζουν και γνωματεύουν την εγκληματικά επιζήμια ασυλοποιημένη φοίτηση στο ΤΕ. 
-Οι αποφάσεις αυτές, όπως αποδεικνύουμε βάσει των επιστημονικών δεδομένων, επιβάλλουν στα 
παιδιά του ΑΦ συνθήκες «κακοποίησης, απάνθρωπης μεταχείρισης» και «ηθικού, νοητικού / μη 
σωματικού βασανισμού».  
  Συχνά μάλιστα, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αν και εντελώς αδαή - χωρίς καμία έγκυρη 
επιστημονική γνώση ή ειδίκευση στον Αυτισμό, γνωματεύουν και αποφασίζουν την φοίτηση σε ΤΕ αντί 
στην κανονική τάξη με πλήρη ΠΣ, ερχόμενοι εν γνώσει τους σε αντίθεση με τις εκθέσεις και 
γνωματεύσεις  πραγματικών, έγκυρων και ειδικευμένων στον Αυτισμό επιστημόνων, οι οποίες τους 
έχουν κατατεθεί από τους Γονείς (προφανώς για λόγους «οικονομίας», προκειμένου να γίνουν αρεστά 
στην κυβερνητική πολιτική).  
  -Αυτό αποδεικνύει, ότι πολλά ανώτερα στελέχη, εν γνώσει τους και παρά τις διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες των Γονέων, επέβαλαν σε παιδιά του ΑΦ συνθήκες κακοποίησης και βασανισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι διέπραξαν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν, αλλά 
αντίθετα, παραβίασαν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.  
  -Αν και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησαν κυρώσεις για 
αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις, υποθάλποντας έτσι την κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του 
ΑΦ, και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους.  
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   -Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι ασυλοποιήσεις παιδιών του ΑΦ σε ΤΕ αυξήθηκαν, ενώ τώρα 
πλέον, λόγω της απουσίας κυρώσεων και της συνεπαγόμενης ανοχής, υπόθαλψης και ενθάρρυνσης 
αυτών των φαινομένων, με την παρούσα πρόταση νόμου, επιχειρείται και νομιμοποίηση αυτών των 
εγκληματικών παραβιάσεων.  
    -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παραπομπή / εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε φοίτηση στο ΤΕ  και η 
απουσία κυρώσεων προς αποτροπή του, έχει δημιουργήσει καθεστώς μαζικών παραβιάσεων των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ. Μετέτρεψε πολλά παιδιά του ΑΦ 
σε θύματα «απάνθρωπων και εξευτελιστικών μεταχειρίσεων και ηθικών, νοητικών / μη 
σωματικών βασανισμών» (κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΔΑ), και πολλά ανώτερα 
Εκπαιδευτικά στελέχη σε θύτες των παιδιών αυτών (κατά την έννοια των ορισμών, των 
διαπιστώσεων και παρατηρήσεων της 60ής συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα 
μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα «μέτρα κυρώσεων για τους θύτες» και 
«μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά θύματα», όπως ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της ως 
άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
   -Συνεπώς, εκτός από την απόσυρση του άρθρου αυτού, επιβάλλεται και η άμεση θεσμοθέτηση 
κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την επιβολή της ασυλοποίησης των παιδιών του ΑΦ στο ΤΕ παρά 
και ενάντια στα επιστημονικά πορίσματα και ενάντια στην επιλογή των παιδιών και των Γονέων τους 
για χορήγηση ΠΣ, και της συνακόλουθης  «απάνθρωπης, εξευτελιστικής μεταχείρισης και βασανισμού»  
που αυτή συνεπάγεται εναντίον των παιδιών του ΑΦ. Οι κυρώσεις αυτές δε, πρέπει να είναι ανάλογες 
της βαρύτητας των παραβιάσεων που συνιστούν βλάβη και κακοποίηση της Υγείας, «απάνθρωπη, 
εξευτελιστική μεταχείριση και ψυχικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» ανάπηρων παιδιών, όπως αυτά 
ορίζονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και ανάλογες 
της καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συντάγματος και του Δημοκρατικού 
πολιτεύματος. 
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (άρ. 7.4 β/εδ. 1) του προηγούμενου νόμου 
3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου  (άρ. 6Α-2.θ) του νέου προτεινόμενου νόμου, 
παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των 
Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

   
-Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
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-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους - εάν είναι 
απαραίτητο - ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», αφού ο κατάλληλος τύπος Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ (ΠΣ), στα Σχολεία που 
έχουν Τμήμα Ένταξης καταργείται - και συνεπώς στερούνται την δυνατότητα να τον επιλέξουν. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων.  
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

Επισημαίνουμε  ότι όταν στα Δημόσια Σχολεία που έχουν Τμήμα Ένταξης τα παιδιά του ΑΦ στερούνται την ΠΣ που 
αποτελεί αναγκαίο όρο  για την πρόσβασή τους στο Δικαίωμα της Εκπαίδευσης (και την μοναδική εξειδικευμένη 
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υποστήριξη που υπάρχει για αυτά στη χώρα) και εξαναγκάζονται να φοιτήσουν στο ασυλοποιημένο και επιζήμιο για 
αυτά Τμήμα Ένταξης,  στερούνται την δυνατότητα να μην υπόκεινται σε «απάνθρωπες συνθήκες» όπως ορίζει το 
άρθρο 50-γ. Επίσης, δεν μπορούν να έχουν Εκπαιδευτικές υπηρεσίες «δίκαιες και ποιοτικές» όπως ορίζει το αρ. 18α, 
ούτε την δυνατότητα «να μετακινούνται στο Σχολείο της προτίμησής τους» όπως ορίζει το άρ. 50-δ, όταν σε αυτό 
τους απαγορεύεται το Δικαίωμα της ΠΣ που αποτελεί αναγκαίο όρο  για την Εκπαίδευσή τους. 
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 6Α-2.θ) του νπν.  
 
2)Διατήρηση της ανεξαρτησίας των δύο θεσμών, που επιβάλλεται να μπορούν να 
συνυπάρχουν. 
 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α5/παρ. 1, 3, 4 και Βδ-3, που ορίζουν : 
-ότι η ΠΣ λειτουργεί ανεξάρτητα από την λειτουργία ΤΕ,  
-ότι το ΤΕ είναι ακατάλληλο για τα παιδιά του ΑΦ, για τα οποία το ΥΠΑΙΘ υποχρεούται στο 
γενικό Σχολείο να εξασφαλίζει φοίτηση με πλήρη, ατομική και ειδικευμένη ΠΣ 
-ότι τις σπάνιες φορές που θα χρειαστεί το παιδί του ΑΦ να φοιτήσει στο ΤΕ (περιπτώσεις που 
ακόμη δεν έχει προβλεφθεί ο ειδικός χώρος απόσυρσης για ατομική ενισχυτική διδασκαλία 
από τον Εκπαιδευτικό ΠΣ), τότε, το παιδί θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον Εκπαιδευτικό 
ΠΣ, ο οποίος στο ΤΕ είναι πολύ πιο απαραίτητος για το παιδί, από ότι στην γενική τάξη.  
Αυτή είναι η μόνη αποδεκτή λύση  για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού, 
τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη μέριμνα του νομοθέτη.  
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 

 

Τοποθέτηση Β12) Η κατάργηση της υποχρέωσης του κράτους για στελέχωση των ΠΣ 

των παιδιών του ΑΦ από επιστήμονες ειδικευμένους στον Αυτισμό: Νομιμοποίηση 

των αδαών να χρησιμοποιούν τα παιδιά του ΑΦ ως πειραματόζωα !!! 

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 7.4 / εδ.2 & 7.4.α/τελευταίο εδάφιο του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 6Α-2.δ του 
νπν)  
 
- Καταργείται η διάταξη (αρ.7.4 / εδ.2 & 7.4.α/τελευταίο εδάφιο του πν.) που όριζε ότι η ΠΣ των 
παιδιών του ΑΦ πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς «που έχουν τη μεγαλύτερη ειδίκευση στον 
Αυτισμό».  
-Τώρα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο του ΥΠΑΙΠΘ (αρ. 6Α-2.δ του νπν) ορίζεται ότι «στην ΠΣ 
τοποθετούνται αποκλειστικά εκπαιδευτικοί ΠΕ: 71, 61, 70.50», κλπ.  
 
  -Δηλαδή, στην ΠΣ θα μπορούν (και με το νόμο πλέον) να διορίζονται εντελώς αδαείς και ανειδίκευτοι 
στον Αυτισμό (μεταξύ αυτών και οι απλοί δάσκαλοι των «επιμορφώσεων της διαφθοράς» όπως τις 
χαρακτήρισαν οι 8.162 Γονείς και ειδικοί στο μεγάλο ψήφισμά τους προς τον πρωθυπουργό και την 
κυβέρνηση – δηλ όσοι «έχουν το μέσον» να χρησιμοποιούν τα παιδιά σαν πειραματόζωα. (Δηλαδή, 
αυτό που έγινε με το νόμο Διαμαντοπούλου και τους ψευδο-ειδικούς ΠΣ του ΕΣΠΑ, θα γίνεται και βάσει 
νόμου πλέον, οπότε θα πάρει ακόμη χειρότερες διαστάσεις).  
  -Παράλληλα, με την οριστική κατάργηση της Ιδιωτικής Π.Σ στον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 
6Β του νπν - το αναφέρουμε σε επόμενη παρατήρηση), αφαιρείται από τους Γονείς κάθε 
δυνατότητα να έχουν για το παιδί τους έναν στοιχειωδώς κατάλληλο ειδικό – και όλα τα παιδιά 
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εξαναγκάζονται βιαίως πλέον, να υποστούν τα πειράματα και την κακοποίηση των επικίνδυνων αδαών 
που διορίζει το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα. Μοναδικός προφανής στόχος αυτής της (κατά τα άλλα 
αναίτιας) απόφασης, η υποβάθμιση της ΠΣ τν παιδιών του ΑΦ και ο εξαναγκασμός τους σε 
Εκπαιδευτική αποτυχία και εγκατάλειψη / αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο...  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και σε άλλα προηγούμενα κεφάλαια, η Εκπαίδευση των 
παιδιών του ΑΦ είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες κατηγορίες, δεδομένου ότι εκτός από την 
διαβίβαση του γνωστικού αντικειμένου, απαιτεί επί πλέον και την επικοινώνησή του, αλλά και την 
αναδόμησή του  με διαφορετική (και εν πολλοίς, εξατομικευμένη) μορφή και δομή.  
Όταν λοιπόν η κώφωση, που χρειάζεται μόνο την μία από τις 3 αυτές λειτουργίες (διαβίβαση), απαιτεί 
Ειδικούς Εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους γνώστες της νοηματικής γλώσσας και χωρίς αυτήν την 
ειδίκευση η Εκπαίδευσή τους είναι αδύνατη, γίνεται κατανοητό, ότι η Εκπαιδευτική διαχείριση των 
παιδιών του ΑΦ, απαιτεί εξ ίσου – και πολύ περισσότερο – αντίστοιχη εξειδίκευση. 
-Όπως προαναφέραμε και στο εισαγωγικό παράρτημα, ο Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης ενός 
παιδιού του ΑΦ, χρειάζεται (μεταξύ άλλων), να μπορεί να επαναδιατυπώσει το κάθε κεφάλαιο με 
διαφορετική σειρά των ενοτήτων, με διαφορετικό λεξιλόγιο, διαφορετική σύνταξη, διαφορετικές 
επισημάνσεις και πλαγιότιτλους και πολλές άλλες παρεμβάσεις, που στις λεπτομέρειες χρειάζεται να 
διαφοροποιούνται για κάθε παιδί. Επίσης, χρειάζεται να επισημαίνει στο παιδί τα σημαντικά της 
προφορικής παράδοσης και να τα διαχωρίζει από τα δευτερεύοντα, να του οργανώνει τον τρόπο που 
κρατάει σημειώσεις, κλπ. Επίσης, να επισημαίνει και οργανώνει τις ενταξιακές / επικοινωνιακές ανάγκες 
εντός – και κυρίως εκτός τάξης – πράγμα που απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, 
προσαρμοσμένες και εξειδικευμένες στις ανάγκες του Αυτισμού.  
-Αυτές οι διαδικασίες Εκπαιδευτικής υποστήριξης, απαιτούν μεγάλη επιστημονική εξειδίκευση (και 
δεδομένου ότι πρόκειται για το δυσκολότερο όλων των Εκπαιδευτικών έργων, αυτό σημαίνει ότι η 
διετής εξειδικευμένη Εκπαίδευση που υπάρχει για άλλες επιστημονικές ειδικότητες, είναι το ελάχιστο 
που απαιτείται). Χρειάζεται επαρκή ειδίκευση τουλάχιστον στις βασικές μεθόδους, όπως, TEACCH, 
ABA, Κοινωνικές ιστορίες, Γνωσιακή / Συμπεριφορική παρέμβαση για το Αυτιστικό Φάσμα, κλπ. Αυτό 
με τη σειρά του, απαιτεί διδάκτορες / επιστήμονες που έχουν διδακτορική ειδίκευση στις μεθόδους 
αυτές για τον Αυτισμό, από έγκυρα Πανεπιστήμια (του εξωτερικού αφού μέχρι στιγμής στη χώρα μας 
δεν υπάρχουν), που έχουν τέτοια ειδικευμένα τμήματα πάνω στον Αυτισμό.  
Το γεγονός αυτό, επισημαίνουμε διαρκώς από το 2007 και εντεύθεν, ως προϊδρυτική και ως ιδρυτική 
κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ.  Έχει κατατεθεί πλήθος αναφορών Γονέων, για τους ακατάλληλους και 
επιζήμιους έως καταστροφικούς χειρισμούς αδαών στους οποίους έχει ανατεθεί η ΠΣ παιδιών του ΑΦ, 
από τους οποίους τα παιδιά του ΑΦ υπέστησαν σοβαρότατες κακοποιήσεις και μεγάλη ζημία ή και 
πλήρη καταστροφή του Εκπαιδευτικού τους μέλλοντος και της εν γένει ζωής τους που εξαρτάται από 
αυτό (Εργασία, επαγγελματική αποκατάσταση, αξιοπρεπής διαβίωση και επιβίωση, κοινωνική ζωή 
κλπ). 
Όπως έχουμε καταγγείλει σε επανειλημμένα διαβήματά μας προς την Πολιτεία, η ανάθεση της ΠΣ των 
παιδιών του ΑΦ σε αδαείς, είναι (εκτός από τον επιμερισμό της και τον εκφυλισμό της σε «μερική»), η 
δεύτερη σημαντικότερη αιτία της Εκπαιδευτικής αποτυχίας των παιδιών των οποίων η ΠΣ στελεχώθηκε 
από αδαείς, ενώ αντίθετα, οι ΠΣ που πέτυχαν (και μάλιστα με θεαματικά θετικά αποτελέσματα), ήταν 
μόνο όσες στελεχώθηκαν από ειδικούς οι οποίοι είχαν ειδίκευση και εμπειρία στον Αυτισμό, είτε μέσω 
των ιδιωτικών ΠΣ με ειδικούς που φοίτησαν σε ξένα πανεπιστήμια, είτε με αντίστοιχους (ελάχιστους) 
ειδικούς που εργάζονται στη Δημόσια Εκπαίδευση, είτε με ειδικούς (ιδιωτικής ή Δημόσιας ΠΣ), οι οποίοι 
εκπαιδεύτηκαν από τους Γονείς και τους φορείς τους προς τούτο, δεδομένου ότι στη χώρα μας υπάρχει 
μεγάλο κενό επιστημονικής γνώσης για τον Αυτισμό και ακόμα δεν υπάρχει έγκυρος θεσμός 
Εκπαίδευσης ειδικών στη συγκεκριμένη πάθηση.  
-Για τους λόγους αυτούς, η διάταξη (αρ.7.4 / εδ.2 & 7.4.α/τελευταίο εδάφιο του πν.) της οποίας την 
θεσμοθέτηση είχε απαιτήσει και είχε πετύχει η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο 
νόμο 3699/08 (η οποία όριζε ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς που 
έχουν τη μεγαλύτερη ειδίκευση στον Αυτισμό), ήταν απολύτως σωστή (παρ’ όλο που δεν τηρήθηκε από 
το υπουργείο Παιδείας).  
Α1) Για το λόγο αυτό μάλιστα, από το 2007 και εντεύθεν (ως προϊδρυτική και ως  ιδρυτική κίνηση 
συλλόγων της ΕΟΔΑΦ), με επανειλημμένα διαβήματά μας προς την Πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο 
Παιδείας, ζητάμε επίμονα την συγκρότηση σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης ειδικών στον Αυτισμό. 
(Από το 2009 μάλιστα, έχουμε καταθέσει πλήρες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς υλοποίηση).  
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Α2) Επί πλέον, έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη, ειδική πρόταση έκτακτης προσωρινής στελέχωσης 
των ΠΣ του ΑΦ με τον διορισμό των ελάχιστων ειδικών που υπάρχουν στη χώρα μας (προερχόμενοι 
κυρίως από πανεπιστήμια του εξωτερικού), ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή στελέχωση 
Παράλληλων Στηρίξεων του ΑΦ με πραγματικά ειδικούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τον πυρήνα της 
διάδοσης και εξάπλωσης της επιστημονικής γνώσης για τον Αυτισμό στη χώρα μας, καθώς και τον 
πυρήνα της σύστασης / συγκρότησης σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης ειδικευμένων Εκπαιδευτικών 
του Αυτιστικού Φάσματος. Την πρόταση αυτή μάλιστα, καταθέσαμε στην πρώτη δημοσιευθείσα και 
επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, ως άρθρο 1.β.6 της τότε νομοθετικής μας 
πρότασης η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις μετέπειτα 
προτάσεις μας.  
 Οι προτάσεις μας αυτές, δεν έγιναν δεκτές και η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους αρνήθηκε κάθε 
ενέργεια για τον διορισμό επιστημόνων ειδικευμένων στον Αυτισμό, φροντίζοντας για τον αποκλεισμό 
τους από την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ. 
 Α3) Αντιθέτως μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας (με τα νομοθετήματα 2009 – 2010), φρόντισε να 
απομακρύνει από την ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, όλους όσους είχαν κάποιες γνώσεις περισσότερες των 
άλλων στον Αυτισμό, αντικαθιστώντας τους με Εκπαιδευτικούς παντελώς  αδαείς, όχι μόνο ως προς 
τον Αυτισμό, αλλά και ως προς κάθε μορφή ειδικής Εκπαίδευσης, μέσω των γνωστών «επιμορφώσεων 
της διαφθοράς» (όπως τις ονόμασαν οι χιλιάδες Γονείς και ειδικοί επιστήμονες του ΑΦ στο μεγάλο 
ψήφισμά τους προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους), με 35 εκατομμύρια, 
από χρήματα του ΕΣΠΑ. Όπως κατήγγειλαν επώνυμα και ενυπόγραφα οι Γονείς και επιστήμονες, οι 
800 περίπου απόφοιτοι αυτών των επιμορφώσεων (που στο ψήφισμα χαρακτηρίστηκαν ως «αδιόριστοι 
υποψήφιοι ψηφοφόροι» των τότε επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και ως «ειδικοί 
κομπογιαννίτες»), με έξι μόνο(!!!) ώρες Εκπαίδευσης, χρίστηκαν ως «ειδικοί» Παράλληλης Στήριξης και 
τοποθετήθηκαν στις ΠΣ παιδιών του ΑΦ για να… αυτοεκπαιδεύονται επάνω στα παιδιά, 
χρησιμοποιώντας τα ως πειραματόζωα!!! 
Α4) Αξίζει να σημειωθεί, ότι βάσει της πρόχειρης μελέτης που καταθέσαμε τότε στην κυβέρνηση, αυτές 
οι… εξάωρες ψευδο-επιμορφώσεις, στοίχισαν αστρονομικά ποσά (που προσέγγιζαν το ένα 
εκατομμύριο την ώρα!!!), ενώ δομήθηκαν με τρόπο που για να συμπληρωθούν οι ώρες μιας 
μεταπτυχιακής ειδίκευσης, θα χρειάζονταν περίπου… 400 χρόνια(!!!), δηλ με τρόπο πρωτοφανούς 
διασπάθισης των χρημάτων που δικαιούνται τα παιδιά του ΑΦ.  
Με τα χρήματα αυτά, αν υλοποιούνταν το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΟΔΑΦ (το οποίο το 
υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να εφαρμόσει), μπορούσαν (και μπορούν) να εκπαιδευτούν περίπου  
εικοσαπλάσιοι(!!!) Εκπαιδευτικοί (περί τις 15.000) ειδικευμένοι στον Αυτισμό, για 1.800 ώρες (δηλ 300 
φορές περισσότερες!!!) πραγματικής Εκπαίδευσης,  και σε 200 φορές(!!!) μικρότερο χρονικό διάστημα 
(2ετές μεταπτυχιακό). 
 -Συνεπώς, η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, παρά την πρωτοφανή αυτή διασπάθιση των 
χρημάτων που διέπραξαν, θα μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν εκπαιδεύσει επαρκέστατα τους 800 
επιμορφούμενους του ΕΣΠΑ, αλλά παρ’ όλα αυτά, και πάλι αρνήθηκε να το κάνει.  
  Επομένως αποδεικνύεται ότι το υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο αμέλησε και παρέλειψε την υποστήριξη 
των παιδιών του ΑΦ από εξειδικευμένους Εκπαιδευτικούς, αλλά επί πλέον, ενήργησε και φρόντισε να 
απομακρυνθεί από την Εκπαίδευσή τους κάθε επιστήμονας που είχε οποιαδήποτε επιστημονική 
γνώση, εκπαίδευση ή ειδίκευση στην πάθησή τους, ώστε τα παιδιά του ΑΦ να στερηθούν την 
υποστήριξη από επιστήμονες ειδικευμένους στην πάθησή τους, η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
πρόσβασή τους στο Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα της Εκπαίδευσης.  
Επίσης, ενήργησε και φρόντισε ώστε η Εκπαιδευτική τους υποστήριξη να ανατεθεί στους πλέον αδαείς 
και ακατάλληλους, ώστε τα παιδιά του ΑΦ  να στερηθούν  κάθε ευκαιρία και δυνατότητα πρόσβασης 
στο Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα της Εκπαίδευσης.  
-Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι πέραν της άγνοιας ή ανικανότητας, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, είναι ότι το υπουργείο Παιδείας και οι κυβερνώντες, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ 
την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, ότι επιδιώκουν την Εκπαιδευτική αποτυχία, την 
ασυλοποίηση και τον αποκλεισμό τους από την Δημόσια Εκπαίδευση και ότι πλέον, τα παιδιά 
του ΑΦ αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα που τίθεται υπό καθεστώς διωγμού από την 
κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους. 
Το φαινόμενο αυτό, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με το συγκεκριμένο νομοθέτημα του νπν, το 
οποίο στερεί από τα παιδιά του ΑΦ το Δικαίωμα σε πραγματική / εξειδικευμένη Εκπαιδευτική 
υποστήριξη η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ 
ακόμη περισσότερους αδαείς και νομιμοποιεί την δικαιοδοσία τους να αναλαμβάνουν την ΠΣ χωρίς 
καμία έγκυρη γνώση και να χρησιμοποιούν τα παιδιά ως πειραματόζωα. Συνεπώς, στερεί από τα 
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παιδιά του ΑΦ το Δικαίωμα της πρόσβασης στην Εκπαίδευση, καθώς και το Δικαίωμα στην 
Αξιοπρέπεια.  
  -Μοναδική προφανής αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως 
ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης 
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η δραματική υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των 
παιδιών του ΑΦ και ο συνακόλουθος εξαναγκασμός τους σε Εκπαιδευτική αποτυχία, ασυλοποίηση, 
αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να 
απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή 
συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών. Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός, η μείωση και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών 
(Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική 
υποστήριξη των παιδιών του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των 
τμημάτων τους και την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της 
Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αφού τα 
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ελλείψει αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των ειδικών προσόντων, 
αποκτούν πλέον την δυνατότητα να εμπορεύονται με τις συντεχνιακές ενώσεις και υποψήφιους προς 
διορισμό, ποιοι εκ των αδαών θα διοριστούν στην ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, ή το ποιός Γονέας θα έχει 
για το παιδί του τον πιο ειδικευμένο στον Αυτισμό από τους (απειροελάχιστους) υπάρχοντες μεταξύ 
των επιλεγέντων. 
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 -Από όλα τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, υποβαθμίζει ακόμη 
περαιτέρω την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ και παραβιάζει το Δικαίωμά τους σε αυτήν.  
-Για την τήρηση και το σεβασμό του Δικαιώματος των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, είναι 
απαραίτητο : α)Να διατηρηθεί η διάταξη ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ πρέπει να στελεχώνεται από 
τους ειδικούς που έχουν τη μεγαλύτερη ειδίκευση στον Αυτισμό και να τηρηθεί από το υπουργείο 
Παιδείας. β)Να υλοποιηθεί η πρόταση της ΕΟΔΑΦ για έκτακτη προσωρινή στελέχωση των 
Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, την οποία έχουμε καταθέσει 
κατ’ επανάληψη, (ήδη από το 2007 ως προϊδρυτική και ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ), μέχρι 
σήμερα. γ)Να υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί άμεσα το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ για την εκπαίδευση ειδικών στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ.  
   

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με 
αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση 
μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε 
κατωτέρω. 
 
  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ  
 Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ειδική 
υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, 
αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της 
παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά.  
 
  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
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  -Ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν ως Εκπαιδευτικούς τους πλέον ειδικευμένους στην κώφωση, την 
νοηματική γλώσσα και τον τρόπο Εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους τα παιδιά 
με κώφωση, 
  ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν ως Εκπαιδευτικούς τους πλέον ειδικευμένους στην τύφλωση, την 
γραφή brail και τον τρόπο Εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους τα παιδιά με 
τύφλωση,   
   ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλους Εκπαιδευτικούς, ειδικευμένους να τα 
εκπαιδεύουν με μεθόδους απόλυτα προσαρμοσμένες στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
  ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να εκπαιδεύονται από τους πλέον 
ειδικευμένους, έγκυρους και κατάλληλους Εκπαιδευτικούς,  
  αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, στερούνται πλέον αυτό το 
Δικαίωμα και μπορούν να υπόκεινται στους Εκπαιδευτικούς πειραματισμούς μη ειδικευμένων 
υπαλλήλων, αδαών ως προς τον Αυτισμό.  
   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διακρίσεων και αποκλεισμών που επισημάναμε, με τη νέα 
νομοθετική ρύθμιση του νπν, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι  ενώ 
όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να εκπαιδεύονται από τους πλέον 
ειδικευμένους, έγκυρους και κατάλληλους Εκπαιδευτικούς, τα ίδια,  στερούνται αυτό το Δικαίωμα που 
διατηρούν όλα τα άλλα παιδιά.  
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα, ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): 
 την «κατ’ επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών 
του ΑΦ σε «αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να 
τα εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, καταργείται το 
αδιάβλητο και αντικειμενικό κριτήριο της μέγιστης επιστημονικής ειδίκευσης στη συγκεκριμένη πάθηση, 
οπότε, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ελλείψει αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των ειδικών 
προσόντων, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς 
τις συνδικαλιστικές ενώσεις, συντεχνίες και υποψήφιους προς διορισμό, το ποιοι θα διοριστούν και 
ποιοι όχι στην ΠΣ των παιδιών του ΑΦ – και συνεπώς να τους ελέγχουν εφ’ όσον οι εκθέσεις τους και η 
στάση τους δεν εξυπηρετεί την κυβερνητική πολιτική. Δεδομένου δε, ότι μετά τον αποκλεισμό των πιο 
ειδικευμένων οι έχοντες σχετική (και συγκριτικά μειωμένη) ειδίκευση θα είναι πλέον απειροελάχιστοι, θα 
μπορούν να απειλούν, εκβιάζουν και εμπορεύονται  προς τους Γονείς, το ποιός θα έχει για το παιδί του 
τον πιο ειδικευμένο στον Αυτισμό από τους (απειροελάχιστους) υπάρχοντες μεταξύ των επιλεγέντων.   
  -Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την τοποθέτηση των πλέον αδαών στην ΠΣ των παιδιών του 
ΑΦ – όπως συνέβη με τους Εκπαιδευτικούς ΠΣ του ΕΣΠΑ), να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία 
και εγκατάλειψη του Σχολείου, αποκλείοντας έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι 
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ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, 
εξασφαλίζοντας συνεπώς για τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς των προσόντων τους στον 
συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε διορίζοντας μαζικά τους πλέον αδαείς στην ΠΣ των παιδιών του ΑΦ (όπως έγινε με το πρόγραμμα 
Εκπαιδευομένων του ΕΣΠΑ),  ώστε να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  
αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του 
κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε τοποθετώντας κατ’ επιλογήν τους πιο ειδικευμένους Εκπαιδευτικούς ΠΣ, στα παιδιά των 
κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και στερώντας το Δικαίωμα 
αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών. Επίσης, μέσω 
του κατά προτεραιότητα διορισμού αυτών των κλάδων, των οποίων η συνδικαλιστική ηγεσία ελέγχεται / 
πρόσκειται στο κυβερνόν κόμμα.  
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυαν τα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια του κατά προτεραιότητα 
διορισμού των πλέον ειδικευμένων στον Αυτισμό στις ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, προς υπηρέτηση των 
Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να 
είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου του 
διορισμού λιγότερο ή περισσότερο ειδικευμένων στις ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, ανάλογα με τα 
ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι ή Γονείς.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Απουσία κυρώσεων προστασίας    

Αν και από το 2007 επισημαίνουμε το μεγάλο πρόβλημα του διορισμού επικίνδυνα και επιζήμια αδαών 
στην ΠΣ των παιδιών του ΑΦ και έχουμε ζητήσει την υλοποίηση σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης 
πραγματικών ειδικών, και παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και διαμαρτυρίες των Γονέων, το 
ΥΠΑΙΘ συνέχισε και συνεχίζει τον διορισμό αδαών που δεν έχουν καμία γνώση ή ειδίκευση στον 
Αυτισμό, χρησιμοποιώντας την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ ως αντικείμενο υποβάθμισης, αλλά 
και κομματικών / ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων με θύματα τα παιδιά με Αυτισμό, που 
χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα πειραματισμών από αδαείς.  
Παρά τους σκανδαλωδώς επιβλαβείς χειρισμούς, την αποτυχία των αδαών με θύματα τα παιδιά, παρά 
τις καταγγελίες των Γονέων και τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών από τους χειρισμούς των 
κομματικά συνήθως διοριζόμενων αδαών, το υπουργείο Παιδείας και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού 
κράτους, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησαν κυρώσεις για 
όσους ευθύνονται για αυτούς τους εγκληματικά επικίνδυνους διορισμούς αδαών.  
  -Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι διορισμοί επιστημονικά αδαών, νομιμοποιήθηκαν από το 2009-10, με τις 
γνωστές σκανδαλώδεις «επιμορφώσεις της διαφθοράς» όπως ονομάστηκαν από τους χιλιάδες Γονείς 
και ειδικούς επιστήμονες, δια των οποίων εντελώς αδαείς υποψήφιοι ψηφοφόροι, χρίστηκαν με 6 ώρες 
(!!!) «επιμόρφωσης» ως «ειδικοί στην ΠΣ» παιδιών με αυτισμό (οι χιλιάδες Γονείς και ειδικοί, τους 
χαρακτήρισαν «ειδικούς κομπογιαννίτες») και ανέλαβαν σκανδαλωδώς την Εκπαίδευση παιδιών του 
ΑΦ χρησιμοποιώντας τα παιδιά ως πειραματόζωα, με αποτέλεσμα την Εκπαιδευτική τους υποβάθμιση, 
αποτυχία και κακοποίηση.  
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Παρ’ όλα αυτά και πάλι, ουδέποτε υιοθετήθηκαν κυρώσεις για αυτούς τους διορισμούς και την 
εγκληματική χρησιμοποίηση των παιδιών του ΑΦ ως πειραματόζωα.  
  -Η μεταχείριση αυτή των παιδιών του ΑΦ, αποτελεί «απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση» και 
«ψυχικό, ηθικό, νοητικό / μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ, σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και των αποφάσεων της αρμόδιας Επιτροπής και του διεθνούς Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάγεται στο καθεστώς το οποίο οι εκθέσεις του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν 
ως «πλαίσιο στο οποίο επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες».  
-Όλα αυτά, από το 2010 και εντεύθεν, έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως επανειλημμένα στην 
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό του Ελληνικού κράτους, στο υπουργείο Παιδείας, και τα 
αρμόδια στελέχη, οποίοι συνεπώς είναι γνώστες αυτής της πραγματικότητας. 
   -Αυτό αποδεικνύει, ότι πολλά ανώτερα στελέχη, εν γνώσει τους και παρά τις διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες των Γονέων, επέβαλαν σε παιδιά του ΑΦ συνθήκες κακοποίησης και βασανισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι διέπραξαν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν, αλλά 
αντίθετα, παραβίασαν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.  
  -Αν και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους γνωρίζουν αυτήν την πραγματικότητα, όλα αυτά τα 
χρόνια, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις εκκλήσεις μας, ουδέποτε υιοθέτησαν κυρώσεις για 
αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις, υποθάλποντας έτσι την κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών του 
ΑΦ, και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους.  
  -Το αποτέλεσμα της απουσίας κυρώσεων για τα φαινόμενα αυτά, είναι ότι τώρα πλέον, με τη  
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, επιχειρείται και νομιμοποίηση αυτών των εγκληματικών 
παραβιάσεων και η χρησιμοποίηση των παιδιών του ΑΦ ως πειραματόζωα, χάριν ρουσφετολογικών, 
ψηφοθηρικών και άλλων σκοπιμοτήτων.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εκτός από την απουσία επαρκούς νομοθετικής ρύθμισης για τον διορισμό 
ειδικευμένων επιστημόνων στις ΠΣ των παιδιών του ΑΦ και από τον διορισμό αδαών, η άλλη μεγάλη 
αιτία που έχει δημιουργήσει καθεστώς μαζικών παραβιάσεων Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, είναι και η απουσία κυρώσεων προς αποτροπή αυτών των 
φαινομένων. Αυτή η απουσία κυρώσεων, (μαζί με τις δύο άλλες αιτίες που προαναφέραμε) ήταν 
σημαντική αιτία της επανάληψης αυτών των φαινομένων και της μετατροπής πολλών παιδιών του 
ΑΦ σε θύματα «απάνθρωπων και εξευτελιστικών μεταχειρίσεων και ηθικών, νοητικών / μη 
σωματικών βασανισμών» (κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΔΑ), και πολλών ανώτερων 
Εκπαιδευτικών στελεχών σε θύτες των παιδιών αυτών (κατά την έννοια των ορισμών, των 
διαπιστώσεων και παρατηρήσεων της 60ής συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα 
μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα «μέτρα κυρώσεων για τους θύτες» και 
«μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά θύματα», όπως ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της ως 
άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
  -Συνεπώς, εκτός από την επαναφορά και ενίσχυση της διάταξης για στελέχωση της ΠΣ των παιδιών 
του ΑΦ από τους έχοντες την μεγαλύτερη και εγκυρότερη ειδίκευση στον Αυτισμό και την άμεση 
υλοποίηση της Εκπαίδευσης πραγματικών ειδικών του ΑΦ με το πρόγραμμα των 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ,  επιβάλλεται και η άμεση θεσμοθέτηση κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τον διορισμό 
επικίνδυνα αδαών στην ΠΣ και την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ και την χρησιμοποίηση των 
παιδιών αυτών ως αντικείμενα πειραματισμών, με αποτέλεσμα την υποβολή τους σε συνθήκες 
«απάνθρωπης, εξευτελιστικής μεταχείρισης και βασανισμού».  
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (άρ. 7.4 / εδ.2 & 7.4.α / τελευταίο εδάφιο) του 
προηγούμενου νόμου 3699/08 και από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (άρ. 6Α-2.δ) του νέου 
προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των 
παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών. 
-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους, αφού το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, θεωρείται πλέον 
κατώτερο αυτού των άλλων παιδιών και αντικείμενο συντεχνιακών συμφερόντων, δεδομένου ότι για την 
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στελέχωσή του δεν δικαιούνται τους πλέον ειδικευμένους, αλλά η δική τους Εκπαίδευση μπορεί πλέον 
να στελεχώνεται από αδαείς ή από τους λιγότερο ειδικευμένους και κατάλληλους. 
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α).  
-Να παρέχει προγράμματα και υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρίες  με  επαρκείς  οικονομικούς  
και ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  όπου 
επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ).  
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Εκφράζει  την  ανησυχία  της  για  την  έλλειψη  επιμόρφωσης  των επαγγελματιών που 
εργάζονται για ή με παιδιά. (άρθρο 24) 
-Να εξασφαλίσει ότι παρέχεται εκπαίδευση στους επαγγελματίες που εργάζονται με τα παιδιά 
με αναπηρίες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας, ιατρικό 
προσωπικό, θεραπευτές και προσωπικό παροχής φροντίδας. (άρθρο 50-ζ)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

Επισημαίνουμε  ότι όταν στα δημόσια Σχολεία διορίζονται οι πιο αδαείς αντί των πιο ειδικευμένων ως προς τον 
Αυτισμό, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται την δυνατότητα να έχουν Εκπαιδευτικές υπηρεσίες «δίκαιες και ποιοτικές» 
όπως ορίζει το αρ. 18α, καθώς και την δυνατότητα να μετακινούνται στο Σχολείο της προτίμησής τους όπως ορίζει το 
άρ. 50-δ, όταν σε αυτό διορίζονται οι πιο αδαείς και αποκλείονται οι πιο ειδικευμένοι.  



94 

 

 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 6Α-2.δ) του νπν.  
2)Διατήρηση της αρχής και της διάταξης ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, πρέπει (όπως και σε 
κάθε πάθηση) να στελεχώνεται κατά προτεραιότητα από τους έχοντες μεγαλύτερη ειδίκευση 
στον Αυτισμό, τήρησή της από το ΥΠΑΙΘ και ενίσχυσή της. 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος): «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α4, - Α5/παρ.8 – Α8 – Α9 – Α10 – Α11 – Α12 και Γ/παράρτημα 3 - 
Γ/παράτημα 4 – Γ/παράρτημα 5, που ορίζουν ότι στην ΠΣ των παιδιών του ΑΦ θα διορίζονται 
κατά προτεραιότητα όσοι εκ των κατόχων ειδικοτήτων που διορίζονται στην Ειδική 
Εκπαίδευση έχουν την μεγαλύτερη ειδίκευση στον Αυτισμό, έως ότου το κράτος εκπαιδεύσει 
Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας ειδικευμένους στον Αυτισμό.  
-Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποίηση / πρόσληψη των Γονέων παιδιών του ΑΦ, οι οποίοι έχουν έναν 
από τους τίτλους σπουδών και τα τυπικά προσόντα μίας εκ των ειδικοτήτων που διορίζονται 
στις υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης.    
4)Υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ (ήδη από το 2007 ως προϊδρυτική και 
ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής μας πρότασης του 
2008 η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής) για έκτακτη προσωρινή 
στελέχωση των Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, την 
οποία έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι σήμερα. 
5)Άμεση υλοποίηση χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ, για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στον Αυτισμό. 
-Διορισμός των ΠΣ του ΑΦ, από ξεχωριστή λίστα ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει και για κάθε πάθηση).  Προσθήκη της συγκεκριμένης διάταξης 
και στο γενικό άρθρο της ΠΣ, για όλες τις παθήσεις, πέραν του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό. 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 

 

Τοποθέτηση Β13) Ο αποκλεισμός των Γονέων από το Δικαίωμα που είχαν στην 

συμμετοχή στη διαμόρφωση του Εξατομικευμένου προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 

του παιδιού τους.  

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με: 
-Κατάργηση Δικαιώματος (Κατάργηση του άρθρου 6-παρ.5 του π.ν)  
και: 
-Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  (άρθρο 6-Ε του 
νπν)  
 

 Καταργείται η διάταξη (αρ.6-παρ.5 του πν) που όριζε ότι οι Γονείς (συνεπώς και οι πραγματικοί 
ειδικοί επιστήμονες του παιδιού τους οποίους συμβουλεύονται και εμπιστεύονται το παιδί και 
οι Γονείς του), συμμετέχουν στην  διαμόρφωση του ΕΠΕ (Εξατομικευμένο πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης) του παιδιού. 
 

-Τώρα πλέον, με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ.6-Ε του νπν), ορίζεται ότι «το ΕΠΕ σχεδιάζουν και 
συντάσσουν τα ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ο Εκπαιδευτικός ΕΕ και της τάξης και ο σχολικός σύμβουλος ΕΕΠ». 
Δηλαδή, το ΕΠΕ αποφασίζουν και επιβάλλουν στο παιδί του ΑΦ, οι εντελώς αδαείς υπάλληλοι που 
δεν έχουν καμία γνώση ή ειδίκευση στον Αυτισμό (μεταξύ αυτών πχ και οι αδαείς επιμορφωθέντες 
του ΕΣΠΑ των επιμορφώσεων που χαρακτηρίστηκαν ως οι «επιμορφώσεις της διαφθοράς»  από 

χιλιάδες Γονείς και επιστήμονες).  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και τις προηγούμενες τοποθετήσεις μας:  
 -Η ειδική Εκπαίδευση στον Αυτισμό, χρειάζεται υψηλή ειδίκευση στην πάθηση, την οποία δεν 
διαθέτουν οι υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ (δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη ούτε καν θεσμός 
έγκυρης και σοβαρής Εκπαίδευσης στον Αυτισμό).  
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 -Επί πλέον, υπάρχει και το γνωστό πρόβλημα της υποστελέχωσης και αριθμητικής ανεπάρκειας των 
αρμοδίων υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για να εξετάσουν μία φορά το χρόνο, 
ένα μικρό ποσοστό των παιδιών του ΑΦ (πόσο μάλλον το να εκπονήσουν ΕΠΕ για κάθε παιδί).  
 -Ακόμη πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι για να συντάξει κάποιος το ΕΠΕ ενός παιδιού με 
Αυτισμό, εκτός από την υψηλή ειδίκευση στην συγκεκριμένη πάθηση, απαιτείται και η λεπτομερής 
γνώση των ατομικών χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιαίτερων αναγκών του 
συγκεκριμένου παιδιού. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί επιστήμονες οι οποίοι, εκτός από υψηλή 
ειδίκευση στον Αυτισμό, να έχουν άμεση, συχνή, συστηματική και σε τακτική βάση επαφή με το παιδί 
και με τους Γονείς του. Τέτοιοι επιστήμονες, είναι αυτοί που παρακολουθούν το παιδί και λαμβάνουν 
πληροφορίες γι αυτό από τους Γονείς, οι οποίοι επιμελούνται, το παιδί περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο, σε καθημερινή πολύωρη βάση. 
 -Οι προτάσεις που υποβάλλουν οι Γονείς για το ΕΠΕ του παιδιού τους, είναι οι γνωματεύσεις αυτών 
των πραγματικά ειδικευμένων ειδικών του παιδιού τους οποίους έχουν επιλέξει και  εμπιστεύονται οι 
ίδιοι και το παιδί, οι οποίοι έχουν πραγματικές και έγκυρες γνώσεις και προσόντα στον Αυτισμό, 
παρακολουθούν συστηματικά το παιδί και συνεργάζονται με τους Γονείς (συνήθως 2-3 φορές 
εβδομαδιαίως, ή και σε καθημερινή βάση), οπότε και γνωρίζουν καλά το συγκεκριμένο παιδί, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ατομικές ανάγκες του.  
  -Ο επόμενος εμπλεκόμενος που μπορεί αντικειμενικά να έχει άποψη για το ΕΠΕ του παιδιού, είναι οι 
ίδιοι οι Γονείς του, οι οποίοι γνωρίζοντας το παιδί καλύτερα από τον καθένα (εξ ου και η ανάγκη των 
ειδικών για  συνεργασία μαζί τους), είναι σε θέση να επιλέξουν την καλύτερη μεταξύ των 
προτεινόμενων από τους ειδικούς λύσεων. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι διαπιστωμένο ότι τα μόνα ΕΠΕ που εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε παιδιά 
του ΑΦ, είναι αυτά που προσκόμισαν οι ίδιοι οι Γονείς και υιοθετήθηκαν από τους αρμόδιους. 
Είναι επίσης διαπιστωμένο, ότι λόγω της απουσίας επιστημονικής γνώσης και έγκυρου θεσμού 
εκπαίδευσης στον Αυτισμό, η συντριπτική πλειοψηφία των αρμόδιων στελεχών του ΥΠΑΙΘ, είναι 
παντελώς αδαείς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα (χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για την άγνοιά τους) και 
όχι μόνο δεν μπορούν να συντάξουν ΕΠΕ, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν καν τι ακριβώς 
σημαίνει το ΕΠΕ ενός παιδιού με Αυτισμό, τι ακριβώς περιλαμβάνει, ή τι σημαίνουν οι όροι των 
συστατικών τμημάτων ενός ΕΠΕ παιδιού του ΑΦ.  
Συνεπώς, με τον νπν, η διαμόρφωση και σύνταξη του ΕΠΕ, ανατίθεται πλέον εξ ολοκλήρου σε 
επικίνδυνα αδαείς, ενώ οι Γονείς (και συνακόλουθα οι ειδικοί του παιδιού – δηλ. οι πραγματικοί ειδικοί 
τους οποίους συμβουλεύονται και εμπιστεύονται οι Γονείς και το παιδί και των οποίων τις προτάσεις για  
το ΕΠΕ καταθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ως δική τους επιλογή), αποκλείονται πλέον από το 
σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος του παιδιού – και ΔΕΝ συμμετέχουν όπως πριν, αλλά 
απλά «ενημερώνονται» για τις αποφάσεις των επικίνδυνα αδαών κυβερνητικών υπαλλήλων!...  
-Επί πλέον, με τον αποκλεισμό των Γονέων και των ειδικών του παιδιού από τη συγκρότηση του ΕΠΕ, 
τα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, θα μπορούν να περικόπτουν από το ΕΠΕ 
του παιδιού ό,τι δεν τους εξυπηρετεί και να επιβάλλουν ό,τι συμφέρει τις περικοπές, τις προθέσεις των 
πολιτικών προϊσταμένων τους και τις εξυπηρετήσεις των «ημέτερων». 
-Επίσης, τα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αποκτούν πλέον την δυνατότητα να 
εκβιάζουν τους Γονείς και να εμπορεύονται το αν θα εφαρμόσουν το σωστό και έγκυρο ΕΠΕ των 
ειδικών του παιδιού, ή όχι. 
  -Συνεπώς, το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση υποβαθμίζεται και επομένως 
παραβιάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα τους στερεί την δυνατότητα για έγκυρο και 
ωφέλιμο  ΕΠΕ συνταγμένο και επιλεγμένο από ειδικευμένους επιστήμονες που μπορούν να το 
συντάξουν και από τους Γονείς οι οποίοι έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον, θέληση, κίνητρο και συμφέρον 
υπέρ των Δικαιωμάτων τους. 
-Επίσης, παραβιάζονται και οι αρχές των διεθνών συμβάσεων, της ΕΣΔΑ, του ΟΗΕ και των θεσμών 
σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για συμμετοχή των Γονέων στις αποφάσεις για την Εκπαίδευση 
του παιδιού τους.  
  -Δεδομένου δε ότι η έκθεση των πραγματικών ειδικών επιστημόνων που εμπιστεύονταν οι Γονείς, 
προσκομιζόταν από τους ίδιους και δεν κόστιζε τίποτα στο κράτος, γίνεται πλέον προφανές, ότι 
μοναδική σκοπιμότητα αυτού του νέου μέτρου, είναι η Εκπαιδευτική αποτυχία και ο εξαναγκασμός των 
παιδιών σε εγκατάλειψη, ασυλοποίηση και αποκλεισμό από την Δημόσια Εκπαίδευση (και όχι μόνο).  
  -Μοναδική προφανής αιτία αυτής της νομοθετικής ρύθμισης του νπν και των παραβιάσεων που 
συνεπάγεται, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των 
Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, 
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για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών 
και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η μόνη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται αντικειμενικά 
από το συγκεκριμένο νομοθέτημα μέσω της μαζικής εφαρμογής τυποποιημένων, ατελέσφορων, 
ακατάλληλων και επιζήμιων ΕΠΕ από αδαείς και κυβερνητικά εξαρτώμενους υπαλλήλους, είναι η 
δραματική υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ και ο συνακόλουθος εξαναγκασμός τους  
σε Εκπαιδευτική αποτυχία, ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η 
κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής 
τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων 
για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. μέσω του αποκλεισμού των παιδιών του ΑΦ από την Δημόσια Εκπαίδευση, εξυπηρετείται ο μη 
διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι 
αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών του ΑΦ, όσο και για την 
υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει επάρκεια 
Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.  
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
  -Από όλα τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, υποβαθμίζει ακόμη 
περαιτέρω την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ και παραβιάζει το Δικαίωμά τους σε αυτήν.  
-Συνεπώς, για την τήρηση και το σεβασμό του Δικαιώματος των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, 
είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η διάταξη ότι στη σύνταξη του ΕΠΕ των παιδιών του ΑΦ συμμετέχουν 
οι Γονείς. Επίσης, να υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί άμεσα το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1.800 ωρών 
της ΕΟΔΑΦ για την εκπαίδευση ειδικών στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, ώστε να υπάρχουν 
επαρκείς ειδικοί που να μπορούν να συντάσσουν πραγματικά και αξιόπιστα ΕΠΕ για τα παιδιά του ΑΦ. 
Τέλος, να ενισχυθεί περεταίρω το Δικαίωμα των Γονέων, με την πρόβλεψη ότι εφ’ όσον υπάρχει 
διάσταση μεταξύ των γνωματεύσεων των ειδικών του παιδιού και των αρμοδίων υπαλλήλων του 
ΥΠΑΙΘ, το ΕΠΕ που θα εφαρμοστεί στο παιδί τους, θα επιλέγουν οι Γονείς, οι οποίοι είναι οι μόνοι που 
έχουν το μέγιστο συμφέρον, θέληση και κίνητρο υπέρ των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού, 
τα οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη. 
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με 
αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση 
μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε 
κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ  
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται αξιόπιστο ΕΠΕ 
συνταγμένο από πραγματικούς ειδικούς και συνεπώς στερούνται και την ειδική υποστήριξη που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και 
από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους 
αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ τα τυπικά παιδιά εκπαιδεύονται με προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα από ειδικευμένους 
στον τομέα τους Εκπαιδευτικούς με μεθόδους απόλυτα προσαρμοσμένες στα φυσικά τους 
χαρακτηριστικά (πχ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθηματικών για τα τυπικά παιδιά και την γενική 
Εκπαίδευση, σχεδιάζουν οι επιλεγμένοι με αντικειμενικά κριτήρια Μαθηματικοί με τα περισσότερα και 
εγκυρότερα μεταπτυχιακά, διδακτορικά και άλλα έγκυρα τυπικά προσόντα, των Αρχαίων οι αντίστοιχοι 
Φιλόλογοι, κοκ), 
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  ενώ τα παιδιά με κώφωση εκπαιδεύονται με προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα από τους 
καλύτερους επιλεγμένους Εκπαιδευτικούς  ειδικευμένους στην κώφωση, την νοηματική γλώσσα και τον 
τρόπο Εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους τα παιδιά με κώφωση, 
  ενώ τα παιδιά με τύφλωση εκπαιδεύονται με προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα από τους 
καλύτερους επιλεγμένους Εκπαιδευτικούς  ειδικευμένους στην τύφλωση, την γραφή brail και τον τρόπο 
Εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους τα παιδιά με τύφλωση,   
  ενώ τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη λαμβάνουν την κατάλληλη χορήγηση ινσουλίνης από γιατρούς 
έγκυρα ειδικευμένους στην πάθησή τους προκειμένου να φοιτούν απρόσκοπτα, κλπ,  
  αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, όχι μόνο στερούνται αυτό το 
Δικαίωμα λόγω της απουσίας Εκπαιδευτικών ειδικευμένων Αυτισμό και της έλλειψης θεσμού 
Εκπαίδευσής τους, αλλά ότι επί πλέον, τους απαγορεύεται η πρόσβαση στο Δικαίωμα αυτό και 
υποχρεούνται να Εκπαιδεύονται με προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα από εντελώς αδαείς στην 
πάθησή τους, ενώ τους απαγορεύεται η χρήση προγραμμάτων σχεδιασμένων από ειδικούς.  
   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται. 
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διαπιστούμενων διακρίσεων και αποκλεισμών με τη νέα 
νομοθετική ρύθμιση του νπν, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι  ενώ 
όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να εκπαιδεύονται με προγράμματα σπουδών 
από τους πλέον ειδικευμένους Εκπαιδευτικούς, τα ίδια, στερούνται αυτό το Δικαίωμα.  
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά  
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση και το 
Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα αυτή νομοθετική διάταξη, τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους 
Γονείς, το εάν θα εγκρίνουν ή όχι,  το ΕΠΕ που προσκομίζουν και το οποίο συντάσσεται από τους 
πραγματικούς και έγκυρους ειδικούς του παιδιού, τους οποίους εμπιστεύονται, ή, εάν θα του 
επιβάλλουν κάποιο τυποποιημένο και εντελώς ακατάλληλο – άσχετο με τις ανάγκες του και επιζήμιο 
πρόγραμμα, δικής τους επινόησης.   
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την επιβολή μαζικών τυποποιημένων ακατάλληλων ΕΠΕ δικής 
τους επινόησης), να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου, αποκλείοντας 
έτσι τα  παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα και τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας συνεπώς για τον εαυτό τους 
συγκάλυψη της ανεπάρκειάς των προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους 
από τα δύσκολα εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ, ως 
αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
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  είτε με την επιβολή μαζικών τυποποιημένων, άσχετων με τον Αυτισμό, ακατάλληλων και επιζήμιων 
ΕΠΕ δικής τους επινόησης στα παιδιά του ΑΦ,  ώστε να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο 
Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του 
κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε εγκρίνοντας κατ’ επιλογήν στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του 
κυβερνώντος κόμματος το ΕΠΕ των πραγματικά ειδικευμένων ειδικών του παιδιού που προσκομίζουν 
οι Γονείς και  περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και 
των υπολοίπων πολιτών.  
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυε το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο του Δικαιώματος των Γονέων για 
συμμετοχή στην σύνταξη του ΕΠΕ του παιδιού τους και ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένο, προς 
υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν γένει «καλό του παιδιού», το 
οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.   
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου της έγκρισης 
και εφαρμογής ή μη, του πραγματικού και ωφέλιμου για το παιδί ΕΠΕ το οποίο έχουν επεξεργαστεί οι 
πραγματικά ειδικευμένοι ειδικοί του συγκεκριμένου παιδιού, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που μπορούν 
να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι Γονείς.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ,  ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ – ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, όπως οι θέσεις που διατύπωσαν εναντίον του Δικαιώματος του ίδιου 
του παιδιού και των Γονέων του για συμμετοχή στις αποφάσεις για την Εκπαίδευση του παιδιού τους, 
τις οποίες κατέθεσαν στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου 4186/2013 - και τις οποίες παρουσίασαν 
ως δήθεν δικά μας αιτήματα (των Γονέων).  
Αντίθετα, απαιτούμε τον σεβασμό του Δικαιώματος των Γονέων για συμμετοχή στις αποφάσεις που 
αφορούν την Εκπαίδευση του παιδιού τους και μέσω της αποφασιστικής συμμετοχής τους στην 
διαμόρφωση / επιλογή του ΕΠΕ του παιδιού τους.  
Ο αποκλεισμός του παιδιού και των Γονέων από τις αποφάσεις αυτές (και συνεπώς ο αποκλεισμός 
τους και από την διαμόρφωση του ΕΠΕ του παιδιού τους), ουδέποτε αποτέλεσαν αίτημα των 200.000 
Γονέων και των οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούνται από τις ΕΣΑΜΕΑ και 
ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
-Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ, αποτελούν παραβίαση 
των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ του Δικαιώματος του παιδιού και 
των Γονέων του και των εν γένει Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, αποφάσεις / θέσεις με τις οποίες 
συντασσόμαστε από τις προϊδρυτικές ήδη δράσεις της ΕΟΔΑΦ και της ιδρυτικής κίνησης των 
συλλόγων της.  
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (άρ. 6-παρ.5) του προηγούμενου νόμου 3699/08 και 
από τη θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (άρ. 6-Ε)  του νέου προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται 
Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. 
Συγκεκριμένα:  
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-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική 
Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων 
και αποκλεισμών. 
-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητάς 
τους, αφού το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, θεωρείται πλέον κατώτερο αυτού των 
άλλων παιδιών, δεδομένου ότι για το ΕΠΕ τους, δεν δικαιούνται να συντάσσεται από τους πλέον 
ειδικευμένους, αλλά εξαναγκάζονται να υφίστανται ΕΠΕ συνταγμένα από αδαείς ή λιγότερο ειδικευμένους 
και κατάλληλους. 
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση της 
ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι απαραίτητο- ή οι 
κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης». 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για το 
Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αυτού, που καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης 
και της εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα που έχουν οι γονείς. 
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), για 
την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός της Εθνικής 
νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητάς τους.  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την απαγόρευση 
της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - μη σωματικών  
βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με «επίσημη ανοχή» (κεφ. 
περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως προς τα 
Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που συναρτώνται από 
αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε Κοινωνική και 
Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, μέσω 
των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους όρους 
σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις στη 
νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  διατάξεις  
αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην λαμβάνονται 
υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη σε 
όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  (άρθρο 
31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   



100 

 

-Εκφράζει  την  ανησυχία  της  για  την  έλλειψη  επιμόρφωσης  των επαγγελματιών που εργάζονται 
για ή με παιδιά. (άρθρο 24) 
-Να   εξασφαλίσει   ότι   … παρέχεται εκπαίδευση στους επαγγελματίες που εργάζονται με τα παιδιά 
με αναπηρίες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας, ιατρικό 
προσωπικό, θεραπευτές και προσωπικό παροχής φροντίδας. (άρθρο 50-ζ)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: Να  
επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

Επισημαίνουμε  ότι όταν στα δημόσια Σχολεία διορίζονται οι πιο αδαείς αντί των πιο ειδικευμένων ως προς τον 
Αυτισμό, τα παιδιά του ΑΦ στερούνται την δυνατότητα να έχουν Εκπαιδευτικές υπηρεσίες «δίκαιες και ποιοτικές» 
όπως ορίζει το αρ. 18α, καθώς και την δυνατότητα να μετακινούνται στο Σχολείο της προτίμησής τους όπως ορίζει το 
άρ. 50-δ, όταν σε αυτό διορίζονται οι πιο αδαείς και αποκλείονται οι πιο ειδικευμένοι.  
 

Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι οικογένειες 
παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, εξαντλώντας όλα τα 
στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ.6-Ε) του νπν.   
2)Διατήρηση της αρχής και της διάταξης ότι οι η Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ πρέπει να 
στελεχώνεται από τους έχοντες ειδίκευση στον Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει για κάθε πάθηση). 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα 
του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού», που 
ορίζει  ότι οι Γονείς συμμετέχουν ενεργά και με αποφασιστική αρμοδιότητα στην διαμόρφωση του 
ΕΠΕ του παιδιού τους, καταθέτοντας τις απόψεις τους, μεταξύ των οποίων τις γνωματεύσεις των 
ειδικών του παιδιού εάν το θελήσουν. 
4) Άμεση εφαρμογή και χρηματοδότηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ 
για την εκπαίδευση ειδικών στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, ώστε να υπάρχουν επαρκείς ειδικοί 
που να μπορούν να συντάσσουν πραγματικά και αξιόπιστα ΕΠΕ για τα παιδιά του ΑΦ.  
5)Ενίσχυση του Δικαιώματος των Γονέων για συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΕΠΕ, με την 
πρόβλεψη ότι σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των γνωματεύσεων των ειδικών του παιδιού και 
των αρμοδίων φορέων υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ κλπ), το ΕΠΕ που θα εφαρμοστεί 
στο παιδί τους, θα επιλέγουν και αποφασίζουν οι Γονείς, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το 
μέγιστο συμφέρον, θέληση και κίνητρο υπέρ των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού, τα 
οποία οφείλουν να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη. 
 

  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

 

Τοποθέτηση Β14) Η κατάργηση του Δικαιώματος στην Ιδιωτική Π.Σ. 

 

 Κατάργηση Δικαιώματος / Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων 
(Κατάργηση του άρθρου 7-4.γ του π.ν) 
 

Καταργείται πλήρως η Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη (άρ. 7-4.γ του πν το οποίο καταργείται 

εντελώς).   
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως είναι γνωστό, κανένας Γονιός δεν θέλει να πληρώνει ιδιωτικά για την Εκπαίδευση που 
υποχρεούται να παρέχει η Πολιτεία δωρεάν στο παιδί του και η ΕΟΔΑΦ τάσσεται σταθερά υπέρ του 
Δικαιώματος στην δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση.  
Αυτό όμως, δεν σημαίνει κατάργηση του Δικαιώματος της ιδιωτικής ΠΣ, η οποία ως γνωστόν 
επιβλήθηκε από τις εξής ανάγκες: 
1)Από το γεγονός ότι στην Δημόσια Εκπαίδευση της χώρας μας, υπάρχει τεράστια αριθμητική 
ανεπάρκεια Ειδικών Εκπαιδευτικών για τον Αυτισμό, αλλά και για την Ειδική Εκπαίδευση γενικά: Οι 
υπάρχοντες ειδικοί Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, δεν επαρκούν ούτε για το 1/4 των 
παιδιών που χρειάζονται ΠΣ, λόγω της άρνησης του Ελληνικού κράτους να εκπαιδεύσει και να 
προσλάβει τέτοιους Εκπαιδευτικούς. Ειδικά για τα παιδιά του ΑΦ, το πρόβλημα είναι τεράστιο, 
δεδομένου ότι βάσει των επίσημων και έγκυρων διεθνών επιστημονικών στατιστικών, τα παιδιά του ΑΦ 
που είναι σε ηλικία φοίτησης υπολογίζονται περί τις 30.000 (δηλ. υπερτριπλάσια των ειδικών 
Εκπαιδευτικών που έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια ειδικής Εκπαίδευσης), ενώ οι διορισμένοι 
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στην Δημόσια Εκπαίδευση που έχουν κάποια προσόντα και γνώσεις στον Αυτισμό, είναι αμφίβολο αν 
ξεπερνούν τα 100 – 200 άτομα (Το ΥΠΑΙΘ, αποφεύγει μονίμως να μας χορηγήσει τα στοιχεία αυτά, 
όποτε τα αιτηθήκαμε). Το έλλειμμα αυτό, οι Γονείς αναγκάζονται να καλύψουν με ιδιωτική ΠΣ, 
διαφορετικά η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών του ΑΦ, θα εξαναγκάζονταν να φοιτήσουν χωρίς 
την ΠΣ η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και συνεπώς να αποκλειστούν 
εντελώς από την Εκπαίδευση.  
2)Από το γεγονός ότι όπως αναλύσαμε και στο εισαγωγικό παράρτημα, στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο 
έλλειμμα επιστημονικής γνώσης και ειδίκευσης στον Αυτισμό, ενώ ακόμη δεν υπάρχει ούτε καν θεσμός 
σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης τέτοιων επιστημόνων και ιδιαίτερα Εκπαιδευτικών. Οι λίγοι ειδικοί 
που υπάρχουν (και κατά κανόνα δεν διορίζονται στην Δημόσια Εκπαίδευση), προέρχονται από 
πανεπιστήμια του Εξωτερικού.  
Όπως έχουμε καταγγείλει σε επανειλημμένα διαβήματά μας προς την Πολιτεία, η ανάθεση της ΠΣ των 
παιδιών του ΑΦ σε αδαείς, είναι (εκτός από τον επιμερισμό της και τον εκφυλισμό της σε «μερική»), η 
δεύτερη σημαντικότερη αιτία της Εκπαιδευτικής αποτυχίας όσων παιδιών η ΠΣ στελεχώθηκε από μη 
ειδικευμένους, ενώ αντίθετα, οι ΠΣ που πέτυχαν (και μάλιστα με θεαματικά θετικά αποτελέσματα), ήταν 
μόνο όσες στελεχώθηκαν από ειδικούς οι οποίοι είχαν ειδίκευση και εμπειρία στον Αυτισμό, στις 
περισσότερες περιπτώσεις μέσω των ιδιωτικών Παράλληλων Στηρίξεων με ειδικούς που φοίτησαν σε 
ξένα πανεπιστήμια, ή με ειδικούς (ιδιωτικής ή Δημόσιας ΠΣ), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από τους Γονείς 
και τους φορείς τους προς τούτο.  
3)Από την ελευθερία και δυνατότητα επιλογών που πρέπει να έχει κάθε πολίτης σε μία Δημοκρατία.  
4)Από τις εξαρτημένες εργασιακές σχέσεις των ειδικών Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης και 
την μονίμως υποδηλούμενη εχθρότητα των κυβερνώντων προς τα παιδιά με αναπηρίες του ΑΦ, λόγω 
των Εκπαιδευτικών παροχών που χρειάζονται και δικαιούνται: Οι ειδικοί Εκπαιδευτικοί Παράλληλης 
Στήριξης, είναι εδώ και χρόνια αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, στερούμενη την μονιμότητα που έπρεπε να 
έχουν ως Δημόσιοι Λειτουργοί όπως και οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί και συνεπώς, η εργασιακή τους 
θέση και η επαναπρόσληψή τους, εξαρτάται μονίμως από τις διαθέσεις και την εύνοια ή μη των 
κυβερνώντων, οι οποίοι έχουν υποδηλώσει εμπράκτως, επανειλημμένα και με απόλυτη σαφήνεια την 
βούλησή τους  για περικοπές εναντίον των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ και για τον 
αποκλεισμό τους από την Δημόσια Εκπαίδευση. Μερικούς από τους τρόπους δια των οποίων οι 
κυβερνώντες έχουν διαμηνύσει αυτήν την βούλησή τους (μέσω επίσημων διοικητικών πράξεων και 
νομοθετικών ρυθμίσεων), αναλύουμε και στις παρούσες τοποθετήσεις μας. Συνεπώς, οι Εκπαιδευτικοί 
των ΠΣ γνωρίζουν ότι για να έχουν την εύνοια των κυβερνώντων από τους οποίους εξαρτάται κάθε 
φορά η πρόσληψη ή η επαναπρόσληψή τους, θα πρέπει να «συνεισφέρουν» στην πολιτική γραμμή του 
εκάστοτε  κυβερνώντος κόμματος που επιτάσσει μονίμως τον αποκλεισμό των παιδιών του ΑΦ από 
την Δημόσια Εκπαίδευση.  
 
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους: 
 

-Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός παιδιών του ΑΦ που έμειναν χωρίς ΠΣ, επειδή οι υπάρχοντες ειδικοί 
Εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν αριθμητικά, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν ολοκληρωτικά από την 
Εκπαίδευση τα παιδιά αυτά. Η ιδιωτική ΠΣ, είναι η μοναδική λύση για τις περιπτώσεις αυτές, που 
στατιστικά αποτελούν την πλειοψηφία. 
 

-Όλες σχεδόν οι ΠΣ, τα τελευταία 4 χρόνια, χορηγούνται στα παιδιά μετά το μέσον της Σχολικής 
χρονιάς, με αποτέλεσμα να χάνουν τις βασικές γνώσεις και στη συνέχεια να είναι αδύνατον να 
παρακολουθήσουν την υπόλοιπη Εκπαιδευτική ύλη, οπότε στην ουσία έχουν αποκλειστεί από την 
Εκπαίδευση ολόκληρης της χρονιάς. Η ιδιωτική ΠΣ για το διάστημα αυτό, είναι η μοναδική λύση. 
 

-Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός περιστατικών άστοχων, ακατάλληλων και επιζήμιων Εκπαιδευτικών 
χειρισμών από αδαείς και ακατάλληλους Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης  του ΥΠΑΙΘ (ειδικά από 
τους «επιμορφωμένους» του ΕΣΠΑ) με θύματα παιδιά του ΑΦ, των οποίων το Εκπαιδευτικό μέλλον 
καταστράφηκε ολοκληρωτικά και έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες η εν γένει ζωή και τα 
Δικαιώματά τους που συναρτώνται με την Εκπαίδευση, όπως η Εργασία, η Ένταξη, η Αξιοπρεπής 
διαβίωση και επιβίωση, η κοινωνική τους ζωή, κλπ. Η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστήμονα ιδιωτικής 
ΠΣ, στην περίπτωση αυτή είναι η μοναδική λύση και απολύτως απαραίτητη, διαφορετικά το παιδί 
αποκλείεται ολοκληρωτικά από την Εκπαίδευση, με καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή και το μέλλον 
του. 
 

 -Υπάρχουν πολλά περιστατικά Γονέων, που αν και έκαναν αγώνα να τους χορηγηθεί η Δημόσια ΠΣ, 
μετά χρειάστηκε να κάνουν νέο αγώνα για να διώξουν τον ακατάλληλο Εκπαιδευτικό ΠΣ του ΥΠΑΙΘ και 
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να προσλάβουν ιδιωτική ΠΣ στη θέση του, επειδή η Εκπαίδευση και η υγεία του παιδιού τους υφίστατο 
ανεπανόρθωτες ζημίες από τους ακατάλληλους χειρισμούς των αδαών Εκπαιδευτικών Παράλληλης 
Στήριξης που διόριζε (συνήθως με κομματικά κριτήρια) το ΥΠΑΙΘ. 
 

-Υπάρχουν πολλά περιστατικά Γονέων, που αν και έκαναν επίμονο και επίπονο αγώνα να τους 
χορηγηθεί η Δημόσια ΠΣ, στη συνέχεια, αν και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για την πρόσληψη 
ιδιωτικής ΠΣ, επέλεξαν (και πολύ σωστά), να διώξουν τον ακατάλληλο Εκπαιδευτικό ΠΣ που τους 
όρισε το ΥΠΑΙΘ, επειδή η ζημία που υφίστατο το παιδί τους από τους επιβλαβείς χειρισμούς του, ήταν 
πολύ μεγαλύτερη από το όφελος που του προσέφερε, προτιμώντας να μείνει το παιδί τους χωρίς 
καθόλου ΠΣ, παρά με μία επιβλαβή. Η πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ με την χρηματοδότηση του κράτους ή 
κοινωνικού φορέα στην περίπτωση αυτή, θα ήταν η μοναδική λύση.  
 

-Υπάρχουν επίσης πολλά περιστατικά σοβαρών κακοποιήσεων παιδιών του ΑΦ, οι οποίες όχι μόνο 
δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά επί πλέον, αποσιωπήθηκαν και συγκαλύφθηκαν από Εκπαιδευτικούς 
Παράλληλης Στήριξης του ΥΠΑΙΘ, με αποτέλεσμα να υποθάλπονται και να επαναλαμβάνονται. Η 
ιδιωτική ΠΣ στην περίπτωση αυτή θα ήταν μία πιο αξιόπιστη λύση, δεδομένου ότι ο Εκπαιδευτικός της 
ιδιωτικής ΠΣ, έχει ως εργοδότη του άμεσα τον Γονέα και είναι υπόλογος πρωτίστως σε αυτόν και όχι 
στα κρατικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος τα οποία έχουν κάθε συμφέρον για την συγκάλυψη 
της κακοποίησης των παιδιών. Αντίθετα, ο ωρομίσθιος ή αναπληρωτής της ΠΣ του οποίου η 
επαναπρόσληψη εξαρτάται από τις αποφάσεις των διοικητικών και πολιτικών προϊσταμένων του 
εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, συνήθως δεν τολμάει να καταγγείλει τα περιστατικά αυτά, για να μην 
δυσαρεστήσει τους διοικητικούς και κατ επέκταση τους πολιτικούς προϊσταμένους, από τους οποίους 
εξαρτάται η αξιολόγηση του, η μετάθεση, μετακίνηση, τοποθέτηση, επαναπρόσληψη και η εν γένει θέση 
του.   
 
  -Για όλες αυτές τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (και πολλές παρόμοιες), η ιδιωτική ΠΣ, είναι η 
μοναδική διέξοδος που μπορούν να έχουν οι Γονείς, προκειμένου να μην καταστραφεί ολοκληρωτικά το 
Εκπαιδευτικό μέλλον και η εν γένει ζωή του παιδιού τους που εξαρτάται από αυτό.  
Για τους λόγους αυτούς, η θεσμοθέτηση της ιδιωτικής ΠΣ την οποία είχε απαιτήσει και είχε πετύχει η 
ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας (άρθρο 7-4.γ) στον προηγούμενο νόμο 3699/08, ήταν απολύτως 
σωστή (παρ’ όλο υιοθετήθηκε μέρος της και όχι ολόκληρη). Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε από το 
γεγονός ότι πολλά παιδιά που οι Γονείς τους αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ιδιωτική ΠΣ, 
μπόρεσαν να επανακάμψουν και να ανταποκριθούν πλήρως στην Δημόσια Εκπαίδευση, με σημαντικές 
επιτυχίες. 
 

 -Τώρα πλέον, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του νπν, το Δικαίωμα των Γονέων να προσλαμβάνουν 
ιδιωτική ΠΣ, καταργείται. (Μοναδική περίπτωση ιδιωτικού προσωπικού που μπορεί να πλέον 
χρησιμοποιήσει η οικογένεια, είναι ο «βοηθός αυτοεξυπηρέτησης» (δηλ φροντιστής) για παιδιά που 
εκτός από Αυτισμό, έχουν και κινητικές αναπηρίες, ή αδυνατούν να πάνε μόνα τους στην τουαλέτα  
κλπ), κάτι που σχεδόν κανένα παιδί του ΑΦ που φοιτά στην γενική Εκπαίδευση δεν χρειάζεται, ενώ 
γίνεται σαφές ότι απαγορεύεται η ανάμιξη του στα Εκπαιδευτικά θέματα του παιδιού.  
  -Συνεπώς, πολλά παιδιά του ΑΦ στερούνται παντελώς πλέον την δυνατότητα να έχουν Εκπαιδευτικό 
ΠΣ αφού οι Εκπαιδευτικοί ΠΣ δεν επαρκούν για όλους.  
 

  -Επίσης, από τα (πολύ λιγότερα πλέον) παιδιά που θα έχουν ΠΣ, η συντριπτική τους πλειοψηφία, θα 
έχει επιστημονικά αδαή, ανεπαρκή και ακατάλληλο Εκπαιδευτικό ΠΣ, αφού οι πλέον καταρτισμένοι που 
προτιμούσαν οι Γονείς απομακρύνονται και τα παιδιά στερούνται την εξειδικευμένη υποστήριξη που 
αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους.  
Το αποτέλεσμα είναι ότι με τον νπν, ακόμη περισσότερα παιδιά του ΑΦ αποκλείονται  από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση.  
 

  -Επί πλέον, τα παιδιά και οι Γονείς, εξαναγκάζονται να υφίστανται μονίμως και αποκλειστικά πλέον, τα 
πειράματα και την κακοποίηση των επικίνδυνων αδαών που διορίζει το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα, 
όπως οι γνωστοί ψευδο-ειδικοί των περιβόητων «επιμορφώσεων της διαφθοράς» του ΕΣΠΑ, αφού 
τους αφαιρείται πλέον κάθε δυνατότητα να έχουν για το παιδί τους έναν στοιχειωδώς κατάλληλο ειδικό 
(η συντριπτική πλειοψηφία από το υστέρημά τους). Κανείς Γονιός δεν θέλει και δεν πρέπει να πληρώνει 
από το οικογενειακό του εισόδημα, αλλά όταν το παιδί του υφίσταται διαρκή κακοποίηση 
χρησιμοποιούμενο ως πειραματόζωο από αδαείς διοριζόμενους του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μία διέξοδο και θα πρέπει πάντα να έχει το Δικαίωμα και την 
δυνατότητα επιλογής. 
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  -Επίσης, η κατάργηση της ιδιωτικής ΠΣ, ευνοεί τον εξαναγκασμό και τη διοχέτευση των Γονέων στη 
λύση των ευνοούμενων μεγαλοεπιχειρηματιών της ιδιωτικής Εκπαίδευσης, προς οικονομική αφαίμαξη 
της οικογένειας, έναντι υποβαθμισμένων υπηρεσιών (δεδομένου ότι είναι πολύ εύκολο να 
παρακάμπτονται οι τυπικοί νομικίστικοι περιορισμοί στην ιδιωτικοποίηση της ειδικής Εκπαίδευσης, ενώ 
η απουσία στοιχειωδώς αξιόπιστης Δημόσιας ΠΣ, ευνοεί τους «ημέτερους» επιχειρηματίες  ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης, να παρέχουν τις πλέον υποβαθμισμένες υπηρεσίες έναντι αστρονομικών αμοιβών, 
αφαιμάζοντας οικονομικά τους Γονείς.  
 

-Άλλη συνέπεια της κατάργησης της ιδιωτικής ΠΣ, είναι η κρατική διαφθορά, αφού τα αρμόδια στελέχη 
του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αποκτούν την αποκλειστικότητα και συνεπώς την δυνατότητα να 
απειλούν και να εμπορεύονται προς ακόμη περισσότερους Γονείς το ποιος θα λάβει ΠΣ και ποιος όχι 
(αφού η διέξοδος της ιδιωτικής καταργείται), ή, το ποιός θα έχει για το παιδί του τον πιο ειδικευμένο 
στον Αυτισμό από τους (απειροελάχιστους) μεταξύ των υπαρχόντων, ή το εάν θα εφαρμόσουν ή όχι τα 
σωστά και κατάλληλα προγράμματα των ειδικών του παιδιού τα οποία προσκομίζουν οι Γονείς και τα 
οποία εφάρμοζε η ιδιωτική ΠΣ (η οποία συνήθως στελεχωνόταν από έναν εξ αυτών των ειδικών), κλπ 
κλπ… 
 

  -Επίσης, με την κατάργηση της ιδιωτικής ΠΣ, καταργείται ένας ακόμη από τους θεσμούς μέσω των 
οποίων υλοποιείται το Δικαίωμα των Γονέων στην ενεργή συμμετοχή στην Ειδική Εκπαίδευση του 
παιδιού τους, όπως ορίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις, τον ΟΗΕ, την ΕΣΔΑ και το κοινοτικό δίκαιο. 
  

  -Επί πλέον, το Δικαίωμα παιδιών και Γονέων στην Δημόσια – δωρεάν Εκπαίδευση, καταπατάται, διότι 
αντιστρέφεται και διαστρέφεται: Από Δικαίωμα των Γονέων και του παιδιού και υποχρέωση του 
κράτους, διαστρέφεται σε Δικαίωμα των κρατικών στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και 
εξαναγκασμό του παιδιού και των Γονέων. Το Δικαίωμα στην Δημόσια δωρεάν Εκπαίδευση, ΔΕΝ 
κατοχυρώνεται με απαγορευτικά διοικητικά μέτρα, αλλά με πραγματική και αξιοπρεπή Δημόσια 
Εκπαίδευση και πραγματική επιστημονική επάρκεια των Εκπαιδευτικών του κράτους. Αν η Εκπαίδευση 
και οι Εκπαιδευτικοί ΠΣ του κράτους είναι επιστημονικά επαρκείς, οι Γονείς δεν έχουν κανέναν λόγο να 
προτιμήσουν την ιδιωτική ΠΣ. Αλλά αναγκαία προϋπόθεση για όλα αυτά, είναι να έχουν την επιλογή.  
Αντίθετα, η διοικητική κατάργηση της δυνατότητας για ιδιωτική ΠΣ, (και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της 
άκρως υποβαθμισμένης Δημόσιας ΠΣ του ΥΠΑΙΘ), σημαίνει προτροπή των ανεπαρκών Εκπαιδευτικών 
να παραμείνουν ανεπαρκείς. Και κυρίως, αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς αυτούς, ότι τα παιδιά του 
ΑΦ αντιμετωπίζονται ως ανεπιθύμητα και αναλώσιμα πειραματόζωα από την κυβέρνηση του 
Ελληνικού κράτους, από την οποία οι Εκπαιδευτικοί αυτοί εξαρτώνται.   
 

   -Συνεπώς, οι κυριότερες σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται  αντικειμενικά από την κατάργηση της 
ιδιωτικής ΠΣ, είναι οι εξής:  
  1)Το να συντηρείται η αριθμητική ανεπάρκεια Παράλληλων Στηρίξεων (αφού οι ΠΣ του ΥΠΑΙΘ δεν 
επαρκούν ούτε για το 1/4 των παιδιών του ΑΦ), ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά του ΑΦ να μένουν 
χωρίς ΠΣ, προκειμένου να αποτύχουν και να εκδιωχθούν από τα Σχολεία.  
  2)Επιδιώκεται οι υπάρχοντες Εκπαιδευτικοί ΠΣ, να είναι μόνο οι αδαείς, ώστε: 
-Τα παιδιά να είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν 
-Να χαρακτηρίζουν τα παιδιά «ακατάλληλα» και να γνωματεύουν την ασυλοποίηση, εκδίωξη και 
αποκλεισμό τους από την Εκπαίδευση, για να δικαιολογήσουν την επιστημονική τους ανεπάρκεια.  
  3)Το να μην μπορούν οι Γονείς να προσλάβουν δικούς τους ειδικούς ιδιωτικής ΠΣ με περισσότερα και 
πραγματικά προσόντα, ώστε: 
-Να μην υπάρχει κάποιος γνώστης που βλέπει την ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα των υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ.  
-Να μην υπάρχει το ανεξάρτητο «τρίτο μάτι» που βλέπει την κακοποίηση των παιδιών, ώστε όλα να 
συγκαλύπτονται, τα παιδιά του ΑΦ να γίνονται οι «σάκοι του μποξ» των εκάστοτε ευνοούμενων και να 
δημιουργείται ένα Σχολείο – άβατο, όπου κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο παιδί του, αν δεν είναι 
«ημέτερος» των κρατούντων. 
-Να μην υπάρχει κάποιος που βάζει τα Δικαιώματα του παιδιού πάνω από τα συμφέροντα και τις 
εντολές των κομματικών προϊσταμένων, δεδομένου ότι η ιδιωτική ΠΣ προσλαμβάνεται απ’ ευθείας από 
τον Γονέα, οπότε ξέρει ότι τα συμφέροντά του είναι συνυφασμένα με τα Δικαιώματα του παιδιού και όχι 
με τα συμφέροντα του κυβερνώντος κόμματος για περικοπές και αποκλεισμούς. 
-Να είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αυτά θα αποτύχουν και εκδιωχθούν από το Δημόσιο Σχολείο. 
  4)Οι υπάρχοντες Εκπαιδευτικοί ΠΣ να είναι μόνο οι εξαρτώμενοι από τις αποφάσεις των 
κυβερνώντων, από την εύνοια οποίων εξαρτώνται κάθε χρόνο οι όροι πρόσληψης, μετάθεσης, 
μοριοδότησης τους κλπ. Δηλαδή, ελεγχόμενοι συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι και αναπληρωτές, όπως 
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σήμερα, ώστε να είναι υπάλληλοι εύκολα εξαναγκάσιμοι να εφαρμόζουν την πολιτική του κυβερνώντος 
κόμματος - δηλ. περικοπές, που σημαίνει ασυλοποίηση και αποκλεισμό των παιδιών από το Σχολείο. 
Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει συγκάλυψη της κακοποίησης, υποβαθμισμένη Εκπαίδευση και 
γνωματεύσεις για «ακαταλληλότητα» των παιδιών, προκειμένου να εκδιωχθούν και να έρθει η σειρά 
των επόμενων.  
  5)Το να είναι βέβαιο ότι τα παιδιά του ΑΦ θα αποτύχουν Εκπαιδευτικά, ώστε η υπονόμευση της 
Εκπαίδευσής τους από τις αποφάσεις και ενέργειες του ΥΠΑΙΘ και των αρμοδίων, να παρουσιαστεί ως 
«αποτυχία του θεσμού» της ΠΣ, προκειμένου να καταργηθεί ολοκληρωτικά και η κυβέρνηση να 
απαλλαγεί από τα έξοδά του, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά του ΑΦ, αφού με τα μέτρα αυτά 
εξαναγκάζονται σε βέβαιη αποτυχία, εγκατάλειψη του Σχολείου και αποκλεισμό από τη Δημόσια 
Εκπαίδευση. 
  6)Οι υπάρχοντες Εκπαιδευτικοί ΠΣ που διορίζει το ΥΠΑΙΘ (με κομματικά συνήθως κριτήρια) και τα 
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη από τα οποία εξαρτώνται, να έχουν αποκλειστικές υπερεξουσίες πάνω 
στο παιδί και τους Γονείς του, ώστε να μπορούν να εμπορεύονται στους Γονείς τις «καλές 
γνωματεύσεις», το συμπληρωματικό ιδιαίτερο στο σπίτι, το ποιος θα λάβει την Δημόσια ΠΣ και ποιος 
όχι, το ποιός θα έχει για το παιδί του τον πιο ειδικευμένο στον Αυτισμό, το εάν θα εφαρμόσουν τα 
προγράμματα των ειδικών του παιδιού ή όχι, κλπ. Οπότε, οι Γονείς θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν 
υπογείως όσα θα πλήρωναν σε μία κανονική ιδιωτική ΠΣ, για υποβαθμισμένες και εκβιαστικές 
υπηρεσίες. Στις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, ανεργίας, μαζικών απολύσεων και κυρίως 
μέγιστης διαφθοράς, αυτή είναι η πιθανότερη εξέλιξη, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί με τον ειδικό 
της ιδιωτικής ΠΣ τον οποίο έχουν προσλάβει απ’ ευθείας οι ίδιοι οι Γονείς. 
 

   -Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι κυβερνώντες, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, 
ότι επιδιώκουν την Εκπαιδευτική αποτυχία, την ασυλοποίηση και τον αποκλεισμό τους από την 
Δημόσια Εκπαίδευση και ότι πλέον, τα παιδιά του ΑΦ αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα που 
τίθεται υπό καθεστώς διωγμού από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους. 
 
    -Μοναδική προφανής αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του 
ΑΦ σε υποβαθμισμένες Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η δραματική υποβάθμιση της εκπαίδευσης των 
παιδιών του ΑΦ, η συγκάλυψη / διατήρηση της κακοποίησης που υφίστανται και ο συνακόλουθος 
εξαναγκασμός τους σε Εκπαιδευτική αποτυχία, ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το 
Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική 
υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και 
η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός, η μείωση και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και 
Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των 
παιδιών του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και 
την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
-Εξυπηρετείται επίσης η ευνόηση των «ημέτερων» επιχειρηματιών ιδιωτικής Εκπαίδευσης, στους 
οποίους εξασφαλίζεται εκβιαζόμενη πελατεία, λόγω του εξαναγκασμού των Γονέων σε εγκατάλειψη της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης, υπό την εκβιαστική απειλή της Εκπαιδευτικής κακοποίησης του παιδιού τους, 
με την επιβολή αδαών και ακατάλληλων στην ΠΣ που δικαιούται και την απαγόρευση της ΠΣ που είχαν 
επιλέξει, πλήρωναν και εμπιστεύονταν οι ίδιοι και το παιδί.  
 

-Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αφού 
ενισχύεται η δυνατότητα των εκάστοτε κρατικών υπαλλήλων και στελεχών να εμπορεύονται στους 
Γονείς τις «καλές γνωματεύσεις και αξιολογήσεις» του παιδιού, το συμπληρωματικό ιδιαίτερο στο σπίτι, 
το ποιος θα λάβει την Δημόσια ΠΣ και ποιος όχι, το ποιός θα έχει για το παιδί του τον πιο ειδικευμένο 
στον Αυτισμό, το εάν θα εφαρμόσουν τα προγράμματα των ειδικών του παιδιού ή όχι, κλπ, κλπ.  
 



105 

 

  -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

  -Από όλα τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, στερεί από τα παιδιά 
του ΑΦ το Δικαίωμα σε πραγματική / εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη η οποία αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ ακόμη περισσότερους αδαείς και 
νομιμοποιεί την δικαιοδοσία τους να αναλαμβάνουν την ΠΣ χωρίς καμία έγκυρη γνώση και να 
χρησιμοποιούν τα παιδιά ως πειραματόζωα. Συνεπώς, στερεί από τα παιδιά του ΑΦ το Δικαίωμα της 
πρόσβασης στην Εκπαίδευση, καθώς και το Δικαίωμα την αξιοπρέπεια, τα οποία παραβιάζονται.  
  -Για την τήρηση και το σεβασμό του Δικαιώματος των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το Δικαίωμα των Γονέων στην πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ, εφ’ 
όσον το ΥΠΑΙΘ αδυνατεί να τους χορηγήσει Δημόσια, ή εφ’ όσον ο χορηγούμενος Εκπαιδευτικός ΠΣ 
του ΥΠΑΙΘ είναι ακατάλληλος. Επίσης, να προχωρήσει ο διορισμός όλων των ειδικών Εκπαιδευτικών 
ως μόνιμοι Δημόσιοι Λειτουργοί ώστε να μπορούν να εργάζονται για τα Δικαιώματα των παιδιών και να 
μην εξαρτώνται από τις διαθέσεις του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος για περικοπές και μαζικούς 
αποκλεισμούς παιδιών από την Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά να διοριστούν στις παθήσεις που έχουν 
επαρκή ειδίκευση και προτίμηση ο καθένας, βάσει αντικειμενικών προσόντων. Τέλος, να προχωρήσει 
το σχέδιο / πρόταση της ΕΟΔΑΦ για την έκτακτη στελέχωση των ΠΣ παιδιών του ΑΦ με ειδικούς στον 
Αυτισμό, την οποία έχουμε καταθέσει (ως άρθρο 1.β.6), από την πρώτη ήδη δημοσιευθείσα και 
επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, η οποία αναφέρεται και στα σχετικά 
πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις μετέπειτα προτάσεις μας. Ταυτόχρονα να προχωρήσει και η 
υλοποίηση και χρηματοδότηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ για την 
Εκπαίδευση ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, όπου θα 
μπορούν να φοιτήσουν και να ειδικευτούν  όσοι εκ των Ειδικών Εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται 
πραγματικά, επιθυμούν και επιλέξουν να εργαστούν στην Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό.  
   

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, αφού στερούνται το Δικαίωμα για ΠΣ από έγκυρους 
επιστήμονες όταν το κράτος δεν διορίζει κανέναν, ή όταν διορίζει επικίνδυνα αδαείς (η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων). Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και 
την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε κατωτέρω.  
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: 
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται το Δικαίωμα 
για ΠΣ από έγκυρους επιστήμονες και συνεπώς στερούνται την ειδική υποστήριξη που αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα 
άλλα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από 
αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να εκπαιδεύονται από τους πλέον 
ειδικευμένους, έγκυρους και κατάλληλους Εκπαιδευτικούς,  
   ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλους Εκπαιδευτικούς, ειδικευμένους να τα 
εκπαιδεύουν με μεθόδους απόλυτα προσαρμοσμένες στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
  ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν ως Εκπαιδευτικούς τους πλέον ειδικευμένους στην κώφωση, την 
νοηματική γλώσσα και τον τρόπο Εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη για την Εκπαίδευσή τους τα παιδιά 
με κώφωση, κλπ,  
 - αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, όχι μόνο στερούνται αυτό το 
Δικαίωμα λόγω της έλλειψης Εκπαιδευτικών ειδικευμένων Αυτισμό και της απουσίας θεσμού 
Εκπαίδευσής τους, αλλά ότι αλλά επιπρόσθετα, τους απαγορεύεται πλέον και η πιο σημαντική 
πρόσβαση που είχαν στο Δικαίωμα αυτό μέχρι τώρα, μέσω της δυνατότητας πρόσληψης ιδιωτικής ΠΣ. 
   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
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-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

   Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Με την κατάργηση του Δικαιώματος στην ιδιωτική ΠΣ, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και 
οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι  ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα να 
εκπαιδεύονται από τους πλέον ειδικευμένους, έγκυρους και κατάλληλους Εκπαιδευτικούς, τα ίδια, 
στερούνται αυτό το Δικαίωμα.  
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα, ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Με τη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, καταργείται  η 
δυνατότητα των Γονέων να έχουν ειδικευμένους και πραγματικούς ειδικούς ΠΣ στην Εκπαίδευση των 
παιδιών τους εφ’ όσον :  
α)το κράτος δεν τους χορηγεί (δεδομένου ότι οι υπάρχοντες Ειδικοί Εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν 
αριθμητικά ούτε για το 1 / 4 των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ) και  
β)εφ’ όσον οι οριζόμενοι από το κράτος είναι επιστημονικά ανειδίκευτοι και αδαείς στον Αυτισμό και 
συνεπώς ακατάλληλοι και επιζήμιοι για την Εκπαίδευση του παιδιού τους.  
-Συνεπώς, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να 
απειλούν και να εμπορεύονται προς τους γονείς το ποιος θα λάβει την Δημόσια ΠΣ και ποιος όχι, αφού 
οι υπάρχοντες Εκπαιδευτικοί ΠΣ (έστω και επιστημονικά αδαείς στον Αυτισμό) είναι αριθμητικά 
ανεπαρκείς, ενώ, παρ’ όλα αυτά, στερούν από τους Γονείς την διέξοδο στην ιδιωτική ΠΣ. 
-Δεδομένου δε, ότι μετά τον αποκλεισμό των πιο ειδικευμένων (κατάργηση του άρθρου 7.4 / εδ.2 & 
7.4.α/τελευταίο εδάφιο του π.ν 3699/08) οι έχοντες σχετική (και συγκριτικά μειωμένη) ειδίκευση θα είναι 
πλέον απειροελάχιστοι, θα μπορούν να απειλούν, εκβιάζουν και εμπορεύονται  προς τους Γονείς, το 
ποιός θα έχει για το παιδί του τον πιο ειδικευμένο στον Αυτισμό από τους (απειροελάχιστους) μεταξύ 
των υπαρχόντων.    
-Επίσης, μπορούν να εμπορεύονται στους Γονείς τις «καλές γνωματεύσεις και αξιολογήσεις» του 
παιδιού, προκειμένου να μην κριθεί ακατάλληλο και ανεπαρκές για την χορήγηση ΠΣ, αφού τις εκθέσεις 
του παιδιού δεν θα συντάσσει πλέον ο εκπαιδευτικός ΠΣ που επιλέγουν οι Γονείς αλλά αποκλειστικά 
κυβερνητικοί υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ.  
-Επί πλέον, με βάση όλα αυτά, μπορούν να εμπορεύονται και να εκβιάζουν και απαραίτητο  
«συμπληρωματικό» ιδιαίτερο στο σπίτι, κλπ κλπ… 
-Επίσης, δεδομένου ότι πλέον οι Γονείς στερούνται την λύση της ιδιωτικής ΠΣ, τα αρμόδια κυβερνητικά 
στελέχη (αλλά και οι οριζόμενοι Εκπαιδευτικοί ΠΣ), αποκτούν την δυνατότητα να εκβιάζουν, να 
απειλούν και να εμπορεύονται προς τους γονείς το εάν θα εφαρμόσουν τα προγράμματα των ειδικών 
του παιδιού τα οποία εφάρμοζε η ιδιωτική ΠΣ (η οποία συνήθως στελεχωνόταν από έναν εξ αυτών των 
ειδικών), ή άλλα, δικής τους επινόησης, εντελώς ακατάλληλα και επιβλαβή. 
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν όσο οι Γονείς διατηρούσαν την δυνατότητα πρόσληψης των πλέον ειδικευμένων στον 
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Αυτισμό στην ΠΣ του παιδιού τους, εφ’ όσον οι Εκπαιδευτικοί που διόριζε το υπουργείο Παιδείας ήταν 
επικίνδυνα αδαείς και ακατάλληλοι και εφ’ όσον η απόφαση αυτή ήταν Δικαίωμα του ίδιου του παιδιού 
και των Γονέων του, που είναι οι μοναδικοί φυσικοί δικαιούχοι των οποίων η φυσική θέληση, σκοπός, 
συμφέρον και επιδίωξη, είναι η υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων του παιδιού – και το εν 
γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, της ανεργίας,  των 
πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων και των μαζικών απολύσεων, η συγκεκριμένη νομοθετική 
ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς υπαλλήλους για την άσκηση 
διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς συμπλήρωση του δραματικά 
μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, με όλους τους τρόπους που προαναφέραμε (και όχι μόνο), 
ανάλογα με τα ανταλλάγματα (οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά κλπ) που μπορεί να προσφέρει ο κάθε 
Γονιός.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) Διευκρίνιση περί μη Εκπροσώπησης: Διευκρινίζουμε και πάλι, όπως έχουμε δηλώσει κατ’ 

επανάληψη εγγράφως, ότι τις 200.000 οικογένειες παιδιών του ΑΦ, ουδέποτε μας εξέφρασαν οι θέσεις 
των ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, όπως η θέση που διατύπωσαν  εναντίον του Δικαιώματος των Γονέων 
για την πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ εφ’ όσον το θελήσουν, την οποία κατέθεσαν στη Βουλή κατά την 
ψήφιση του νόμου 4186/2013 - και την οποία παρουσίασαν ως δήθεν δικό μας αίτημα (των Γονέων).  
Αντίθετα, απαιτούμε την διατήρηση του Δικαιώματος των παιδιών και των Γονέων τους στην 
δυνατότητα πρόσληψης ειδικευμένης / κατάλληλης ιδιωτικής ΠΣ, εφ’ όσον το κράτος αδυνατεί, ή εφ’ 
όσον η οριζόμενη από το ΥΠΑΙΘ Δημόσια ΠΣ είναι επιστημονικά ανεπαρκής, ακατάλληλη, επικίνδυνη 
και επιβλαβής για τα Εκπαιδευτικά και συναρτώμενα Δικαιώματα του παιδιού. 
Η θέση αυτή για κατάργηση του Δικαιώματος των Γονέων στην πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ, ουδέποτε 
αποτέλεσε αίτημα των 200.000 Γονέων και των οικογενειών του ΑΦ, οι οποίοι ΔΕΝ εκπροσωπούμαστε 
από τις ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  
Επίσης, τονίζουμε και πάλι, ότι οι θέσεις αυτές των ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ, αποτελούν παραβίαση  
των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ ο οποίος έχει θεσμοθετήσει υπέρ του Δικαιώματος του παιδιού και 
των Γονέων του, αποφάσεις / θέσεις με τις οποίες συντασσόμαστε από τις προϊδρυτικές ήδη δράσεις 
της ΕΟΔΑΦ και της ιδρυτικής κίνησης των συλλόγων της.  
 

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (αρ. 7-4.γ) του προηγούμενου νόμου 3699/08 
παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των 
Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  
για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
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-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), για 
την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός της Εθνικής 
νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την απαγόρευση 
της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - μη σωματικών  
βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με «επίσημη ανοχή» (κεφ. 
περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως προς τα 
Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που συναρτώνται από 
αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση της 
ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι απαραίτητο- ή οι 
κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης», δεδομένου ότι ο 
νπν, στερεί από τα παιδιά του ΑΦ το Δικαίωμα να έχουν Εκπαίδευση από ειδικευμένους και όχι αδαείς. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε Κοινωνική και 
Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  και να υιοθετήσει, ως 
ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  
είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της  
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Εκφράζει  την  ανησυχία  της  για  την  έλλειψη  επιμόρφωσης  των επαγγελματιών που 
εργάζονται για ή με παιδιά. (άρθρο 24) 
-Να   εξασφαλίσει   ότι   … παρέχεται εκπαίδευση στους επαγγελματίες που εργάζονται με τα 
παιδιά με αναπηρίες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας, 
ιατρικό προσωπικό, θεραπευτές και προσωπικό παροχής φροντίδας. (άρθρο 50-ζ)  
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-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Ε) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  
 

1) Διατήρηση και ενίσχυση του Δικαιώματος των Γονέων στην πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ όταν 
χρειάζεται, αλλά με σαφέστερη και καλύτερη διατύπωση στις διατάξεις του νόμου. 
 

2) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α5/παρ.12 – Βγ-2, που ορίζουν ότι : 
 

2α) Εφ’ όσον το ΥΠΑΙΘ αδυνατεί να εξασφαλίσει στο παιδί  Δημόσια ΠΣ από την 1η Σεπτέμβρη, 
ή όταν η ΠΣ που τους χορηγεί το ΥΠΑΙΘ είναι επιστημονικά ανεπαρκής, ή κρίνεται μη 
ικανοποιητική ή επιζήμια για το παιδί, οι Γονείς έχουν το Δικαίωμα να προσλαμβάνουν 
ιδιωτική ΠΣ.  
 

2β) Κατάργηση της διάταξης ότι για την πρόσληψη της ιδιωτικής ΠΣ απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη της διεύθυνσης ή του συλλόγου. Απαιτείται μόνο η κατοχή εκ μέρους του 
προσλαμβανόμενου, των νόμιμων προσόντων / μιας εκ των ειδικοτήτων που διορίζονται στις 
υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης, ή εκ των ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών που διορίζονται στην 
γενική Εκπαίδευση.   
 

2γ) Τα έξοδα της ιδιωτικής ΠΣ,  πληρώνει το κράτος, στην περίπτωση που δεν διαθέτει 
Εκπαιδευτικό για δωρεάν Δημόσια ΠΣ, ή στην περίπτωση που ο διοριζόμενος από το ΥΠΑΙΘ 
δεν διαθέτει τα διεθνώς προβλεπόμενα τυπικά προσόντα επιστημονικής επάρκειας. 
 

3) Υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών να χορηγούν έγκαιρα την απόφαση στελέχωσης της 
ΠΣ του παιδιού, στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία της (ημερομηνία έναρξης, 
τοποθετούμενος Εκπαιδευτικός κλπ), καθώς και τα τυπικά προσόντα του ειδικού 
Εκπαιδευτικού που στελεχώνει την ΠΣ του παιδιού, με ειδική διευκρίνιση για τα ειδικά 
προσόντα του στον Αυτισμό. Διάθεση των πιστοποιητικών / τίτλων για τα ως άνω προσόντα 
στους Γονείς, ανά πάσα στιγμή, εφ’ όσον τα αιτηθούν.  
4) Διορισμός όλων των ειδικών Εκπαιδευτικών ως μόνιμοι Δημόσιοι Λειτουργοί, ώστε να 
μπορούν να εργάζονται για τα Δικαιώματα των παιδιών και να μην εξαρτώνται από τις 
διαθέσεις του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος για περικοπές και μαζικούς αποκλεισμούς 
 
 
 παιδιών από την Δημόσια Εκπαίδευση. Διορισμός στην πάθηση / κατηγορία που έχει επαρκή 
ειδίκευση και προτίμηση ο καθένας, βάσει αντικειμενικών προσόντων.  
 

5) Άμεση υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ (ήδη από το 2007 ως προϊδρυτική και 
ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής μας πρότασης του 
2008 η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), για έκτακτη προσωρινή 
στελέχωση των Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, την 
οποία έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι σήμερα. 
 

6) Άμεση υλοποίηση και χρηματοδότηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ για την Εκπαίδευση ειδικών Εκπαιδευτικών ειδικευμένων στην Εκπαίδευση των 
παιδιών του ΑΦ, όπου θα μπορούν να φοιτήσουν και να ειδικευτούν  όσοι εκ των Ειδικών 
Εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται και επιλέγουν να εργαστούν στην Εκπαίδευση παιδιών με 
Αυτισμό, ώστε να υπάρξει επιστημονική και αριθμητική επάρκεια για τη στελέχωση των 
Δημόσιων ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, αλλά και για την πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ εφ’ όσον η 
Δημόσια ακατάλληλη και επιζήμια. (βλ. νομοθετική πρόταση ΕΟΔΑΦ, άρθρο 12 και αρ. 8 και 11) 
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7)Να διατηρηθεί η διάταξη ότι η ΠΣ των παιδιών του ΑΦ πρέπει να στελεχώνεται από τους 
ειδικούς που έχουν τη μεγαλύτερη ειδίκευση στον Αυτισμό και να τηρηθεί από το υπουργείο 
Παιδείας.  
 

  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 
 

Τοποθέτηση Β15) Η κατάργηση της Συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους και του 

ΥΠΑΙΘ για την δημιουργία εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού, για τα παιδιά του ΑΦ 

που αδυνατούν (ή αδυνατούν ακόμη) να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του 

γενικού Σχολείου με ΠΣ. 

 

 -Κατάργηση Δικαιώματος / Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων 
(Κατάργηση του άρθρου 7.4β / τελευταίο εδάφιο του π.ν) 
 

Καταργείται η διάταξη (αρ. 7.4β / τελευταίο εδάφιο του πρ.ν 3699) που όριζε ως υποχρέωση του 
κράτους, το να δημιουργεί Εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού για τα παιδιά του ΑΦ 
που αδυνατούν ακόμη να φοιτήσουν στο κανονικό Σχολείο (τα Χαμηλής Λειτουργικότητας 
κυρίως).  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και σε άλλα προηγούμενα κεφάλαια, η Εκπαιδευτική 
δυσκολία των παιδιών του ΑΦ, είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες κατηγορίες, δεδομένου ότι εκτός 
από την διαβίβαση του γνωστικού αντικειμένου, απαιτεί επί πλέον και την επικοινώνησή του, αλλά και 
την αναδόμησή του  με διαφορετική (και εν πολλοίς, εξατομικευμένη) μορφή και δομή.  
 

 1) Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται Εκπαιδευτικούς με πολύ υψηλή ειδίκευση στον Αυτισμό, οι οποίοι να 
μπορούν να επαναδιατυπώσουν το κάθε κεφάλαιο με διαφορετική σειρά των ενοτήτων, με διαφορετικό 
λεξιλόγιο, διαφορετική σύνταξη, διαφορετικές επισημάνσεις και πολλές άλλες παρεμβάσεις, που στις 
λεπτομέρειες χρειάζεται να διαφοροποιούνται για κάθε παιδί. Επίσης, να μπορούν να επισημαίνουν στο 
παιδί τα σημαντικά της προφορικής παράδοσης και να τα διαχωρίζουν από τα δευτερεύοντα, να του 
οργανώνουν τον τρόπο που κρατάει σημειώσεις, κλπ. Επίσης, να επισημαίνουν και οργανώνουν τις 
ενταξιακές / επικοινωνιακές ανάγκες εντός – και κυρίως εκτός τάξης – πράγμα που απαιτεί ιδιαίτερα 
αυξημένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, προσαρμοσμένες και εξειδικευμένες στις ανάγκες του Αυτισμού. 
Χρειάζεται δηλαδή, επαρκή ειδίκευση τουλάχιστον στις βασικές μεθόδους, όπως, TEACCH, ABA, 
Κοινωνικές ιστορίες, Γνωσιακή / Συμπεριφορική παρέμβαση για το Αυτιστικό Φάσμα, κλπ.  
 

 2) Επίσης χρειάζεται εντελώς διαφορετικά βιβλία, στα οποία η ίδια Εκπαιδευτική ύλη να είναι δομημένη 
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις λειτουργίες του Αυτιστικού εγκεφάλου – δηλαδή βιβλία όπου η 
Σχολική ύλη είναι διατυπωμένη με διαφορετική σειρά των ενοτήτων, με διαφορετικό λεξιλόγιο, 
διαφορετική σύνταξη, διαφορετικές επισημάνσεις και πλαγιότιτλους, κλπ. 
 

 3) Επίσης, χρειάζεται και κατάλληλες υποδομές: Αίθουσες απόσυρσης και ηρεμίας, ειδικές υποδομές 
συγκεκριμένων ειδών φωτισμού, ηχητικών και άλλων γνωστών επιβλαβών αισθητηριακών 
ερεθισμάτων, ειδικές χωροθετικές διευθετήσεις και εγκαταστάσεις,  τον απλό (αμελητέου κόστους μεν,  
αλλά αναγκαίου) εξοπλισμό ειδικών παρεμβάσεων εργοθεραπείας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης, 
κλπ.  
 

  -Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πληροί ένα «Εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού». 
 

Με τις μεταγενέστερες αποφάσεις των αρμόδιων διεθνών επιτροπών, τα Σχολεία αυτά, δεν αποτελούν 
πλαίσιο αποκλειστικής φοίτησης, αλλά λειτουργούν πρωτίστως ως Σχολεία προετοιμασίας των παιδιών 
του ΑΦ για την ένταξη στο γενικό Σχολείο με ΠΣ, έως ότου (και εφ’ όσον) αυτή επιτευχθεί.  
 

    -Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού», ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με τα 
γνωστά «ειδικά Σχολεία» / ΣΜΕΑΕ που υπάρχουν στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό 
εξ αρχής, ότι: Τα γνωστά «Ειδικά Σχολεία» και τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού», είναι δύο 
θεσμοί, οι οποίοι είναι  εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, δεδομένου ότι τα πρώτα είναι δομημένα 
για τις ανάγκες των παιδιών με νοητική υστέρηση, ενώ τα «Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού» δομούνται 
για τις ανάγκες παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος.  
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  -Αυτά τα εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού, είναι απολύτως αναγκαία για μία συγκεκριμένη μερίδα 
παιδιών του ΑΦ, τα οποία αδυνατούν, ή αδυνατούν ακόμη να παρακολουθήσουν το γενικό Σχολείο με 
τη βοήθεια ΠΣ.  
-Τα παιδιά αυτά του ΑΦ, τα οποία στην κοινή γλώσσα συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως παιδιά «με 
βαρύ Αυτισμό», είναι τα παιδιά του ΑΦ τα οποία, εκτός από Αυτισμό έχουν και νοητική υστέρηση 
(συννοσηρότητα), ή,  όσα έχουν χαμηλή λειτουργικότητα (ανεξαρτήτως της υψηλής, μέσης, ή μέτριας 
νοημοσύνης), ή παιδιά του ΑΦ, με άλλους, παρόμοιους δυσμενείς συνδυασμούς νοημοσύνης και 
λειτουργικότητας (πχ, πολύ υψηλή νοημοσύνη με πολύ χαμηλή λειτουργικότητα, μέση λειτουργικότητα 
με χαμηλή νοημοσύνη κλπ, κατά περίπτωση).  
Ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά αυτά αποτελούν μικρό ποσοστό των παιδιών του ΑΦ – δηλ. περί το 
15% των παιδιών του ΑΦ βάσει ενός τυπικού πρόχειρου στατιστικού υπολογισμού, δεν παύει να είναι 
αριθμητικά ένας υπολογίσιμος αριθμός παιδιών. Ακόμη και αν αποτελούσαν μόνο το 5% των παιδιών 
του ΑΦ, αυτό σημαίνει περί τα 2.000 παιδιά, που έχουν ίσα Δικαιώματα με όλα τα άλλα στην 
Εκπαίδευση και συνεπώς έχουν το Δικαίωμα να έχουν και αυτά τα δικά τους Εξειδικευμένα Σχολεία 
Αυτισμού. Όμως, στη χώρα μας, το ΥΠΑΙΘ ΔΕΝ διαθέτει τέτοια Σχολεία και αρνείται να τα 
δημιουργήσει (προφανώς για λόγους «οικονομίας»). Έτσι, ο Αυτισμός, είναι η μόνη αναπηρία που στη 
χώρα μας δεν έχει Εξειδικευμένα Σχολεία όπως έχουν οι άλλες αναπηρίες.  
-Για να κουκουλώσει μάλιστα αυτή τη σκανδαλώδη έλλειψη το Ελληνικό κράτος, απλώς… ονόμασε 
πέντε περίπου σχολεία από όλη τη χώρα, ως «σχολεία αυτισμού», χωρίς φυσικά να έχουν ούτε μία 
από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται και πάλι για Ειδικά Σχολεία, που 
απευθύνονται στη νοητική υστέρηση, και μπορούν να φιλοξενήσουν μόνο παιδιά που εκτός από 
Αυτισμό έχουν και νοητική υστέρηση, καλύπτοντας αυτό το τμήμα της αναπηρίας τους και όχι τον 
Αυτισμό. Πραγματικό Εξειδικευμένο Σχολείο για το ΑΦ, δεν υπάρχει στη χώρα μας ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
και έτσι, τα παιδιά του ΑΦ που δεν τους εγκρίνεται η ΠΣ, παραπέμπονται από τους αρμόδιους στα 
γνωστά «ειδικά Σχολεία».   
 

  -Όπως αναλύσαμε στις προηγηθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας (2 – 2α), καθώς και στο αρχικό 
εισαγωγικό παράρτημα, το υπάρχοντα «ειδικά Σχολεία» στη χώρα μας, είναι δομημένα για την νοητική 
υστέρηση και είναι εντελώς ακατάλληλα για τα παιδιά του ΑΦ, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και 
περιβάλλον ασυλοποίησης για αυτά, συνιστώντας περιβάλλον «απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης», και «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού βασανισμού» τους.   
-Μοναδική ικανοποιητική Εκπαιδευτική λύση για τα παιδιά αυτά, είναι τα Εξειδικευμένα Σχολεία 
Αυτισμού, με το υψηλής ειδίκευσης προσωπικό, την προσαρμοσμένη Εκπαιδευτική ύλη και τις 
υποδομές που προαναφέραμε. Η φοίτηση στο γενικό Σχολείο με ΠΣ για τα παιδιά αυτά, είναι μία 
«οικονομική» για το κράτος, αλλά ανεπαρκής λύση – απλώς καλύτερη από τα ειδικά Σχολεία, το ΤΕ και 
τις άλλες λύσεις.  
 

  -Για τους λόγους αυτούς, η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους για την δημιουργία 
Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού για τα παιδιά του ΑΦ που αδυνατούν (ή αδυνατούν ακόμη) να 
παρακολουθήσουν το γενικό Σχολείο με ΠΣ, την οποία είχε απαιτήσει και είχε πετύχει η ιδρυτική κίνηση 
των συλλόγων μας (αρ. 7.4β / τελευταίο εδάφιο) στον προηγούμενο νόμο 3699/08, ήταν απολύτως 
σωστή (παρ’ όλο που δεν εφαρμόστηκε από το ΥΠΑΙΘ) και επιβάλλεται να διατηρηθεί και ενισχυθεί.  
Με τη θέσπιση αυτού του νομοθετήματος που πέτυχε η κίνησή μας το 2008 στον νόμο 3699, το 
Ελληνικό κράτος, τουλάχιστον αναγνώριζε για πρώτη φορά τν ανάγκη, το Δικαίωμα των παιδιών του 
ΑΦ και την υποχρέωση του κράτους στην δημιουργία και λειτουργία τέτοιων Εξειδικευμένων Σχολείων 
Αυτισμού, αντίστοιχων με αυτά που έχουν τα άλλα παιδιά (όπως τα γνωστά «ειδικά Σχολεία» για τα 
παιδιά με νοητική υστέρηση, τα Σχολεία κωφών για τα παιδιά με κώφωση, τα Σχολεία τυφλών για τα 
παιδιά με τύφλωση κ.ο.κ. 
 

  -Επί πλέον, χάρη στη διάταξη αυτή, το ΥΠΑΙΠΘ, προκειμένου να αποφύγει την ίδρυση τέτοιων 
Σχολείων, αναγκαζόταν τουλάχιστον να εγκρίνει Παράλληλες Στηρίξεις για τα παιδιά αυτά. Λύση που 
ήταν ανεπαρκέστατη μεν, αλλά προτιμότερη από την εξοντωτική ασυλοποίηση που επέρχεται τώρα με 
τον νπν.  
 

  -Τώρα όμως, με την κατάργηση αυτού του άρθρου από τον νπν, το Ελληνικό κράτος καταργεί πλέον 
και τυπικά την αναγνώριση αυτού του Δικαιώματος και διακηρύσσει (με νομοθετικό μάλιστα τρόπο), ότι 
τα παιδιά του ΑΦ (η πολυαριθμότερη κατηγορία Ειδικής Εκπαίδευσης), έχουν λιγότερα Δικαιώματα από 
τα άλλα παιδιά και ότι η ασυλοποίηση ή ο αποκλεισμός, αποτελεί την επίσημη πολιτική του απέναντι 
στα παιδιά με αναπηρίες του Αυτιστικού Φάσματος.  Με την διάταξη του προηγούμενου νόμου, οι 
Γονείς μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να προσφύγουν στα Εθνικά δικαστήρια κατά του ΥΠΑΙΘ και της 
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κυβέρνησης, για την άρνησή τους στην δημιουργία Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού, για τα παιδιά 
που τα έχουν ανάγκη. Ο νέος προτεινόμενος νόμος όμως, έρχεται να προσφέρει νομική κάλυψη στην 
στις παρανομίες και την αντισυνταγματικότητα των αρμοδίων, του ΥΠΑΙΘ και του Ελληνικού κράτους. 
Συνεπώς, η προσφυγή των Γονέων, παραπέμπεται πλέον μόνο στην διεθνή Δικαιοσύνη (και για το 
λόγο αυτό, πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα).   
-Η προφανής σκοπιμότητα του μέτρου, είναι και πάλι καθαρά οικονομική : Αν μία ΠΣ κοστίζει περί τια 
12.000 € το χρόνο, η ίδρυση ενός Εξειδικευμένου Σχολείου Αυτισμού, χρειάζεται περί τα 5 
εκατομμύρια.  
  -Συνεπώς, μοναδική προφανής σκοπιμότητα του συγκεκριμένου νομοθετήματος, είναι ο αποκλεισμός 
πολλών παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Δημόσια Εκπαίδευση, στα πλαίσια της αποφυγής και 
μείωσης των Δημόσιων κοινωνικών δαπανών για Σχολικές υποδομές και εγκαταστάσεις και 
Εκπαιδευτικό προσωπικό.  
-Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε 
ασυλοποίηση στα «ειδικά Σχολεία» και τα Τμήματα Ένταξης και συνακόλουθα η κακοποίηση, η  
Εκπαιδευτική αποτυχία, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του 
Ελληνικού κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα 
έξοδα που αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την 
Εκπαίδευσή τους Εκπαιδευτικών.  
Δηλ. εξυπηρετείται η αποφυγή και μείωση των δαπανών για Σχολικές υποδομές, ο μη διορισμός και οι 
μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την ίδρυση 
και λειτουργία Εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού, όσο και για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη 
των παιδιών του ΑΦ με ΠΣ στο γενικό Σχολείο, μέσω της αποπομπής των παιδιών αυτών στα 
ακατάλληλα ειδικά Σχολεία (ελλείψει εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού). Επίσης, υπό αυτή την απειλή 
της παραπομπής τους σε ασυλοποιημένα και ακατάλληλα ειδικά Σχολεία και του συνακόλουθου 
εξαναγκασμού των παιδιών του ΑΦ σε εγκατάλειψη και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο) 
εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι είναι αναγκαίοι για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν 
γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
-Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.  
  

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

 

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με 
αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία και την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση 
μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε 
κατωτέρω. 
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ειδική υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την 
Εκπαίδευσή τους και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω 
παραβιαζόμενα Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους Σχολεία πλήρως  προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους 
και στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
  ενώ τα παιδιά με νοητική υστέρηση έχουν στην διάθεσή τους τα γνωστά ειδικά Σχολεία 
προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες τους βάσει της πάθησής τους,  
  ενώ τα παιδιά με κώφωση έχουν στην διάθεσή τους τα γνωστά εξειδικευμένα Σχολεία κωφών,  
προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες τους βάσει της πάθησής τους,  
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  ενώ τα παιδιά με τύφλωση έχουν στην διάθεσή τους τα γνωστά εξειδικευμένα Σχολεία τυφλών,  
προσαρμοσμένα πλήρως στις ανάγκες τους βάσει της πάθησής τους, κλπ,  
  -ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα στο κατάλληλο Εκπαιδευτικό πλαίσιο 
και το είδος του Σχολείου που χρειάζονται για την Εκπαίδευσή τους, 
  αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, στερούνται πλέον αυτό το 
Δικαίωμα, το οποίο καταργείται – και συνεπώς τους αφαιρείται με νομοθετική ρύθμιση.  
   -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διαπιστούμενων διακρίσεων και αποκλεισμών, με τη νέα 
νομοθετική ρύθμιση του νπν, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι ενώ 
όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα στο κατάλληλο Εκπαιδευτικό πλαίσιο και το 
είδος του Σχολείου που χρειάζονται για την Εκπαίδευσή τους, αυτά το στερούνται.  
  -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα, ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση και το 
Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την κατάργηση του άρθρου (άρ. 7.4β / τελευταίο εδάφιο) του 
προηγούμενου νόμου 3699/08, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών.  
-Παραβιάζεται επίσης το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους, αφού το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, θεωρείται 
πλέον κατώτερο αυτού των παιδιών με κώφωση, τύφλωση, νοητική υστέρηση και άλλες 
παθήσεις, δεδομένου ότι για τις παθήσεις αυτές υπάρχουν εξειδικευμένα Σχολεία, ενώ για τα 
παιδιά του ΑΦ όχι. 
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
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-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι τα παιδιά και οι Γονείς του ΑΦ, στερούνται την δυνατότητα να επιλέξουν 
για την Εκπαίδευσή τους Εξειδικευμένα Σχολεία Αυτισμού, τα οποία άλλωστε δεν υπάρχουν στη χώρα 
μας. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και 
της κοινωνικής προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση … 
δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά.  (άρθρο 6)  
-Να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατανομή  οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. (άρθρο 14) 
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα, 
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
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προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

 1) Διατήρηση της δέσμευσης ότι το υπουργείο Παιδείας υποχρεούται να δημιουργεί 
εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού, για τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη. 
 2) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α3 – Α4 – Α8, που ορίζουν ότι : 
- Για τα παιδιά που αδυνατούν ακόμη να ενταχθούν στη γενική Σχολική τάξη, το υπουργείο 
Παιδείας υποχρεούται να δημιουργεί εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού, στελεχωμένα 
με προσωπικό και Εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στον Αυτισμό.  
 3) Τα Εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα, έχουν τον ρόλο της προπαρασκευής / προετοιμασίας 
της ένταξης στο γενικό Σχολείο, έως ότου (και εφ’ όσον) αυτή επιτευχθεί και για όσο διάστημα 
χρειαστεί. 
4) Προς τούτο, άμεση υλοποίηση και χρηματοδότηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 
ωρών της ΕΟΔΑΦ για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό. 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 
 

Τοποθέτηση Β16) Η περικοπή του αυτονόητου και αυτοδίκαιου Δικαιώματος των 

παιδιών του ΑΦ στην ειδική προφορική εξέταση, βάσει της πάθησής τους.  

 

 Νέο νομοθέτημα παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων και επιβολής 
διακρίσεων και αποκλεισμών (άρθρο 4-3.ΣΤ του νπν). 
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο (αρ. 4-3.ΣΤ του νπν), ορίζεται ότι «η προφορική εξέταση πρέπει 
να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση».  
 

 -Συνεπώς, το Δικαίωμα της ειδικής προφορικής εξέτασης, το οποίο προβλέπεται διεθνώς, 
(κυρίως για τα παιδιά του ΑΦ, δεδομένου ότι είναι αυτά που κατ’ εξοχήν την έχουν ανάγκη) και 
το οποίο για τα περισσότερα παιδιά του ΑΦ είναι απολύτως απαραίτητο,  περικόπτεται, 
εμποδίζεται και περιορίζεται. Ταυτόχρονα, υπάρχει εντός του άρθρου (!!!) πρωτοφανής 
υπόδειξη(!!!) προς τους αρμόδιους, να περικόπτουν αυτό το Δικαίωμα.  

 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Δεδομένου ότι η πάθηση των παιδιών του ΑΦ οφείλεται αποκλειστικά στη βλάβη των  εγκεφαλικών 
κέντρων της επικοινωνίας, είναι η κατ’ εξοχή κατηγορία παιδιών που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να 
επικοινωνήσουν – και συνεπώς αδυνατούν να αποδώσουν με τους συνήθεις τυπικούς τρόπους τις 
γνώσεις που έχουν.  
Για το λόγο αυτό, χρειάζονται ειδικές μεθόδους για την υποστήριξη της απόδοσης των γνώσεων που 
έχουν στις εκάστοτε προβλεπόμενες εξετάσεις και η σημαντικότερη μέθοδος προς αυτό είναι η ειδική 
εξέταση, που περιλαμβάνει την προφορική εξέταση.  
Συνεπώς, το Δικαίωμα της ειδικής (συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής) εξέτασης, για τα παιδιά 
του ΑΦ είναι αυτονόητο και είναι η πρώτιστη κατηγορία που το χρειάζεται, το δικαιούται και πρέπει να 
τους χορηγείται αυτοδίκαια, μαζί με την διάγνωση της πάθησης, για κάθε είδος εξετάσεων, είτε 
δοκιμαστικών, είτε προαγωγικών, είτε εισαγωγικών, κλπ. 
  -Επειδή δε από τις εξετάσεις αυτές και από τα αποτελέσματά τους εξαρτάται η προαγωγή τους σε 
επόμενες τάξεις ή σε περαιτέρω βαθμίδες και στάδια της Εκπαίδευσης, όταν στερούνται την 
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υποστήριξη / διευκόλυνση που τους είναι αναγκαία για να μπορέσουν να αποδώσουν τις γνώσεις τους 
(δηλ την ειδική και προφορική εξέταση), τότε, στερούνται το Δικαίωμα της περαιτέρω Εκπαίδευσης,  και 
συνεπώς εμποδίζεται, παραβιάζεται και τους απαγορεύεται το Δικαίωμα της πρόσβασης στην 
Εκπαίδευση και το ίδιο το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. 
 

  -Επί πλέον, είναι πρωτοφανής η υπόδειξη!!! (και έμμεση απειλή προς τους αρμόδιους υπαλλήλους) 
εντός του άρθρου, να περικόπτουν το Δικαίωμα των παιδιών στην προφορική εξέταση. Τέτοιου είδους 
παροτρύνσεις, είναι εντελώς αδόκιμες για νομοθετικά κείμενα και καταργούν την αντικειμενικότητα και 
αδιαβλητότητα των νόμων και της εφαρμογής τους. Δεν παρατηρούνται σε νομοθεσίες Δημοκρατικών 
κρατών, αλλά μόνο σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα, που θέλουν να προκαταβάλλουν και να 
κατευθύνουν τις αποφάσεις των οργάνων στην κατεύθυνση της περικοπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 

  -Αυτό το περιοριστικό μέτρο, είναι εξ ίσου παράλογο με το να περιοριζόταν η χρήση της γραφής brail 
στα τυφλά παιδιά, ή της νοηματικής γλώσσας στα παιδιά με κώφωση, κατά την διαδικασία των 
εξετάσεων. 
Όπως ακριβώς στα παιδιά με τύφλωση και κώφωση χορηγείται η δυνατότητα χρήσης της μεθόδου που 
τους είναι αναγκαία για την απόδοση των γνώσεών τους, το ίδιο Δικαίωμα (χρήση της ειδικής εξέτασης 
– περιλαμβανομένης και της προφορικής), δικαιούνται εξ ίσου και τα παιδιά του ΑΦ. Συνεπώς, όταν 
στερούνται αυτό το Δικαίωμα, υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς σε σχέση με τα παιδιά με 
κώφωση, τύφλωση, άλλες αναπηρίες, αλλά και σε σχέση με τα τυπικά παιδιά, στα οποία το ισχύον 
σύστημα παρέχει τις δυνατότητες απόδοσης των γνώσεών τους βάσει των τυπικών χαρακτηριστικών 
τους.  
 

  -Η αρχική σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από αυτό το νομοθέτημα, είναι η μείωση του κόστους, 
επειδή η προφορική εξέταση απαιτεί περισσότερους μόνιμους (όχι ωρομίσθιους) και συνεπώς 
καλύτερα αμειβόμενους Εκπαιδευτικούς και υπερωριακές αμοιβές. (Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη 
αριθμητική ανεπάρκεια Εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ειδικών προφορικών εξετάσεων και οι 
εξετάσεις αυτές γίνονται με ελλιπέστατους τρόπους. Κανονικά, τηρουμένων των προδιαγραφών, το 
κράτος υποχρεούνταν εδώ και χρόνια να έχει προσλάβει περισσότερους Εκπαιδευτικούς για τη 
στελέχωση αυτών των εξετάσεων). 
  Άλλη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται, είναι  ο εξαναγκασμός των Παιδιών σε Εκπαιδευτική αποτυχία, 
εγκατάλειψη της Δημόσιας Εκπαίδευσης και οριστικής απαλλαγής του κράτους από τα έξοδα 
Εκπαίδευσής τους. 
 

-Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων, είναι η υπηρέτηση των επισήμως ληφθέντων 
πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η άμεση  σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η μείωση των Εκπαιδευτικών που απαιτείται να 
υπάρχουν για την διεξαγωγή των εξετάσεων ειδικού τύπου (όπως η προφορική) και η κατάργηση της 
μισθοδοσίας τους (κανονικής και υπερωριακής). Κυριότερη  σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από το 
συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε Εκπαιδευτική αποτυχία, 
ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών του ΑΦ, 
για τη στελέχωση των ειδικών προφορικών εξετάσεων, καθώς και για την υποστήριξη της 
απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την 
Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 

 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αφού τα 
αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, αποκτούν πλέον την δικαιοδοσία να 
αποφασίζουν αυθαίρετα (και όχι αυτοδίκαια βάσει της πάθησης) και συνεπώς την δυνατότητα  να 
εμπορεύονται για ποιόν η προφορική εξέταση θεωρείται «εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη» και για 
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ποιόν όχι, ποιο παιδί θα έχει δικαίωμα χρήσης της προφορικής εξέτασης και ποιο όχι, κλπ, ανάλογα με 
τα ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν οι Γονείς του.  
 
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των παιδιών του 
ΑΦ και παραβίαση του Δικαιώματος τους σε αυτήν, αφού στερούνται το Δικαίωμα στην προφορική 
εξέταση η οποία αποτελεί αναγκαίο όρο για την απόδοση των γνώσεών τους και συνεπώς για την 
περαιτέρω Εκπαίδευσή τους. Συνεπώς, παραβιάζονται και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην 
Εργασία και την Ένταξη. Επίσης παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή 
των διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 
  Β2) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: 
 Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, αφού στερούνται την ειδική 
εξέταση που δικαιούνται – δηλ. την υποστήριξη που αποτελεί αναγκαίο όρο για την Εκπαίδευσή τους 
και την πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης, αποκλεισμός και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα 
Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
 
 Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
  -Ενώ τα τυπικά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους τις γραπτές εξετάσεις, τους κατάλληλους χρόνους και 
άλλους όρους εξέτασης που είναι μελετημένοι και προσαρμοσμένοι στα φυσικά τους χαρακτηριστικά,  
   ενώ τα παιδιά με κώφωση απολαμβάνουν αυτοδικαίως το Δικαίωμα της εξέτασης με χρήση της 
νοηματικής γλώσσας που τους είναι απαραίτητη για την απόδοση των γνώσεών τους,    ενώ τα παιδιά 
με τύφλωση απολαμβάνουν αυτοδικαίως το Δικαίωμα της εξέτασης με χρήση της γραφής brail που 
τους είναι απαραίτητη για την απόδοση των γνώσεών τους,  
   ενώ τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη απολαμβάνουν αυτοδικαίως το Δικαίωμα να λαμβάνουν την 
υποστήριξη της αναγκαίας ποσότητας ινσουλίνης που τους είναι απαραίτητη για την παράσταση στις 
εξετάσεις και την απόδοση των γνώσεών τους, 
   ενώ τα παιδιά με ακρωτηριασμό απολαμβάνουν αυτοδικαίως το Δικαίωμα της χρήσης του τεχνητού 
μέλους (πχ τεχνητό χέρι) που τους είναι απαραίτητο για την απόδοση των γνώσεών τους στην γραπτή 
εξέταση,  
  ενώ τα παιδιά με κινητική αναπηρία απολαμβάνουν αυτοδικαίως το Δικαίωμα της χρήσης του 
αναπηρικού αμαξιδίου που τους είναι απαραίτητη για την απόδοση των γνώσεών τους, 
  - αντιθέτως, τα παιδιά του ΑΦ και οι Γονείς τους, διαπιστώνουν ότι τα ίδια, στερούνται το Δικαίωμα 
χρήσης του μέσου που τους είναι απαραίτητο για την απόδοση των γνώσεών τους – και συνεπώς, 
στερούνται των ίσων ευκαιριών στην περαιτέρω Εκπαίδευση. 
  Και ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν τα μέσα που τους είναι αναγκαία για την απόδοση των 
γνώσεών τους, χωρίς δυσμενείς απαγορευτικούς περιορισμούς και αποτρεπτικές υποδείξεις περί 
«τελευταίας επιλογής» ή «μετά από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση»,  
  για τα παιδιά του ΑΦ αντιθέτως, αυτό το αυτονόητο Δικαίωμά τους, ΔΕΝ τους αναγνωρίζεται 
αυτοδικαίως, αλλά υπό την αίρεση της «εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης» και της «τελευταίας 
επιλογής»!!!...  
 
  -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
 
-Επομένως, με το συγκεκριμένο άρθρο του νπν, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, πρόσθετες 
διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων παιδιών με 
αναπηρία.  
 
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των ως άνω διαπιστούμενων διακρίσεων και αποκλεισμών, με τη θεσμοθέτηση 
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του συγκεκριμένου νομοθετήματος του νπν, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, 
διαπιστώνουν ότι  ενώ όλα τα άλλα παιδιά απολαμβάνουν πλήρως το Δικαίωμα στη χρήση των μέσων 
που είναι απαραίτητα για την απόδοση των γνώσεών τους στις εκάστοτε εξετάσεις, τα ίδια, στερούνται 
το Δικαίωμα αυτό.  
   -Συνεπώς, διαπιστώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο στερούνται τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 
  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη νέα αυτή διάταξη, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, 
αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους γονείς το 
Δικαίωμα των παιδιών τους στην ειδική προφορική εξέταση το οποίο για τα παιδιά του ΑΦ είναι 
αυτονόητο, δεδομένου ότι η πάθησή τους αφορά ακριβώς την επικοινωνία και συνεπώς την απόδοση  
των γνώσεών τους με τις τυπικές μεθόδους. Συνεπώς, μπορούν να εμπορεύονται για ποιόν θα 
θεωρήσουν την προφορική εξέταση «εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη» και για ποιόν όχι, ποιο παιδί θα 
έχει δικαίωμα χρήσης της προφορικής εξέτασης και ποιο όχι, κλπ, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που 
μπορούν να προσφέρουν οι Γονείς του.  
 

-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την επιβολή μαζικών απορρίψεων των αιτημάτων για προφορική 
εξέταση), να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου, αποκλείοντας έτσι τα  
παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τα 
οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας συνεπώς για τον εαυτό τους συγκάλυψη της 
ανεπάρκειάς των προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα. 
 

-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται το Δικαίωμα του παιδιού στην προφορική εξέταση, 
ως αντάλλαγμα της πολιτικής και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
  είτε με την επιβολή μαζικών αποκλεισμών των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην προφορική 
εξέταση,  ώστε να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την 
κυβέρνηση από τα έξοδα της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος 
επιτάσσει περικοπές (όπως συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε εγκρίνοντας κατ’ επιλογήν στα παιδιά των κομματικών στελεχών και των ευνοουμένων του 
κυβερνώντος κόμματος την προφορική εξέταση και  περικόπτοντας το Δικαίωμα αυτό από τα παιδιά 
των μη αρεστών στο κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.  
 

  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυε το αντικειμενικό και αδιάβλητο κριτήριο του αυτοδίκαιου Δικαιώματος των 
παιδιών του ΑΦ στην προφορική εξέταση βάσει της πάθησής τους και του αιτήματος τους, προς 
υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και συμφερόντων τους – και για το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο 
οφείλει να είναι και η πρώτιστη επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
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υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου της έγκρισης 
του Δικαιώματος του παιδιού στην προφορική εξέταση, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που μπορούν να 
προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι Γονείς.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την θεσμοθέτηση του νέου άρθρου (άρ. 4-3.ΣΤ) του νέου προτεινόμενου 
νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ 
και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
 

-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη και την 
κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητάς τους.  
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 
  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 15 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.   
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την Εργασία και τα Δικαιώματα που 
συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, πέραν των Δικαιωμάτων της 
ΕΣΔΑ.  
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης», δεδομένου ότι τους στερείται το Δικαίωμα επιλογής της ειδικής εξέτασης, η οποία 
αποτελεί μέρος του κατάλληλου για αυτά τύπου Εκπαίδευσης. 
-Για τους ίδιους λόγους, παραβιάζεται και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που 
καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το 
δικαίωμα που έχουν οι γονείς.  
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-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών.  
 
-Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις 
στη νομοθεσία της Ελλάδας σχετικά με το σεβασμό των απόψεων του παιδιού  (άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα και άρθρο 681 Γ, παράγραφος   2   του   Κώδικα   Πολιτικής   Δικονομίας), οι  
διατάξεις  αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην 
λαμβάνονται υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β)  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).  
   
  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3.ΣΤ) του νπν.  
 
2)Διατήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού του Δικαιώματος στην 
Εκπαίδευση. 
 
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α7 – Βγ-3α και Γ/παράρτημα 2, που ορίζουν ότι για τη χρήση του 
Δικαιώματος στην ειδική εξέταση (συμπεριλαμβανομένης της προφορικής) των παιδιών μεα 
του ΑΦ, αποφασίζει το ίδιο το παιδί και οι Γονείς του αυτοδίκαια, βάσει της πάθησής του.  
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ, οφείλουν να ενημερώνουν το παιδί και τους Γονείς για αυτήν 
την επιλογή και τα σχετικά Δικαιώματά τους και εφ’ όσον αυτοί το αιτηθούν, να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της ειδικής εξέτασης (συμπεριλαμβανομένης της 
προφορικής), σύμφωνα με το αίτημα του παιδιού και των Γονέων του.  
 

-Τήρηση όλων των όρων της ειδικής εξέτασης για τα παιδιά του ΑΦ, όπως περιγράφονται στο 
παράρτημα Γ2 της νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ. 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Β17) Η θεσμοθέτηση των μαζικών ασυλοποιήσεων με παιδιά με 

οικογενειακά, κοινωνικά και άλλα ετερόκλητα προβλήματα  

 

 Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με νομοθετικό άρθρο θέσπισης της 
ασυλοποίησης: (άρ.3/π.3 του νπν) 
 

Οι πολλές διατάξεις που προαναφέραμε ότι οδηγούν στις μαζικές ασυλοποιήσεις και 
αποκλεισμούς από την Εκπαίδευση, αποδεικνύουν ότι ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί το 
«λαγοκοιμώμενο» άρθρο (3-1.2) του πν, το οποίο διατηρείται ως άρ.3/π.3 του νπν και το οποίο 
είχαμε καταγγείλει ήδη από το 2008 ότι στα παιδιά με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, εντάσσει 
ως κοινή κατηγορία, και τα παιδιά «με γνωστικές δυσκολίες», «συναισθηματικές δυσκολίες», 
«κοινωνικές δυσκολίες», με «παραβατική συμπεριφορά λόγω παραμέλησης, κακοποίησης, 
εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας»  κλπ.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Φυσικά, δεν ορίζονται (ούτε θα μπορούσαν να οριστούν) αντικειμενικά κριτήρια για το ποιο παιδί έχει 
τέτοια προβλήματα. Επομένως, οι πάντες θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν έτσι ένα παιδί που θέλουν 
να «ξεφορτωθούν». Και στην κοινή αυτή κατηγορία, «χωράει» τουλάχιστον η μισή τάξη (και πιθανά, 
πολύ παραπάνω). Δηλ. τα παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, από κοινού με τους 
«μέτριους, αδύνατους και κακούς» μαθητές, μαζί με τους «άτακτους και  παραβατικούς» μαθητές και 
μαζί με παιδιά οικογενειών που θεωρούνται ύποπτες(!!!) για «εγκατάλειψη των παιδιών τους», για 
ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση και άλλες μορφές παραβατικότητας, κλπ,  ομαδοποιούνται σε μία 
κοινή κατηγορία  (δηλ. πάνω από το μισά παιδιά κάθε τάξης).  
 

Κατ’ αρχήν διευκρινίζουμε ότι αυτή η ισοπεδωτική ομαδοποίηση όλων αυτών των εντελώς 
διαφορετικών κατηγοριών σε μία κοινή κατηγορία, είναι βαθύτατα προσβλητική για ΟΛΑ τα παιδιά που 
ομαδοποιούνται: Με την ομαδοποίηση αυτή, κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται και στιγματίζεται 
αδιακρίτως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των άλλων και όλα μαζί τα παιδιά παρουσιάζονται ως 
μία κατηγορία υποδεέστερων, Β΄ κατηγορίας παιδιών, που βαρύνονται με όλα τα ανεπιθύμητα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έτσι, όλα αυτά τα παιδιά, αντί να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομοι και 
ισότιμοι πολίτες / αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού συνόλου με τη δική του ιδιαιτερότητα το καθένα, 
παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο ξεχωριστό, προβληματικό, ανεπιθύμητο κοινωνικό τμήμα που 
υπολείπεται του λοιπού κοινωνικού συνόλου. 
 

   -Προφανής προοπτική αυτών των μέτρων, είναι αρχικά η δημιουργία τμημάτων (και σχολείων 
αργότερα) Β΄ κατηγορίας για τη μεγάλη μάζα των παιδιών, ξεκινώντας από ασυλοποιημένα ΤΕ, όπου 
πλήθος παιδιών, εντελώς διαφορετικών παθήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων θα 
«μαντρώνονται» σε κοινά τμήματα «ανεπιθύμητων», με προοπτικό σκοπό στη συνέχεια, την 
ασυλοποίηση, την εγκατάλειψη, αποπομπή και αποκλεισμό τους από το Δημόσιο / δωρεάν Σχολείο.  
Αυτός φαίνεται να είναι και ο βασικός και κυρίαρχος σκοπός που εξυπηρετείται με το συνδυασμό των 
διατάξεων του νέου προτεινόμενου νόμου Ειδικής Εκπαίδευσης. 
Τελικός προφανής στόχος, η δραστική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ώστε ένα τεράστιο ποσοστό 
των υπαρχόντων Εκπαιδευτικών να «περισσεύουν» για να απολυθούν, προκειμένου με τα χρήματα 
μισθοδοσίας τους, να χρηματοδοτηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και γενικά το «Δημόσιο» 
χρέος, εις βάρος των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, 
μαθησιακές δυσκολίες (και όχι μόνο) και των Εκπαιδευτικών τους.... 
 

  -Επί πλέον, αυτές οι μαζικές περιθωριοποιήσεις και αποπομπές εξυπηρετούν απόλυτα (και μάλλον 
όχι τυχαία), τις πρόσφατες τριτοκοσμικές νομοθετικές ρυθμίσεις που καθιερώνουν στην χώρα μας την 
παιδική εργασία και τους θεσμούς φθηνής ή απλήρωτης παιδικής εργασίας μέσω των νέων θεσμών 
«μαθητείας». Η Εκπαιδευτική ασυλοποίηση και υποβάθμιση όλων αυτών των παιδιών, τα οδηγεί στην 
Εκπαιδευτική αποτυχία και τον αποκλεισμό και εξυπηρετεί την εξαναγκαστική διοχέτευση όλου αυτού 
του μεγάλου μαθητικού πληθυσμού, από τη Δημόσια Εκπαίδευση στα ιδρύματα της απλής κατάρτισης 
και μέσω αυτών στην «μαθητεία», η οποία αποτελεί μέρος της εισαγωγής των τριτοκοσμικών θεσμών 
χαμηλομισθίας, απλήρωτης παιδικής εργασίας και συνθηκών νεοδουλείας, προς όφελος των 
ευνοούμενων επιχειρηματιών της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεδομένου δε ότι οι συνθήκες αυτές 
τροφοδοτούν μαζικά την ανασφάλιστη εργασία, εξυπηρετούν ακόμη περισσότερο την μείωση των 
κοινωνικών δαπανών ασφάλισης, Υγείας, κλπ και των Αντίστοιχων κοινωνικών υπηρεσιών. 
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  -Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των μέτρων ασυλοποίησης, είναι η υπηρέτηση των επισήμως 
ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης 
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η Εκπαιδευτική ασυλοποίηση και υποβάθμιση 
όλων αυτών των παιδιών (στα οποία ο νπν περιλαμβάνει και τα παιδιά του ΑΦ) και ο συνακόλουθος  
εξαναγκασμός τους σε Εκπαιδευτική αποτυχία, αποπομπή και αποκλεισμό από την δωρεάν Δημόσια 
Εκπαίδευση και η δραστική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται η περικοπή των εξόδων για κοινωνικές υποδομές, ο μη διορισμός και οι μαζικές 
απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την 
εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης 
ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα 
πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
-Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ (και όχι μόνο), προς 
όφελος της χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος 
κόμματος.  
 

  -Τα παιδιά με κοινωνικά προβλήματα δεν έχουν καμία ανάγκη Ειδικής Εκπαίδευσης – έχουν εντελώς 

διαφορετικές και πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έχουν ούτε προβλήματα διαφορετικού εγκεφάλου 
και διαφορετικού τρόπου σκέψης ή προβλήματα επικοινωνίας όπως τα παιδιά με Αυτισμό, ούτε 
χρειάζονται ΠΣ ή  ειδικές τεχνικές  επικοινωνίας όπως τα παιδιά του ΑΦ. Δεν έχουν ανάγκη από 
νοηματική γλώσσα όπως τα παιδιά με κώφωση, ούτε από γραφή brail όπως τα παιδιά με τύφλωση, 
ούτε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες οφειλόμενες σε παθήσεις, βλάβες ή διαταραχές της Υγείας.  
Έχουν ανάγκη από κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη: Έχουν π.χ ανάγκη από ψυχολόγο και από 
κοινωνικό λειτουργό σε κάθε Σχολείο, από υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, από δωρεάν 
συμπληρωματική και ενισχυτική διδασκαλία, από πιο ολιγάριθμα τμήματα και περισσότερους 
Εκπαιδευτικούς, από κοινωνικά επιδόματα και παροχές κλπ, αλλά όχι από Ειδική Εκπαίδευση.  
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, τονίζουμε και πάλι ότι η ομαδοποίηση αυτή, στιγματίζει και προσβάλλει 
βαθύτατα και τα παιδιά με αναπηρίες και με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες και τα παιδιά με κοινωνικά 
προβλήματα, αφού τα ομαδοποιεί αδιακρίτως σαν μία κοινή προβληματική  ομάδα ανεπιθύμητων στην 
Δημόσια Εκπαίδευση, στην οποία τα προβλήματα όλων ομαδοποιούνται και οι ιδιαιτερότητές τους 
περικόπτονται σε κοινά ασυλοποιημένα σχήματα.  
Και εφ’ όσον δεν αναγνωρίζεται το διακριτό και η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων τους, δεν 
αναγνωρίζεται και το ίσο Δικαίωμα στην ξεχωριστή αναγνώριση και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 
δυσκολιών και Δικαιωμάτων καθενός εξ αυτών. Αυτή η ασυλοποιημένη θεσμική ομαδοποίηση, 
αποτελεί ήδη την θεσμοθέτηση της θεωρητικής βάσης για την έμπρακτη Εκπαιδευτική / Σχολική 
ασυλοποίησή τους.   
 

Β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από το συγκεκριμένο άρθρο (άρ.3/π.3) του νέου προτεινόμενου νόμου, 
παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των 
Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Δικαίωμά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, αφού θεσμοθετείται η θεωρητική βάση για την ομαδοποίηση και τον εξαναγκασμό τους  
σε ασυλοποιημένα σχήματα που δεν επιτρέπουν την Εκπαίδευσή τους, ενώ τα άλλα παιδιά έχουν 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  
-Παραβιάζονται επίσης τα Δικαιώματά τους στην Αξιοπρέπεια, στο σεβασμό της 
προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής τους, αφού ομαδοποιούνται και στιγματίζονται ως 
μέρος μίας κοινής, ξεχωριστής «προβληματικής» πληθυσμιακής ομάδας παιδιών Β΄ κατηγορίας.  
-Εμμέσως, παραβιάζεται και το Δικαίωμά τους στην Εκπαίδευση αφού δεν θεσμοθετούνται 
ξεχωριστά νομοθετικά μέτρα για την ιδιαιτερότητα κάθε μιας από αυτές τις κατηγορίες.  
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-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
ως άνω καταπατώμενα Δικαιώματα.  
 

  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Αξιοπρέπεια, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 

  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων  συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών  με 
αναπηρίες, καθορίζοντας τις στρατηγικές γραμμές του προϋπολογισμού  που πρέπει να 
προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και 
εκτάκτων συνθηκών. (άρθρο 18-β) 
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να  παρέχει  προγράμματα  και υπηρεσίες  για  παιδιά  με  αναπηρίες  με  επαρκείς  
οικονομικούς  και  ανθρώπινους πόρους  και να υιοθετήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι  κανένα  παιδί  με  αναπηρία  δεν  θα  είναι  τοποθετημένο  σε  πλαίσιο  
όπου επικρατούν  απάνθρωπες  συνθήκες  (άρθρο 50-γ) 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ) 
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).   
  

  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Γ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης (αρ. 4-3Γ και 7-4/εδ2) του νπν.  
3)Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» για την θέσπιση των θεσμών Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού σε κάθε 
Σχολείο. Πέραν των θεσμών αυτών, χωριστά νομοθετήματα για τα παιδιά με κοινωνικά 
προβλήματα, βάσει των συγκεκριμένων αναγκών τους (ενισχυτική διδασκαλία, κοινωνική / 
ψυχολογική υποστήριξη κλπ).   
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Β18) Η περικοπή / συρρίκνωση του ειδικού άρθρου που υπήρχε για τον 

Αυτισμό και η κατάργηση των Δικαιωμάτων που κατοχύρωνε το άρθρο αυτό για τα 

παιδιά του ΑΦ. 

 

 Κατάργηση Δικαιώματος / Παραβίαση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων με:  
 

-Περικοπή / συρρίκνωση (και ουσιαστική κατάργηση) του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό:  αρ. 
7/ παρ. 4-α, β, γ, δ του π.ν) 
 

 Όπως αναφέραμε στην αρχή των παρατηρήσεών μας, το ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό (7-4α, 
β, γ, δ) του προηγούμενου νόμου 3699/08, με τον νέο προτεινόμενο νόμο, περικόπτεται, 
συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται σε βαθμό τέτοιο, ώστε ουσιαστικά να καταργείται ολόκληρο. 
Ενώ τα τμήματα που αναφέρονται στην τύφλωση και την κώφωση διατηρούνται ακέραια, το 
τμήμα για τον Αυτισμό (την πιο πολυάριθμη κατηγορία – και με τις περισσότερες και 
μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες), συρρικνώθηκε σε μία φράση: Έμεινε μόνο η (άνευ σημασίας) 
εισαγωγή για την επίσημη Ελληνική γλώσσα και ΟΛΕΣ οι άλλες παράγραφοι που θέσπιζαν 
συγκεκριμένα Δικαιώματα το 2008, καταργήθηκαν. Και μάλιστα, στη θέση τους, μπήκε μία 
λακωνική φράση που ξεκαθαρίζει ότι τα Δικαιώματα που υπήρχαν σε αυτό το σημείο του 
νόμου, καταργούνται!!!   
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Όπως αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και σε άλλες ενότητες της παρούσας τοποθέτησής μας, 
η Ειδική Εκπαίδευση στον Αυτισμό, είναι εντελώς διαφορετική, επειδή αφορά έναν άλλο εγκέφαλο και 
έναν άλλο τρόπο σκέψης – και όχι απλά την αισθητηριακή διαβίβαση του γνωστικού αντικειμένου στην 
ήδη υπάρχουσα μορφή του.  
Εκτός από την αισθητηριακή διαβίβαση του γνωστικού αντικειμένου, απαιτεί επί πλέον και την 
επικοινώνησή του, αλλά και την αναδόμησή του  με διαφορετική (και εν πολλοίς, εξατομικευμένη) 
μορφή και δομή. Χρειάζεται δηλ. αναδόμηση και επαναδιατύπωση της Εκπαιδευτικής ύλης με 
διαφορετική σειρά των ενοτήτων, με διαφορετικό λεξιλόγιο, διαφορετική σύνταξη, διαφορετικές 
επισημάνσεις και πολλές άλλες παρεμβάσεις, που στις λεπτομέρειες χρειάζεται να διαφοροποιούνται 
για κάθε παιδί. Επίσης, χρειάζεται  να επισημαίνονται στο παιδί τα σημαντικά της προφορικής 
παράδοσης και να διαχωρίζονται από τα δευτερεύοντα, να επισημαίνονται  και οργανώνονται οι 
ενταξιακές / επικοινωνιακές ανάγκες εντός – και κυρίως εκτός τάξης. Χρειάζεται η χρήση μεθόδων 
όπως, TEACCH, ABA, Κοινωνικές ιστορίες, Γνωσιακή / Συμπεριφορική παρέμβαση, κλπ. Χρειάζονται 
επίσης διαφορετικά βιβλία, αλλά και κατάλληλες υποδομές και πολλές άλλες ειδικές προβλέψεις, που 
δεν υπάρχουν στις άλλες αναπηρίες.  
Συνεπώς, έχει πολύ περισσότερες διαφοροποιήσεις από την Εκπαίδευση των τυπικών παιδιών, σε 
σχέση με τις άλλες ειδικές κατηγορίες, περιλαμβάνοντας πολύ περισσότερες τεχνικές και ιδιαιτερότητες 
και συνεπώς, χρειάζεται διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο. 
Επί πλέον, ως νεώτερη αναπηρία – και λόγω έλλειψης επιστημονικής γνώσης στη χώρα μας, είναι 
πολύ πιο άγνωστη σαν Εκπαιδευτική ιδιαιτερότητα. 
-Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει ανάγκη από πολύ περισσότερες νομοθετικές προβλέψεις, 
διευκρινίσεις και κατοχυρώσεις, πράγμα που σημαίνει κατ’ ανάγκην εκτενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις 
και εκτενέστερο ειδικό άρθρο.  
-Κατά συνέπεια, η θέσπιση ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό (αρ. / παρ.4) του οποίου την θεσμοθέτηση 
είχε απαιτήσει και είχε πετύχει η ιδρυτική κίνηση των συλλόγων μας στον προηγούμενο νόμο 3699/08, 
ήταν απολύτως σωστή, παρ’ όλο που περικόπηκε υπερβολικά από το υπουργείο Παιδείας (κατά το 
80% περίπου) και αποτυπώθηκε ως ξεχωριστή παράγραφος αντί για ξεχωριστό άρθρο.  
  -Παρ’ όλα αυτά, με τον νπν, ενώ τα ειδικά άρθρα για τα Δικαιώματα των παιδιών με κώφωση και 
τύφλωση (ορθώς) διατηρούνται και ενισχύονται, το ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό, αντί να συμπληρωθεί 
και να επεκταθεί, περικόπτεται, συρρικνώνεται και στην ουσία καταργείται, αφού διατηρείται μόνο ο 
τίτλος και η άνευ σημασίας εισαγωγή, (προφανώς για τυπικούς λόγους ώστε να μην προκύπτει τυπικά 
ως προς το Σύνταγμα και το διεθνές Δίκαιο η κατάργησή του). 
-Από τις δώδεκα περίπου κωδικοποιημένες, ουσιώδεις και περιεκτικές διατάξεις που περιελάμβανε – 
και οι οποίες κατοχύρωναν ισάριθμα Δικαιώματα, αφαιρέθηκαν οι δέκα: Έμεινε μόνο η (άνευ σημασίας) 
εισαγωγή για την επίσημη Ελληνική γλώσσα και ΟΛΕΣ οι άλλες παράγραφοι που θέσπιζαν 
συγκεκριμένα Δικαιώματα, καταργούνται. Και μάλιστα, στη θέση τους, μπήκε μία λακωνική φράση (ότι 
τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους, είναι πλέον… «αποκλειστική και δεσμευτική 
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αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ και β΄βάθμιας ΕΔΕΑ»!!!...), η οποία ξεκαθαρίζει κυνικά ότι τα Δικαιώματα που 
υπήρχαν σε αυτό το σημείο του νόμου, καταργούνται!!!   
 -Έτσι, με την περικοπή και συρρίκνωση του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό και την κατάργηση των 
άρθρων που αφαιρέθηκαν, καταργούνται και Θεμελιώδη Δικαιώματα τα οποία κατοχύρωναν τα 
καταργούμενα άρθρα όπως προαναφέραμε, αναλύσαμε και αποδείξαμε στις προηγηθείσες σχετικές 
τοποθετήσεις μας (Β1- Β2&Β2α – Β4 – Β5&Β6 – Β7 – Β8 – Β11 – Β12 – Β13 – Β14 - Β15). 
Συγκεκριμένα: 
-Καταργείται το Δικαίωμα των Γονέων να αποφασίζουν για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού τους. 
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ να μην ασυλοποιούνται στα «ειδικά Σχολεία» της 
νοητικής υστέρησης. 
-Καταργείται το Δικαίωμά τους να φοιτούν μόνο σε κατάλληλο – μη απάνθρωπο - πλαίσιο (δηλ. σε 
εξειδικευμένο Σχολείο ή στο γενικό Σχολείο με ΠΣ).  
–Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ που αδυνατούν να φοιτήσουν στο γενικό Σχολείο για 
φοίτηση σε κατάλληλο εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού. 
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ να έχουν από το κράτος δικά τους Εξειδικευμένα 
Σχολεία.  
-Καταργείται το Δικαίωμά τους να έχουν πλήρη ΠΣ και συνεπώς κατάλληλο και μη απάνθρωπο  
Εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
-Βάσει του προηγούμενου καταργείται το Δικαίωμά τους στο σεβασμό του Ανθρώπινου Δικαιώματός 
τους στην Υγεία (δεδομένου ότι η «μερική» ΠΣ αποτελεί κακοποίηση της Υγείας τους).  
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους να αποφασίζουν αυτοί για την 
συνέχιση ή διακοπή της ΠΣ.  
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ να έχουν ΠΣ στα Σχολεία που υπάρχει Τμήμα Ένταξης. 
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ να έχουν Εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην πάθησή 
τους και να μην χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα αδαών. 
-Καταργείται το Δικαίωμα των Γονέων να συμμετέχουν στην διαμόρφωση του ΕΠΕ του παιδιού τους. 
-Βάσει του προηγούμενου, καταργείται και το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ να εκπαιδεύονται με ΕΠΕ 
συνταγμένα από ειδικευμένους επιστήμονες και να μην γίνονται αντικείμενα πειραματισμών από ΕΠΕ 
αδαών. 
-Καταργείται το Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους στην πρόσληψη ιδιωτικής ΠΣ όταν 
η χορηγούμενη από το ΥΠΑΙΘ είναι ανεπαρκής, ακατάλληλη και επικίνδυνη, κλπ κλπ… 
 
  -Συνεπώς, από αυτές τις αλλαγές / περικοπές, συρρίκνωση και ουσιαστική κατάργηση του ειδικού 
άρθρου για τον Αυτισμό, η Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ υποβαθμίζεται δραματικά και 
καταργούνται οι παροχές και οι θεσμοί που αποτελούν αναγκαίο όρο για αυτήν.  
Αυτός είναι και ο προφανέστερος λόγος της περικοπής, συρρίκνωσης και ουσιαστικής κατάργησης του 
ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό που επιβάλλει ο νπν, δεδομένου ότι με την υποβάθμιση και κατάργηση 
των ως άνω θεσμών και παροχών, η κυβέρνηση απαλλάσσεται από τα έξοδα διατήρησής τους.  
  -Με τον τρόπο αυτό, οι παραβιάσεις Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων 
αυξάνονται και ικανοποιούνται οι πολιτικές αποφάσεις για περικοπές και για  εξοικονόμηση Δημόσιου 
χρήματος, προς χρηματοδότηση των πολιτικών σκοπιμοτήτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών 
και του εν γένει «Δημόσιου» χρέους. 
-Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε και αποδείξαμε στις προηγηθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας 
(βλ. τοποθετήσεις Β1- Β2&Β2α – Β4 – Β5&Β6 – Β7 – Β8 – Β11 – Β12 – Β13 – Β14), από την 
συρρίκνωση και του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό και την περικοπή / κατάργηση των διατάξεων που 
αφαιρούνται, ευνοείται η ανάπτυξη διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των 
παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους. 
 
  -Προφανέστερη αιτία όλων αυτών των παραβιάσεων που επιφέρει η περικοπή, συρρίκνωση και 
ουσιαστική κατάργηση του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό, είναι η υπηρέτηση των επισήμως 
ληφθέντων πολιτικών αποφάσεων περικοπής των Δημοσίων δαπανών και της συνακόλουθης μείωσης 
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, για την εξοικονόμηση Δημόσιου χρήματος προς 
εξυπηρέτηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των εν γένει αναγκών του «Δημόσιου 
χρέους». 
-Ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται 
αντικειμενικά από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η μείωση και κατάργηση των Εκπαιδευτικών / 
κοινωνικών παροχών που δικαιούνται τα παιδιά του ΑΦ, ώστε η κυβέρνηση να απαλλαγεί από την 
Συνταγματική της υποχρέωση για κάλυψη και χρηματοδότησή τους.  
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Επίσης, ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε Εκπαιδευτική αποτυχία, κακοποίηση, ασυλοποίηση, 
αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους να 
απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που αυτή 
συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται ο μη διορισμός και οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής 
Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών 
του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει 
επάρκεια Εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
 
 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.  
 
 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η 
καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της 
χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, 
καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία 
παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των 
έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 
  -Από όλα τα ανωτέρω, γίνεται προφανές ότι η περικοπή, συρρίκνωση και ουσιαστική κατάργηση του 
ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό που επιβάλλει ο νπν του ΥΠΑΙΘ, αυξάνει δραματικά τις παραβιάσεις 
Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, των Γονέων τους και 
των οικογενειών τους.  
  -Για την τήρηση και το σεβασμό του Δικαιώματος των παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί, επεκταθεί και να ενισχυθεί το ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό, με πλήρη 
κατοχύρωση των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, με την επαναφορά όλων των καταργούμενων διατάξεων του, αλλά και με υιοθέτηση 
όλων των νομοθετικών προτάσεών μας τις οποίες ήδη από το 2008, αρνούνται να εφαρμόσουν οι 
ηγεσίες του ΥΠΑΙΘ και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους.  
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.   

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Βάσει των όσων προαναφέραμε και αποδείξαμε 
στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας, από την περικοπή του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό, 
παραβιάζονται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ στην Υγεία και συνεπώς, έμμεσα, του 
Δικαιώματος στη Ζωή, καθώς και τα Δικαιώματα στην ατομική Ελευθερία και την οικογενειακή Ζωή (βλ. 
τοποθετήσεις Β1 - Β4 - Β5 & Β6 - Β11). 
Παραβιάζεται επίσης, το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην 
Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική Ζωή.  
Επίσης, το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών, όπως 
αναφέρουμε κατωτέρω.  
 
  Β2) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα 
στην Υγεία και συνεπώς, έμμεσα  από το δικαίωμα στη Ζωή.  
Επίσης αποκλεισμός από το Δικαίωμα Στην Εκπαίδευση  και από τα άλλα ως άνω παραβιαζόμενα 
Δικαιώματα, δεδομένου ότι δια της παραβιάσεώς τους αποκλείονται από αυτά. 
Επίσης, αποκλεισμός από το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. 
 
  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  

  -Ενώ τα ειδικά άρθρα των άλλων κατηγοριών παιδιών με αναπηρίες διατηρούνται και επεκτείνονται,  

αντιθέτως, το ειδικό άρθρο για τα  δικά τους Δικαιώματα, συρρικνώνεται στο ελάχιστο  
   ενώ τα Δικαιώματα των ειδικών άρθρων των άλλων κατηγοριών διατηρούνται, αντιθέτως, τα 
Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ που κατοχυρώνονταν στο ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό, καταργούνται 
και παραβιάζονται με την συρρίκνωσή του, σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε στα προηγούμενα 
κεφάλαια.  
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  -Συνεπώς, ενώ τα Δικαιώματα των άλλων παιδιών στην Εκπαίδευση διατηρούνται, το Δικαίωμα των 
παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση, υποβαθμίζεται και παραβιάζεται.  
-Επομένως, με τον νέο προτεινόμενο νόμο Ειδικής Εκπαίδευσης, τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται νέες, 
πρόσθετες διακρίσεις εναντίον τους, έναντι των άλλων – τυπικών – παιδιών και έναντι των άλλων 
παιδιών με αναπηρία.  
 
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Βάσει των διακρίσεων και αποκλεισμών που προαναφέραμε, τα παιδιά του ΑΦ, οι 
Γονείς και οι οικογένειές τους, με την συρρίκνωση και υποβάθμιση του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό, 
διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα δικά τους κατοχυρωμένα, θεσμοθετημένα και 
νομοθετημένα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα καταργούνται, ενώ των άλλων παιδιών 
διατηρούνται ή και αυξάνονται. Επίσης, διαπιστώνουν ότι ζουν σε ένα περιβάλλον εχθρικό, στο οποίο  
στερούνται τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και στο οποίο συνεπώς 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
  -Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας, κατωτερότητας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η νέα νομοθετική ρύθμιση του νπν, εγκαθιδρύει (κατά την επακριβή 
φρασεολογία του άρθρου και των αποφάσεων του Δικαστηρίου και της επιτροπής): την «κατ’ 
επανάληψιν» και «με επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε 
«αισθήματα κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα 
εξευτελίσουν». Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά 
του ΑΦ και τις οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως 
αυτά ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα 
και περί της απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / 
νοητικών / μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της 
Επιτροπής και του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 
  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Με τη συρρίκνωση / υποβάθμιση του ειδικού άρθρου για 
τον Αυτισμό, η κατοχύρωση που υπήρχε σε αυτό για πολλά θεμελιώδη Δικαιώματα των παιδιών του 
ΑΦ και των Γονέων τους, όπως προαναφέραμε, καταργήθηκε και η τήρησή τους πλέον δεν ορίζεται 
από τον νόμο, αλλά είναι αντικείμενο της αυθαίρετης κρίσης και απόφασης των εκάστοτε κρατικών / 
κυβερνητικών στελεχών (πχ το Δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησης 
του παιδιού, το Δικαίωμα να φοιτούν μόνο σε πλαίσια που είναι κατάλληλα και μη επιβλαβή για την 
πάθησή τους, το Δικαίωμα να μην τοποθετούνται για φοίτηση σε πλαίσια ακατάλληλα και επιβλαβή για 
την πάθησή τους με συνθήκες «απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και μη σωματικού 
βασανισμού τους» κατά τον ορισμό της ΕΣΔΑ, το Δικαίωμα στην ΠΣ αυτοδίκαια βάσει της πάθησής 
τους, το αυτονόητο Δικαίωμα στην αυτόματη και αυτοδίκαια ανανέωση της ΠΣ, το Δικαίωμα μην 
στερούνται την ΠΣ όπου υπάρχει ΤΕ, το Δικαίωμα για ειδικευμένους στην πάθησή τους επιστήμονες 
στην στελέχωση της ΠΣ τους, το Δικαίωμα για μη διακοπή της ΠΣ χωρίς την έγκρισή τους, κλπ, κλπ).  
  -Συνεπώς, με την συρρίκνωση του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό, τα  αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, 
αποκτούν πλέον την υπερεξουσία να εκβιάζουν, να απειλούν και να εμπορεύονται προς τους Γονείς 
όλα τα Δικαιώματα των παιδιών τους που στον προηγούμενο νόμο (3699/08) κατοχυρώνονταν και 
τώρα καταργούνται, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν.  
-Αποκτούν επίσης την δικαιοδοσία (με την επιβολή μαζικών αποκλεισμών από τα Δικαιώματα που στον 
προηγούμενο νόμο ήταν κατοχυρωμένα), να εξαναγκάζουν σε αδυναμία και εγκατάλειψη του Σχολείου 
τα παιδιά του ΑΦ, για των οποίων την Εκπαίδευση οι ίδιοι, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και 
τα οποία τους επιβαρύνουν εργασιακά, εξασφαλίζοντας συνεπώς για τον εαυτό τους συγκάλυψη της 
ανεπάρκειάς των προσόντων τους στον συγκεκριμένο τομέα και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα. 
-Αποκτούν επίσης την δυνατότητα να εμπορεύονται τα Δικαιώματα αυτά, ως αντάλλαγμα της πολιτικής 
και κομματικής εύνοιας του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος,  
είτε με την επιβολή μαζικών αποκλεισμών των παιδιών του ΑΦ από τα Δικαιώματα αυτά,  ώστε να 
εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Δημόσιο Σχολείο  αποδεσμεύοντας την κυβέρνηση από τα έξοδα 



128 

 

της Εκπαίδευσής τους εφ όσον η πολιτική του κυβερνώντος κόμματος επιτάσσει περικοπές (όπως 
συμβαίνει την παρούσα περίοδο),  
  είτε εγκρίνοντας αυτά τα Δικαιώματα κατ’ επιλογήν για τα παιδιά των κομματικών στελεχών και των 
ευνοουμένων του κυβερνώντος κόμματος και  περικόπτοντάς τα από τα παιδιά των μη αρεστών στο 
κυβερνόν κόμμα και των υπολοίπων πολιτών.  
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ υπήρχε και η διαφθορά καταπολεμώταν και 
εμποδιζόταν εφ’ όσον ίσχυε η κατοχύρωση των Δικαιωμάτων αυτών των παιδιών του ΑΦ στο ειδικό 
άρθρο για τον Αυτισμό του προηγούμενου νόμου, προς υπηρέτηση των Δικαιωμάτων και 
συμφερόντων τους – και για το εν γένει «καλό του παιδιού», το οποίο οφείλει να είναι και η πρώτιστη 
επιδίωξη του νομοθέτη.   
-Αντίθετα, με την περικοπή, συρρίκνωση και ουσιαστική κατάργηση του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό 
που επιβάλλει ο νπν, η διαφθορά διευκολύνεται, υποθάλπεται και παρακινείται.    
Ιδιαίτερα δε στις παρούσες συνθήκες των μνημονίων και των πρωτοφανών μισθολογικών μειώσεων, η 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του νπν, αποτελεί προτροπή προς τους αρμόδιους κρατικούς 
υπαλλήλους για την άσκηση διαφθοράς, αυθαιρεσίας, εκβιασμών και εμπορίου Δικαιωμάτων, προς 
συμπλήρωση του δραματικά μειωμένου και ανεπαρκούς μισθού τους, μέσω του εμπορίου όλων αυτών 
των Δικαιωμάτων, ανάλογα με τα ανταλλάγματα που μπορούν να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι 
Γονείς.   
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ / ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.  

Κατά συνέπεια, από την περικοπή, συρρίκνωση και ουσιαστική κατάργηση του άρθρου (άρ. 
7/παρ. 4-α, β, γ, δ) του προηγούμενου νόμου 3699/08 και από την υποκατάστασή του από το 
αντίστοιχο άρθρο (άρ. 7/παρ. 4) του νέου προτεινόμενου νόμου, παραβιάζονται Θεμελιώδη 
Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους. Συγκεκριμένα:  
-Παραβιάζεται το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ στην 
Υγεία και εμμέσως το Δικαίωμα στη Ζωή, αφού εφαρμόζονται στα παιδιά του ΑΦ μέτρα που 
αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες των παιδιών του ΑΦ, αποτελούν γι αυτά κακοποίηση και βασανισμό και 
κακοποιούν τις νοητικές τους λειτουργίες και την εν γένει Υγεία τους (πχ «μερική» ΠΣ).  
-Επίσης, το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην 
Εργασία, την Ένταξη και την κοινωνική Ζωή.  
-Επίσης, παραβιάζεται το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων και 
αποκλεισμών.  
-Παραβιάζονται επίσης και τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ στην Αξιοπρέπεια, στο σεβασμό 
της Προσωπικότητας, της Τιμής και της Υπόληψής τους, αφού κεκτημένα Δικαιώματά τους, 
θεωρούνται κατώτερα από τα αντίστοιχα Δικαιώματα των παιδιών με κώφωση και τύφλωση των 
οποίων τα ειδικά άρθρα και τα Δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτά διατηρούνται (όπως είναι και 
το σωστό), ενώ το ειδικό άρθρο των παιδιών του ΑΦ περικόπτεται και τα Δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται σε αυτό, καταργούνται και καταπατώνται. 
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 
  -Επίσης, παραβιάζονται: 
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - άρθρο  2  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.  
-Τα άρθρα 1 και 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Εργασία και τα 
Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
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- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία και την Αξιοπρέπεια, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
-Τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, για τα Δικαιώματα στην Κοινωνική 
ασφάλεια, στην κοινωνική αντίληψη και στην απόλαυση των Κοινωνικών υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι καταργούνται και οι παροχές που προέβλεπαν οι διατάξεις που καταργήθηκαν και τις 
οποίες περιγράψαμε διεξοδικά ανωτέρω.  
 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα, και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).   
  
 Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  

 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Απόσυρση των περικοπών του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό και διατήρηση, επέκταση, 
βελτίωση και κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του προηγούμενου. 
 
2) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» εντός του νέου νόμου Ειδικής Εκπαίδευσης, ως ειδικό άρθρο για την Εκπαίδευση 
των μαθητών του ΑΦ, συμπεριλαμβάνοντας:  
α) Ολόκληρο το Μέρος Α΄ (άρθρα Α1 έως και Α26) 
β) Μέρος Β΄ : Τα άρθρα:  Βα-2,  Βα-9,  Βα-11,  Βα-12,  Β-α-13,  Βα-20,  Βγ-1,  Βδ-3,  Βδ-4.  
γ) Ολόκληρο το μέρος Γ (Παραρτήματα) 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  

 

Τοποθέτηση Β19) Η νομοθετική (!!!) θεσμοθέτηση(!!!) διακρίσεων και αποκλεισμών 

που θα έπρεπε να καταπολεμώνται και να απαγορεύονται βάσει του Συντάγματος και 

των διεθνών συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα!!!...  

 

 -Νέο φαινόμενο παραβίασης Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων  με την νομοθετική 
θεσμοθέτηση και επιβολή διακρίσεων και αποκλεισμών : 
 

Με τον νέο προτεινόμενο νόμο, όπως καταδείξαμε στις περισσότερες προηγηθείσες 
τοποθετήσεις μας (βλ. τοποθετήσεις Β1 - Β2 - Β3 - Β4 - Β8 - Β9 - Β10 - Β12 - Β15 - Β16 - Β18 και 
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την κατωτέρω Γ3-β),  θεσπίζονται (!!!)  δια... νόμου (!!!!) παράνομες και αντισυνταγματικές 
διακρίσεις και αποκλεισμοί!!!  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Όπως αναλύσαμε στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας, στον νπν του ΥΠΑΙΘ, υπάρχουν 5 άρθρα που 
θεσπίζουν προκλητικές διακρίσεις και αποκλεισμούς εναντίον των παιδιών του ΑΦ (βλ. τοποθετήσεις 
Β9 – Β10 – Β12 – Β15 – Β18). Υπάρχουν επίσης άλλα 4 άρθρα που θεσπίζουν ευθείες διακρίσεις και 
αποκλεισμούς (βλ. τοποθετήσεις Β1 – Β3 – Β4 και την μετέπειτα Γ3-β) Επίσης, υπάρχουν άλλα 3 
άρθρα που θεσπίζουν έμμεσες διακρίσεις και αποκλεισμούς (βλ. τοποθετήσεις Β2 – Β8 – Β16).  
Και όλα αυτά, σε μία νομοθεσία που παγκοσμίως θεωρείται η κατ’ εξοχήν νομοθεσία κατάργησης, 
απαγόρευσης και καταπολέμησης των διακρίσεων και αποκλεισμών!!!  
Αυτές τις διακρίσεις και αποκλεισμούς, αναλύουμε και αποδεικνύουμε κατά περίπτωση στις 
προαναφερθείσες ως άνω τοποθετήσεις μας.  
  -Οι μόνες λογικές και προφανείς αιτίες αυτών των διακρίσεων και αποκλεισμών, είναι ότι  
α) Ο Αυτισμός, είναι πλέον μία από τις πληθυσμιακά μεγαλύτερες αναπηρίες (κατά τα φαινόμενα η 
πολυαριθμότερη όλων αυτή τη στιγμή) και συνεπώς, η περικοπή των Εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
δαπανών της είναι η πιο συμφέρουσα για τις τριτοκοσμικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις που 
εφαρμόζουν πολιτικές εξοικονόμησης χρημάτων μέσω της καταπάτησης Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων.  
β) Επειδή ως αναπηρία είναι πολύ νεότερη και λιγότερο εμφανής από τις κλασσικές αναπηρίες, είναι 
λιγότερο γνωστή στην κοινή γνώμη. Δεδομένου δε ότι είναι και πολυάριθμη (άρα οι κοινωνικές της 
δαπάνες κοστίζουν περισσότερο, ΔΕΝ προσφέρεται για τις γνωστές προπαγανδιστικές και υποκριτικές 
επιδείξεις φιλανθρωπίας μέσω των οποίων συγκαλύπτονται οι μαζικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των υπόλοιπων πληθυσμιακών ομάδων.  
γ) Δεδομένου ότι είναι πολύ πιο άγνωστη και λιγότερο εμφανής αναπηρία από τις κλασσικές, οι 
παραβιάσεις Δικαιωμάτων τους γίνονται λιγότερο αντιληπτές από το ευρύ κοινό.  
 -Επί πλέον, επειδή η αναπηρία των παιδιών του ΑΦ έγκειται ακριβώς στα κέντρα του εγκεφάλου που 
εκτελούν την επικοινωνία, τους είναι πολύ πιο δύσκολο να επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους στον 
κοινωνικό περίγυρο – και συνεπώς, αδυνατούν να καταγγείλουν την κακοποίηση, την καταπάτηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους και τον βασανισμό τους από τις αποφάσεις των διεφθαρμένων 
κρατικών και πολιτικών στελεχών, οπότε, λόγω του είδους της αναπηρίας τους, είναι εξαναγκασμένα  
να υποφέρουν και να υπομένουν κατά κανόνα σιωπηλά τις απάνθρωπες μεταχειρίσεις των 
κρατούντων.  
Συνεπώς, είναι πολύ πιο εύκολο στους κυβερνώντες να αποσιωπούν, να συγκαλύπτουν και να 
καταπνίγουν από την κοινή γνώμη τις συνθήκες απάνθρωπης μεταχείρισης και βασανισμού που 
επιβάλλουν στα παιδιά αυτά. Έτσι, το πολιτικό κόστος είναι πολύ μικρότερο και συνεπώς, οι 
παραβιάσεις Δικαιωμάτων πιο εύκολες για διεφθαρμένες κυβερνήσεις που εξοικονομούν χρήματα από 
την περικοπή και καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, χάριν των πολιτικών 
αποφάσεων μείωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, προς χρηματοδότηση της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με Δημόσιο χρήμα και προς ικανοποίηση των εν γένει 
σκοπιμοτήτων χρηματοδότησης του «Δημόσιου χρέους».  
 

  -Είναι προφανές, ότι η ικανοποίηση των αποφάσεων αυτών, είναι η κυριότερη αιτία των διακρίσεων 
και αποκλεισμών που επιβάλλει ο νπν εναντίον των παιδιών του ΑΦ.  
 

  -Όπως αποδεικνύουμε στις προαναφερθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας, ως προς την εφαρμογή των 
αποφάσεων αυτών, η κυριότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται αντικειμενικά από το συγκεκριμένο 
νομοθέτημα, είναι ο εξαναγκασμός των παιδιών του ΑΦ σε κακοποίηση, Εκπαιδευτική αποτυχία, 
ασυλοποίηση, αποπομπή και αποκλεισμό από το Δημόσιο Σχολείο, ώστε η κυβέρνηση του Ελληνικού 
κράτους να απαλλαγεί από την Συνταγματική υποχρέωση της Εκπαίδευσής τους και από τα έξοδα που 
αυτή συνεπάγεται, όπως πχ οι υποδομές και η μισθοδοσία των αναγκαίων για την Εκπαίδευσή τους 
Εκπαιδευτικών.  
-Δηλ. εξυπηρετείται η αποφυγή των εξόδων για Εκπαιδευτικές υποδομές, καθώς και ο μη διορισμός και 
οι μαζικές απολύσεις Εκπαιδευτικών (Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης), οι οποίοι είναι αναγκαίοι, τόσο 
για την εξειδικευμένη ατομική υποστήριξη των παιδιών του ΑΦ, όσο και για την υποστήριξη της 
απαιτούμενης ολιγαριθμίας των τμημάτων τους και την εν γένει επάρκεια Εκπαιδευτικών για την 
Εκπαίδευσή τους στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης.  
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 -Άλλο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η ευνόηση της 
κρατικής διαφθοράς και το εμπόριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους, προς όφελος των αρμοδίων στελεχών του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, όπως 
αποδείξαμε στις ως άνω προαναφερθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας.  
 

 -Συνεπώς, η μόνη προφανής σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι διακρίσεις και αποκλεισμοί που 
επιβάλλει το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η καταπάτηση Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ, προς όφελος της χρηματοδότησης των τραπεζιτών και των άλλων 
ευνοουμένων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, καθώς και προς όφελος της εκάστοτε κυβερνητικής 
διαφθοράς, η οποία παρουσιάζει στη χώρα μας μία παγκοσμίως πρωτοφανή έκρηξη και ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εκθέσεις των έγκυρων διεθνών οργανισμών.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Παραβιάζονται τα Δικαιώματα των παιδιών του 
ΑΦ και των οικογενειών τους στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή των διακρίσεων και αποκλεισμών και 
στην Αξιοπρέπεια, όπως αναφέρουμε στις προαναφερθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας (βλ. 
τοποθετήσεις Β1 – Β2 – Β3 – Β4 - Β8 – Β9 – Β10 – Β12 – Β15 - Β16 - Β18) και την μετέπειτα Γ3-β.  
Επίσης, παραβίαση των  Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους στην Εκπαίδευση, την Υγεία και τα άλλα 
συναρτώμενα Δικαιώματα που αναφέρουμε στις ως άνω σχετικές τοποθετήσεις μας κατά περίπτωση.  
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
Αποκλεισμός των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα στην Ίση μεταχείριση, την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών και στην Αξιοπρέπεια, εφ’ όσον τα Δικαιώματά τους αυτά παραβιάζονται, 
όπως αποδεικνύουμε κατά περίπτωση στις ως άνω σχετικές τοποθετήσεις μας. Επίσης, αποκλεισμός 
από τα Θεμελιώδη Δικαιώματά τους στην Εκπαίδευση και την Υγεία, καθώς και από όλα τα Δικαιώματα 
στα οποία αναφέρουμε ότι τα παιδιά του ΑΦ υφίστανται διακρίσεις στις ως άνω σχετικές τοποθετήσεις 
μας κατά περίπτωση, αφού στερούνται Δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά – και 
συνεπώς, αποκλείονται από αυτά. 
 
  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:   
Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε και αποδείξαμε στις ως άνω προαναφερθείσες τοποθετήσεις μας, (βλ. 
τοποθετήσεις Β1 – Β2 – Β3 – Β4 - Β8 – Β9 – Β10 – Β12 – Β15 - Β16 - Β18 και Γ3-β), με τον νέο 
προτεινόμενο νόμο Ειδικής Εκπαίδευσης, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους υφίστανται όλες 
αυτές τις διακρίσεις που περιγράφουμε σε αυτές ως προς τα Δικαιώματά τους στην Υγεία, την 
Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα αυτής Δικαιώματα στην Εργασία, την Ένταξη, την αξιοπρεπή 
διαβίωση και επιβίωση, την Αξιοπρέπεια, καθώς και ως προς όλα τα άλλα ειδικά Δικαιώματα και 
παροχές που αναφέρουμε κατά περίπτωση σε κάθε μία από τις ως άνω τοποθετήσεις μας ότι ο νπν 
στερεί από τα παιδιά του ΑΦ, ενώ παρέχονται στα άλλα παιδιά.   
Στις ως άνω τοποθετήσεις μας, αναλύουμε και αποδεικνύουμε στοιχειοθετημένα, ότι τα παιδιά του ΑΦ 
και οι Γονείς τους, υπόκεινται στις διακρίσεις αυτές, τόσο έναντι των τυπικών παιδιών, όσο και έναντι 
των άλλων παιδιών με αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, ως προς Θεμελιώδη Ανθρώπινα 
και Συνταγματικά Δικαιώματά τους.   
 
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Με τις διακρίσεις και αποκλεισμούς του νπν που περιγράψαμε στα προαναφερθέντα  
κεφάλαια, τα παιδιά του ΑΦ, οι Γονείς και οι οικογένειές τους, διαπιστώνουν ότι στερούνται Θεμελιώδη 
Ανθρώπινα και Συνταγματικά  Δικαιώματα που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά και ότι συνεπώς τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματά τους είναι κατώτερα και λιγότερα των Δικαιωμάτων των άλλων παιδιών.  
Αυτές οι πραγματικές, λογικές και δικαιολογημένες διαπιστώσεις, τους επιβάλλουν συναισθήματα 
κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, τα οποία συνιστούν εξευτελιστικές και απάνθρωπες 
μεταχειρίσεις και ψυχικό / ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό τους.  
  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνεπώς, η θεσμοθέτηση του νπν, εγκαθιδρύει την «κατ’ επανάληψιν» και «με 
επίσημη ανοχή»  εξαναγκαστική (και Δημόσια) υποβολή  των παιδιών του ΑΦ σε «αισθήματα 
κατωτερότητας, άγχους, αγωνίας και φόβου, ικανά να τα υποβαθμίσουν και να τα εξευτελίσουν». 
Επομένως, η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, επιβάλλει στα παιδιά του ΑΦ και τις 
οικογένειές τους  «εξευτελιστικές, απάνθρωπες μεταχειρίσεις και βασανισμούς», όπως αυτά ορίζονται 
από τις διεθνείς συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος στην Σωματική ακεραιότητα και περί της 
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απαγόρευσης των εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων και ψυχικών / ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών βασανισμών – και όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και του 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
  -Συνεπώς, καταπατάται έμμεσα και το Θεμελιώδες Δικαίωμά τους στην Υγεία και κατ’ επέκταση, 
έμμεσα, και το Δικαίωμα στη Ζωή.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΔΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ. 

Κατά συνέπεια, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις ση του νέου προτεινόμενου νόμου Ειδικής 
Εκπαίδευσης, παραβιάζονται Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των 
παιδιών του ΑΦ και των Γονέων τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των διακρίσεων 
και αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό της 
προσωπικότητάς τους. 
Παραβιάζονται επίσης και όλα τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα για τα οποία 
αναφέρουμε στις ως άνω προαναφερθείσες τοποθετήσεις μας ότι τα παιδιά του ΑΦ και οι 
οικογένειές τους υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς (βλ. τοποθετήσεις Β1 – Β2 – Β3 – Β4 - 
Β8 – Β9 – Β10 – Β12 – Β15 - Β16 - Β18 και Γ3-β).   
-Συνεπώς, παραβιάζεται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 
  -Επίσης, παραβιάζονται: 
- Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.  
-Το ειδικό άρθρο «Ε» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), 
για την απαγόρευση των διακρίσεων.  
- Το 12ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ άρθρο 1 – παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός 
της Εθνικής νομοθεσίας Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ).  
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / ψυχικών  - 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).  
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  για τα δικαιώματα στην Υγεία. 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  ως 
προς τα Δικαιώματα στην Υγεία και την Αξιοπρέπεια, πέραν των Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ.  
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα και  να  
εξασφαλίσει  την  περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
-Το άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για το Δικαίωμα της Οικογένειας σε 
Κοινωνική και Νομική προστασία. 
-Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών και εφήβων. 
 
  Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
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Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  
 

1) Άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων που επισημαίνουμε ότι συνιστούν διακρίσεις και 
αποκλεισμούς στις ως άνω προαναφερθείσες τοποθετήσεις μας (βλ. τοποθετήσεις Β1 – Β2 – Β3 
– Β4 - Β8 – Β9 – Β10 – Β12 – Β15 - Β16 - Β18 και Γ3-β). 
 

2) Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης σε όλα τα ως άνω άρθρα και διατάξεις που επισημαίνουμε 
ότι συνιστούν διακρίσεις και αποκλεισμούς στις ως άνω προαναφερθείσες τοποθετήσεις μας, 
βάσει των θέσεων / αντιπροτάσεων που καταθέτουμε δια του παρόντος. 
 

3) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» εντός του νέου νόμου Ειδικής Εκπαίδευσης, ως ειδικό άρθρο για την Εκπαίδευση 
των μαθητών του ΑΦ, συμπεριλαμβάνοντας:  
α) Ολόκληρο το Μέρος Α΄ (άρθρα Α1 έως και Α26) 
β) Μέρος Β΄ : Τα άρθρα:  Βα-2,  Βα-9,  Βα-11,  Βα-12,  Β-α-13,  Βα-20,  Βγ-1,  Βδ-3,  Βδ-4.  
γ) Ολόκληρο το Μέρος Γ΄ (Παραρτήματα) 
 
 -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ . 

 

Τοποθέτηση Γ1) Προστασία ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων (αρ. 10 του νπν):  

Το άρθρο 10 του νπν, προβλέπει την «καταγραφή, επικαιροποίηση και εισαγωγή στο σύστημα 
πληροφοριών του ΥΠΑΙΘ», των στοιχείων Ειδικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις 
ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Σχολικών Συμβούλων, κλπ.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Ως γνωστόν, στις εκθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται (κυρίως), οι εκθέσεις με όλα τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των παιδιών / μαθητών με αναπηρίες στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 
παιδιά του ΑΦ. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν προβλέπεται κανένας μηχανισμός προστασίας αυτών των ευαίσθητων και αυστηρά 
προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιφέρονται στα χέρια των εκάστοτε αρμοδίων κυβερνητικών 
στελεχών (δηλαδή αυτών που ευθύνονται για την μεγάλη επέκταση της διαφθοράς στη χώρα!), με 
ανυπολόγιστους κινδύνους και συνέπειες εις βάρος των παιδιών και των οικογενειών τους, οι οποίοι 
γίνονται έρμαιο εκβιασμών και αυθαιρεσιών όσων έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. 
 -Δεδομένου ότι βάσει των διεθνών συμβάσεων Ανθρωπίνων και Δημοκρατικών Δικαιωμάτων τα 
δεδομένα αυτά είναι αυστηρά προσωπικά, την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, πρέπει να έχουν αυστηρά 
και μόνο οι Γονείς και να συντάσσονται και χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από και προς τους 
επιστήμονες και άτομα που οι Γονείς κρίνουν, εμπιστεύονται και το επιτρέπουν – και πάντα, μόνο με 
την εκάστοτε έγκριση των Γονέων (ή του παιδιού). Και από την γνωμάτευση αυτών των ειδικών τους 
οποίους έχουν εμπιστευτεί και στους οποίους έχουν επιτρέψει την πρόσβαση, το παιδί και οι Γονείς, 
αποφασίζουν αναλόγως για τις Εκπαιδευτικές επιλογές του. ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος Εκπαιδευτικός, 
διοικητικός ή πολιτικός υπάλληλος ή παράγοντας δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. 
  -Υπάρχουν όμως πολλές αναφορές, ότι οι αρμόδιες  υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, σε πολλές περιπτώσεις,  
κάνουν το διαμετρικά αντίθετο: Συντάσσουν εκθέσεις για τα παιδιά με πληροφορίες που αφορούν 
αυστηρά προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα τους εν αγνοία και ερήμην των Γονέων, από τους 
οποίους αποκρύπτουν το γεγονός ότι συντάσσουν εκθέσεις που αφορούν τα παιδιά τους. Τις εκθέσεις 
αυτές, διακινούν ενδοϋπηρεσιακά στα διάφορα γραφεία, υπηρεσίες, όργανα και στελέχη, εν αγνοία των 
Γονέων και του παιδιού. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι όταν οι Γονείς πληροφορούνται 
την ύπαρξη των εκθέσεων αυτών και αιτούνται να τους χορηγηθούν, οι αρμόδιοι αρνούνται να τους τις 
χορηγήσουν, με την αιτιολογία ότι αφορούν... προσωπικά δεδομένα!!!!.... 
Συνεπώς, οι εκθέσεις αυτές, αντί να συντάσσονται μόνο μετά άδεια των Γονέων και του παιδιού, αντί να 
χορηγούνται πρωτίστως αποκλειστικά στους ίδιους και να προστατεύονται από τρίτους, αντιθέτως, 
διεξάγονται (παράνομα) με πρωτοβουλία τρίτων, χορηγούνται (επίσης παράνομα) σε τρίτους και 
αποκρύπτονται από το παιδί και τους Γονείς, οι οποίοι έτσι αποκλείονται από την πρόσβαση στα 
στοιχεία στα οποία θα έπρεπε να είναι οι μόνοι που έχουν (αποκλειστικό) Δικαίωμα πρόσβασης !!! 
  -Είναι προφανές ότι οι παραβιάσεις αυτές γίνονται για να μπορούν οι αρμόδιοι, να εμφανίζουν κατά το 
δοκούν την έκθεση που εξυπηρετεί τους σκοπούς τους και να αποκρύπτουν τις υπόλοιπες, να 
παραποιούν και να προσαρμόζουν τα πραγματικά δεδομένα, ανάλογα με τα συμφέροντα, τις 
περικοπές και τις σκοπιμότητες που θέλουν να ικανοποιήσουν και κυρίως για να αποκτούν τερατώδεις 
υπερεξουσίες επί των παιδιών, των Γονέων και των οικογενειών, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 
κατέχουν και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να εκβιάζουν, απειλούν, εκμεταλλεύονται τους 
Γονείς – και γενικά να τα χρησιμοποιούν με κάθε τρόπο.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 -Τα φαινόμενα αυτά, αποτελούν παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και 
συνιστούν «εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση» για τα παιδιά των οποίων 
παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα, για τους Γονείς και τις οικογένειές τους.  
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  -Συνιστούν επίσης παραβίαση των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους στην 
Αξιοπρέπεια, τον σεβασμό της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής τους, καθώς και 
του Δικαιώματός τους στην Οικογενειακή ζωή.  
  -Συνεπώς, συνιστούν και παραβίαση του Συντάγματος και του Δημοκρατικού πολιτεύματος, 
που κατοχυρώνουν τα ως άνω παραβιαζόμενα Δικαιώματα.  
 

Γ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

  -Συνεπώς, είναι άμεση ανάγκη η θεσμοθέτηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
παιδιών και η σύνταξη αυστηρού πρωτοκόλλου διαχείρισής τους, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να 
ορίζει ότι:  
-Για κάθε έκθεση που αφορά προσωπικά δεδομένα παιδιού, όπως την διάγνωση και την 
πάθησή του, την ψυχολογική και ψυχομετρική αξιολόγηση του, τις επιδόσεις του, την 
συμπεριφορά του τις ιδιαιτερότητες και τα εν γένει προσωπικά του δεδομένα, η οποία 
συντάσσεται από οποιαδήποτε υπηρεσία η υπάλληλο του ΥΠΑΙΘ, (Εκπαιδευτικό ΠΣ, 
Εκπαιδευτικό ή  Διευθυντή  του Σχολείου, Συμβούλους Ειδικής ή Γενικής Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, 
ΕΔΕΑΥ, Β΄ Βάθμια ΕΔΕΑ κλπ):  
-Ο συντάξας την έκθεση, υποχρεούται έναντι σοβαρών κυρώσεων, να έχει λάβει 
προηγουμένως, έγγραφη άδεια ή αίτημα των Γονέων του παιδιού. Μετά από την σύνταξη της 
έκθεσης, υποχρεούται άμεσα, να την κοινοποιήσει αποκλειστικά και μόνο προς τους Γονείς / 
κηδεμόνες του παιδιού, με αριθμό πρωτοκόλλου της μονάδας στην οποία ανήκει και μέσω της 
οποίας συνέταξε την έκθεση, καθώς και με χαρακτηρισμό και τήρηση απορρήτου και με τρόπο 
που διασφαλίζει ότι ουδείς άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν.  
-Στην περίπτωση που ο συντάξας κρίνει ότι χρειάζεται ενημέρωση άλλων στελεχών ή 
υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (ή άλλων φορέων), αιτείται προς τούτο γραπτώς, με αριθμό 
πρωτοκόλλου μέσω της μονάδας στην οποία υπάγεται την έγγραφη άδεια των Γονέων / 
κηδεμόνων. Στην αίτηση αναφέρει τον φορέα στον οποίο θέλει να προωθήσει την έκθεση και 
τους λόγους και μόνο εφ’ όσον αυτοί συμφωνήσουν με έγγραφη άδειά τους, μπορεί στη 
συνέχεια να προχωρήσει στην περαιτέρω ενδοϋπηρεσιακή προώθηση της έκθεσης και μόνο 
προς τον συγκεκριμένο φορέα για τον οποίο έχει αιτηθεί και λάβει την άδεια των Γονέων. Ο 
φορέας που λαμβάνει την έκθεση, υποχρεούται στην ίδια διαδικασία λήψης έγκρισης των 
Γονέων, εάν θελήσει να κοινοποιήσει περαιτέρω την έκθεση. 
-Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διατηρείται ή διακινείται οποιαδήποτε έκθεση με 
προσωπικά δεδομένα παιδιού χωρίς να συνοδεύεται από την έγκριση των Γονέων, ο 
υπάλληλος ο οποίος διαπιστώνει την ύπαρξή της, υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει 
υπηρεσιακά τους Γονείς και τους αρμοδίους.   
-Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο οι υπάλληλοι που διαπιστώνουν την παράβαση χωρίς να 
ενημερώσουν τους Γονείς, όσο και συντάξαντες, οι παραλαβόντες, κατέχοντες και 
διακινήσαντες την έκθεση, υπόκεινται σε σοβαρές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
καθαίρεση από τον βαθμό εξέλιξης, και 20ήμερη αργία.  
Σε περιπτώσεις που υπάλληλοι  αρνούνται στους Γονείς την χορήγηση οποιασδήποτε έκθεσης 
που αφορά το παιδί τους, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας προς απόλυση και υπόκεινται 
στην ευθύνη ποινικών κυρώσεων.  
  -Επισημαίνουμε, ότι για όλους τους προαναφερθέντες λόγους σεβασμού και προστασίας των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, επιβάλλεται ακόμη περισσότερο η τήρηση της διεθνώς 
προβλεπόμενης αρχής ότι την απόφαση για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού, λαμβάνουν 
αποκλειστικά το ίδιο και οι Γονείς του, οπότε δεν θα υπάρχει και κανένας λόγος / πρόσχημα για 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων του παιδιού από τους αρμοδίους, προκειμένου να αποφασίσουν 
αυτοί, αντί των Γονέων,  για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησης του παιδιού. 
  
 

Τοποθέτηση Γ2) Θεσμοθέτηση κυρώσεων προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Όπως αναλύσαμε στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12, σε πολλές 
περιπτώσεις, στελέχη του ΥΠΑΙΘ, λαμβάνουν και επιβάλλουν στα παιδιά του ΑΦ, αποφάσεις 
εγκληματικά επιζήμιες εις βάρος τους, οι οποίες έχουν προκαλέσει υποβάθμιση και καταστροφή του 
Εκπαιδευτικού τους μέλλοντος και της εν γένει εργασιακής και κοινωνικής τους ζωής, βλάβες της 
Υγείας τους και την υποβολή τους σε συνθήκες «απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» και 
ψυχικού, «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού βασανισμού» τους (κατά την έννοια του άρθρου 3 της 
ΕΣΔΑ).  
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 -  Συχνά μάλιστα, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αν και εντελώς αδαή - χωρίς καμία έγκυρη 
επιστημονική γνώση ή ειδίκευση στον Αυτισμό, επιβάλλουν τις ως άνω επιζήμιες αποφάσεις εναντίον 
των παιδιών του ΑΦ, ερχόμενοι εν γνώσει τους σε αντίθεση με τις εκθέσεις και γνωματεύσεις  
πραγματικών, έγκυρων και ειδικευμένων στον Αυτισμό επιστημόνων, οι οποίες τους έχουν κατατεθεί 
από τους Γονείς. 
   

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.  

Αυτό αποδεικνύει, ότι πολλά ανώτερα στελέχη, εν γνώσει τους και παρά τις διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες των Γονέων, επέβαλαν σε παιδιά του ΑΦ συνθήκες κακοποίησης και βασανισμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι διέπραξαν βαρύτατη επιορκία, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν, αλλά 
αντίθετα, παραβίασαν οι ίδιοι τα Δικαιώματα τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.  
Η ανοχή και υπόθαλψη αυτών των εγκληματικών παραβιάσεων, είχε ως αποτέλεσμα να λάβουν 
μαζικές πλέον διαστάσεις, όπως αναλύσαμε στις ως άνω προαναφερθείσες τοποθετήσεις μας (πχ, 
σχεδόν όλες οι ΠΣ έγιναν «μερικές», μετατρεπόμενες σε τρόπο «απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης» και «νοητικού, ηθικού / μη σωματικού βασανισμού» των παιδιών του ΑΦ.  
  -Συνεπώς, η ανοχή και υπόθαλψη όλων αυτών των παραβιάσεων Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων των παιδιών του ΑΦ και η απουσία κυρώσεων προς αποτροπή τους, μετέτρεψε πολλά 
παιδιά του ΑΦ σε θύματα «απάνθρωπων και εξευτελιστικών μεταχειρίσεων και ηθικών, νοητικών / μη 
σωματικών βασανισμών» (κατά την έννοια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ), και πολλά ανώτερα Εκπαιδευτικά 
στελέχη σε θύτες (κατά την έννοια των ορισμών, των διαπιστώσεων και παρατηρήσεων της 60ής 
συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα μας) και μάλιστα χωρίς να ληφθούν τα 
απαιτούμενα «μέτρα κυρώσεων για τους θύτες» και «μηχανισμού προστασίας για τα παιδιά θύματα», 
όπως ακριβώς παρατηρεί το άρθρο 46 της ως άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα.  
  -Από όλα τα ανωτέρω, γίνεται προφανές ότι  επιβάλλεται  η άμεση θεσμοθέτηση κυρώσεων σε όσους 
ευθύνονται για τις προαναφερθείσες στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας παραβιάσεις Ανθρωπίνων 
και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ (και όχι μόνο).  
 Επιβάλλεται δε, η θέσπιση ιδιαίτερα αυστηρότερων κυρώσεων, για τα στελέχη που επιβάλλουν στα 
παιδιά επιζήμιες και αυθαίρετες αποφάσεις  εις βάρος θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους εν γνώσει τους, 
παρά και ενάντια στα επιστημονικά πορίσματα που τους προσκομίζονται, και ενάντια στην επιλογή των 
παιδιών και των Γονέων τους, υποβάλλοντας τα παιδιά του ΑΦ σε συνθήκες «απάνθρωπης, 
εξευτελιστικής μεταχείρισης και βασανισμού» με μεθόδους όπως η «μερική» ΠΣ, η ασυλοποίηση στο 
Τμήμα Ένταξης, ή στα ειδικά Σχολεία, κλπ. 
-Είναι αδιανόητο να προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις (και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές) για απλά 
οικονομικά (και συγκριτικά ασήμαντα μικροπαραπτώματα (πχ χρέος στην εφορία, ζημία σε τροχαία 
πινακίδα κλπ), αλλά να ΜΗΝ προβλέπονται κυρώσεις για «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση 
και βασανισμό» αθώων ανάπηρων παιδιών από κρατικούς υπαλλήλους, ή για μαζικές παραβιάσεις 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, ή για την καταπάτηση του Συντάγματος και του 
Δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως αποδείξαμε στις προηγηθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας.  
-Ως γνωστόν, ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος περί επιορκίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόστηκε 
με πρωτοφανή μεροληπτικότητα και αυστηρότητα εναντίον υπαλλήλων που κατηγορούνταν για 
ασήμαντα θέματα (πχ κτηματικές διαφορές, διαφορές διαζευγμένων συζύγων στην διανομή της 
οικοσκευής κλπ) και μάλιστα χωρίς να έχει αποδειχθεί η παράβασή τους. Παρ’ όλα αυτά, για τις ως 
άνω κραυγαλέες και αποδεδειγμένες παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, του 
Συντάγματος και του πολιτεύματος, για τις οποίες μάλιστα οι αρχές του Ελληνικού κράτους έχουν στα 
χέρια τους όλες τις έγγραφες, επίσημες και ακλόνητες αποδείξεις, ουδέποτε εφαρμόστηκε ο νόμος 
αυτός. Συνεπώς, αποδεικνύεται επιπρόσθετα, ότι ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε για να 
εξυπηρετήσει αποκλειστικά κομματικές και διεφθαρμένες σκοπιμότητες απόλυσης των έντιμων και μη 
κομματικοποιημένων Λειτουργών, ώστε να παραμείνουν μόνο οι κομματικοί και πειθήνιοι στις εντολές 
για περικοπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τους κομματικούς μηχανισμούς των κυβερνώντων και 
της παγκοσμίως πρωτοφανούς κρατικής διαφθοράς που έχουν οικοδομήσει και επιβάλλει στη χώρα. 
  -Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η νομοθετική μας πρόταση / αίτημα για την πρόβλεψη 
κυρώσεων προστασίας Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων εναντίον των πράξεων 
παραβίασής τους, την οποία ζητήσαμε κατ επανάληψη (βλ. άρθρο 26 της προαναφερθείσας - ΑΠ 8972 
/ 29/07/2013)  νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ), και την οποία το ΥΠΑΙΘ και οι κυβερνήσεις του 
Ελληνικού κράτους αρνήθηκαν να υιοθετήσουν, ήταν απολύτως σωστή και επιβάλλεται πλέον, να 
υιοθετηθεί και να θεσμοθετηθεί.  
Επισημαίνουμε ότι την πρόταση αυτή, καταθέτουμε διαρκώς από το 2007 και εντεύθεν, ενώ έχει 
κατατεθεί (ως άρθρο 1.β.8), και στην πρώτη δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας 
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πρόταση του 2008 (η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), καθώς και στις 
μετέπειτα προτάσεις μας, αλλά παρ’ όλα αυτά το ΥΠΑΙΘ αρνείται να την υιοθετήσει.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Από την απουσία κυρώσεων προστασίας των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ 
και των οικογενειών τους που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στις σχετικές προηγηθείσες τοποθετήσεις 
μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12. 
 
  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Από την απουσία κυρώσεων προστασίας των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, υφίστανται 
όλους τους αποκλεισμούς που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στις σχετικές προηγηθείσες 
τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Από την απουσία κυρώσεων 
προστασίας των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές 
τους, υφίστανται όλες τις διακρίσεις που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στις σχετικές προηγηθείσες 
τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12. 
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Από την απουσία κυρώσεων προστασίας των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών 
Δικαιωμάτων, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, υφίστανται τις «απάνθρωπες και εξευτελιστικές 
μεταχειρίσεις» και τους  ψυχικούς «νοητικούς, ηθικούς / μη σωματικούς βασανισμούς» που 
αναφέρουμε ότι υφίστανται και στις σχετικές προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - 
Β12. 
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:   
Από την απουσία κυρώσεων προστασίας των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, 
παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, να εμπορεύονται 
τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ για οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά 
και άλλα ανταλλάγματα προς τους Γονείς και προς την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος 
και των στελεχών του, όπως αποδείξαμε στις προηγηθείσες σχετικές τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – 
Β11 - Β12.  
Επίσης, όπως αποδείξαμε στις τοποθετήσεις αυτές, τους παρέχεται η δυνατότητα να εξασφαλίζουν για 
τον εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους και την απαλλαγή τους από τα 
δύσκολα εργασιακά καθήκοντα, εις βάρος των παιδιών του ΑΦ, των οικογενειών τους και εις βάρος 
των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους . 
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ θα υπήρχε και η διαφθορά θα καταπολεμώταν και 
θα εμποδιζόταν, εάν το Ελληνικό κράτος είχε δεχτεί τις προτάσεις μας για την θέσπιση κυρώσεων 
εναντίον των παραβιάσεων Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, τις οποίες έχουμε υποβάλει 
κατ’ επανάληψη και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους, αρνούνται να θεσμοθετήσουν. 
Η εξακολούθηση της μη νομοθετικής θέσπισης κυρώσεων προστασίας των Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων, αυξάνει και επιδεινώνει τα φαινόμενα διαφθοράς εις βάρος των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
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Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ την ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:  

  -Από την απουσία κυρώσεων προστασίας των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, 
παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους που 
αναφέρουμε ότι καταπατώνται στις σχετικές προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – 
Β11 - Β12. 
  -Επίσης, παραβιάζονται όλα τα άρθρα και πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των διεθνών συμβάσεων 
και οργάνων σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στις 
σχετικές προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12. 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, για τις οποίες αναφέρουμε ότι 
καταπατώνται στις σχετικές προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β3 – Β4 – Β7 – Β11 - Β12. 
 
-Ιδιαίτερα τονίζουμε την παραβίαση του άρθρου 46 της ως άνω έκθεσης ΟΗΕ για την Ελλάδα 
της 60ής συνόδου της αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ ειδικά για τη χώρα μας, στο οποίο η αρμόδια 
επιτροπή του διεθνούς οργανισμού επισημαίνει ότι: «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    
έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  
έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». 
(άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
 

  -Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1) Υλοποίηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα 
του Αυτιστικού Φάσματος) : «ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού» – 
άρθρο 26,  την οποία έχουμε καταθέσει (ως άρθρο 1.β.8) από την πρώτη ήδη νομοθετική μας 
πρόταση του 2008, η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις 
μετέπειτα προτάσεις μας, για κυρώσεις κατά των διοικητικών πράξεων, αποφάσεων και 
ενεργειών των αρμοδίων οργάνων, φορέων, στελεχών και υπαλλήλων ΥΠΑΙΘ που 
παραβιάζουν Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ (και 
όχι μόνο).  
2) Κυρώσεις δίκαιες και αναλογικές, σύμφωνα με τη βαρύτητα των φαινομένων παραβίασης 
του Συντάγματος, του πολιτεύματος και των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων και 
Δημοκρατικών ελευθεριών. Συγκεκριμένα: 
-Πρώτο επίπεδο κυρώσεων: 20ήμερη αργία, αποπομπή από τις υπηρεσίες Ειδικής 
Εκπαίδευσης, στέρηση βαθμού εξέλιξης. 
-Δεύτερο επίπεδο κυρώσεων: Αργία ενός μηνός ή μεγαλύτερη, καθαίρεση / έκπτωση από κάθε 
βαθμό εξέλιξης, άμεση διαθεσιμότητα, απόλυση, κίνηση ποινικών διαδικασιών.  
3) Βάσει της μέχρι σήμερα πραγματικής εμπειρίας, επισήμανση των συνηθέστερων και 
σοβαρότερων αξιόποινων περιπτώσεων παραβίασης Δικαιωμάτων στην Ειδική Εκπαίδευση.  
Τέτοιες περιπτώσεις είναι: 
3.1) Άρνηση των αρμοδίων διευθυντών να δεχτούν παιδί με αναπηρία στο Σχολείο που 
διευθύνουν. 
3.2) Απόφαση που επιβάλλει σε παιδί του ΑΦ ακατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, το οποίο για την 
πάθησή του συνιστά ασυλοποίηση ή απάνθρωπες συνθήκες, όπως φοίτηση σε «ειδικό 
Σχολείο», σε Τμήμα Ένταξης, ή με «μερική» ΠΣ  
3.3) Απόφαση όπως η προηγούμενη (3.2), η οποία έχει ληφθεί κατά παράβαση των 
γνωματεύσεων των ειδικών που παρακολουθούν το παιδί τις οποίες καταθέτουν και υιοθετούν 
οι Γονείς και κατά παράβαση του αντίστοιχου αιτήματος  των Γονέων.  
3.4) Απόφαση διακοπής ή μείωσης της ΠΣ χωρίς αίτημα ή συγκατάθεση των Γονέων.   
3.5) Απόφαση διακοπής ή μείωσης της ΠΣ, η οποία έχει ληφθεί κατά παράβαση των 
γνωματεύσεων των ειδικών που παρακολουθούν το παιδί τις οποίες καταθέτουν και υιοθετούν 
οι Γονείς και κατά παράβαση του αντίστοιχου αιτήματος  των Γονέων.  
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3.6) Σύνταξη, κοινοποίηση, κατοχή και διακίνηση εκθέσεων με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
του παιδιού, χωρίς την συγκατάθεση των Γονέων. 
3.7) Άρνηση ή υπεκφυγή χορήγησης στους Γονείς, τέτοιων εκθέσεων ή στοιχείων που αφορούν 
το παιδί τους. 
3.8) Παράλειψη χορήγησης / κοινοποίησης στους Γονείς, της απόφασης για την ΠΣ του παιδιού 
τους περί της έγκρισης ή απόρριψής  της, της απόφασης τοποθέτησής της με τις ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες  εφαρμογής της ΠΣ, με τα στοιχεία του 
Εκπαιδευτικού  που την στελεχώνει, με τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα ως προς την 
Ειδική Εκπαίδευση και ως προς την ειδίκευσή του στη συγκεκριμένη πάθηση. 
3.9) Άρνηση χορήγησης των προαναφερθέντων στην προηγούμενη παράγραφο (3.8) 
στοιχείων, σε αίτημα των Γονέων / κηδεμόνων, ή του ίδιου του παιδιού. 
3.10) Άρνηση παραλαβής ή χορήγησης πρωτοκόλλου σε αιτήσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα 
που καταθέτουν οι Γονείς σχετικά με τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης του παιδιού τους.  
3.11) Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις 3.8 και 3.10, το πρώτο επίπεδο κυρώσεων. Για τις 
περιπτώσεις 3.1, 3.6 και 3.9, το δεύτερο επίπεδο κυρώσεων, μέχρι και το επίπεδο της 
διαθεσιμότητας / ερωτηματικού απόλυσης. Για τις περιπτώσεις 3.2 και 3.4, το δεύτερο επίπεδο 
κυρώσεων, υποχρεωτικά μέχρι και το επίπεδο διαθεσιμότητας / άμεσης απόλυσης. Για τις 
περιπτώσεις 3.3, 3.5 και 3.7, το δεύτερο επίπεδο κυρώσεων, υποχρεωτικά μέχρι και το επίπεδο 
κίνησης ποινικών διαδικασιών. 
3.12) Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις κυρώσεις που αφορούν αυτήν καθ’ εαυτή την 
πρόταση νόμου. Οι συντάξαντες το νομοσχέδιο (ανεξαρτήτως των πολιτικών ή διοικητικών 
εντολών που έλαβαν), είναι προφανώς Δημόσιοι υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ,  οι οποίοι έχουν 
ορκιστεί να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, το Δημοκρατικό πολίτευμα και τα Ανθρώπινα και 
Συνταγματικά Δικαιώματα που αυτά κατοχυρώνουν. Πρωτίστως δε, τα Ανθρώπινα και 
Συνταγματικά Δικαιώματα στην Εκπαίδευση. Και μάλιστα, είναι αυτοί ακριβώς στους οποίους 
έχει ανατεθεί από την επίσημη Πολιτεία η υπεράσπιση αυτών των συγκεκριμένων Ανθρωπίνων 
και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες. 
-Παρ’ όλα αυτά, οι συντάκτες της συγκεκριμένης πρότασης νόμου του ΥΠΑΙΘ, όχι μόνο ΔΕΝ 
υπερασπίζονται τα Δικαιώματα αυτά, αλλά αντίθετα, εισηγούνται την καταπάτηση των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται. 
Συνεπώς, είναι υπόλογοι της μέγιστης επιορκίας, επί των οποίων οι αρμόδιες αρχές οφείλουν 
να εφαρμόσουν τον νόμο περί επιορκίας, βάσει των αρχών του Συντάγματος και του 
Δημοκρατικού πολιτεύματος περί ίσης και αναλογικής μεταχείρισης των πολιτών.  
 
   -Την επιβολή των ως άνω προτεινόμενων και αιτούμενων κυρώσεων προστασίας των 
καταπατώμενων Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών τους, οι Γονείς 
των παιδιών του ΑΦ, βρίσκονται υποχρεωμένοι να ζητήσουν από την Εθνική και την διεθνή 
Δικαιοσύνη, έναντι των ανάλογων κυρώσεων προς την Ελληνική κυβέρνηση και των 
αντίστοιχων οικονομικών και ηθικών αποζημιώσεων που δικαιούνται για τις παραβιάσεις 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών τους και την υπόθαλψή τους από 
την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους. 

  

Τοποθέτηση Γ3) Εκπαιδευτικοί και προσωπικό Ειδικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη των πλέον 

ειδικευμένων στον Αυτισμό στις ΠΣ και την Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, 
συμπεριλαμβανομένων των Γονέων που έχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα:  
Τα άρθρα 16, 20, 21, 22 του νπν, ορίζουν τα προβλεπόμενα για τον διορισμό / πρόσληψη 
Ειδικών Εκπαιδευτικών.  
Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν περιλαμβάνουν καμία πρόβλεψη για το πρόβλημα της έλλειψης 
επιστημονικής γνώσης και ειδικών στον Αυτισμό και για την ανάγκη άμεσης δημιουργίας 
θεσμού Εκπαίδευσης / εξειδίκευσης στις ανάγκες της Εκπαίδευσης παιδιών του ΑΦ.  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.  

Δεδομένου ότι όπως αναλύσαμε στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας πρόκειται για Εκπαιδευτική 
νομοθεσία που αφορά έναν άλλο εγκέφαλο, άλλο τρόπο σκέψης και άλλο τρόπο Εκπαίδευσης, υπάρχει 
άμεση ανάγκη νομοθετικής πρόβλεψης επί του θέματος.  
 -Συνεπώς, προς εφαρμογή των όσων αναφέραμε στην προηγηθείσα Β12 τοποθέτησή μας, πρέπει να 
υπάρξει ρύθμιση, δια της οποίας, στα σχετικά άρθρα 20, 21, 22, να προστεθεί διάταξη που να ορίζει ότι 
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«ειδικά για τους Εκπαιδευτικούς που διορίζονται στην ΠΣ (και την εν γένει Εκπαίδευση) παιδιών με 
Αυτισμό, διορίζονται / προσλαμβάνονται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας οι έχοντες την μεγαλύτερη 
ειδίκευση στον Αυτισμό,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ειδικό άρθρο περί «Ειδικής Εκπαίδευσης 
μαθητών του ΑΦ». (πρόκειται για το άρθρο 8 / παράρτημα 4 και το παράρτημα Γ4 της νομοθετικής 
πρότασης ΕΟΔΑΦ. 
 

-Στους διοριζόμενους συμπεριλαμβάνονται οι Γονείς παιδιών του ΑΦ, εφ’ όσον κατέχουν 
πτυχίο / τυπικά προσόντα μιας εκ των ειδικοτήτων που διορίζονται στις υπηρεσίες Ειδικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. 
 

Η ιεραρχική κατάταξη προτεραιότητας των ως άνω Γονέων, ενσωματώνεται στην κατηγορία 
προτεραιότητας υπ’ αριθ. 10 (κατηγορία Α + έγκυρη επιμόρφωση στο ΑΦ) της νομοθετικής πρότασης 
ΕΟΔΑΦ.  
Για την κατάταξη των ως άνω Γονέων ως προς την μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας, ισχύει η ίδια 
ιεραρχική κατάταξη σειρά κατηγοριών / ειδικοτήτων του εν λόγω συγκεκριμένου άρθρου της 
νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ. 
 

  Γ3α) Επεξηγήσεις για τον διορισμό Γονέων παιδιών του ΑΦ στην Εκπαίδευση μαθητών με 

Αυτισμό: Αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα πραγματικά, ουσιαστικά και τυπικά προσόντα / γνώσεις για 
την Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό, έχουν οι επιστήμονες που έχουν ειδίκευση στον Αυτισμό σε 
έγκυρα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία έχουν προηγμένη γνώση στον Αυτισμό. 
 -Αμέσως μετά από αυτούς, κατά σειρά γνώσεων και ουσιαστικών προσόντων, κατατάσσονται 
αντικειμενικά οι Γονείς παιδιών του ΑΦ που εκτός από την Γονεϊκή ιδιότητα παιδιού με Αυτισμό,  
κατέχουν και πτυχίο / τυπικά προσόντα όσων διορίζονται στις υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης του 
ΥΠΑΙΘ. (Πχ: Γονείς παιδιών του ΑΦ με πτυχίο στην Ειδική Αγωγή, ή Γονείς παιδιών του ΑΦ με πτυχίο 
Δασκάλου, ή καθηγητή, ή Γονείς παιδιών του ΑΦ με πτυχίο ψυχολόγου, κλπ). Αυτό συμβαίνει επειδή: 
 

  α)Έχουν το πτυχίο / ειδικότητα / προσόντα όσων άλλων διορίζονται στις υπηρεσίες Εδικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. 
 

  β)Αντικειμενικά, έχουν την μεγαλύτερη εμπειρία ΟΛΩΝ στον Αυτισμό, λόγω του παιδιού τους (ως 
γνωστόν, η εμπειρία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
για την επιλογή ή πρόσληψη σε επίσημους φορείς η  πανεπ/μια του εξωτερικού για εργασία, ή η για 
ανώτερες σπουδές). 
 

  γ)Έχουν τις περισσότερες ώρες μελέτης και της δι’ αυτής αποκόμισης επιστημονικών γνώσεων πάνω 
σε επιστημονικά συγγράμματα σχετικά με τον Αυτισμό, επειδή έχουν το μέγιστο  φυσικό κίνητρο,  
συμφέρον και ανάγκη μελέτης και απόκτησης των γνώσεων αυτών, λόγω του παιδιού τους, λόγω της 
έλλειψης επιστημονικής γνώσης και ειδικών στον Αυτισμό στη χώρα μας: Εμπειρικά, έχει υπολογιστεί 
ότι κάθε Γονέας παιδιού του ΑΦ, μόνο κατά τα τρία πρώτα χρόνια από τη διαπίστωση της πάθησης του 
παιδιού του, αφιερώνει πάνω από 800 ώρες κάθε χρόνο (συνολικά περί τις 2.500 ώρες κατά την 
πρώτη τριετία) στη μελέτη των πιο σύγχρονων επιστημονικών συγγραμμάτων για τον Αυτισμό, 
προκειμένου να βρει απαντήσεις στα προβλήματα του παιδιού του). 
  
Συνεπώς, μέχρι να συσταθεί σοβαρή και έγκυρη Εκπαίδευση στον Αυτισμό στη χώρα μας, οι Γονείς 
αυτοί, θα πρέπει να διορίζονται στις ΠΣ και την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ. Δεδομένου δε ότι οι 
Γονείς αυτοί του ΑΦ που έχουν τα προαναφερθέντα τυπικά προσόντα ΔΕΝ επαρκούν ούτε για το 10% 
των παιδιών του ΑΦ που παραμένουν χωρίς ΠΣ, η ανάγκη διορισμού τους στις ΠΣ και την Εκπαίδευση 
παιδιών του ΑΦ, είναι άμεση, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος εφικτός αριθμός ελλείψεων και προκριμένου 
να χρησιμεύσουν και στην εφαρμογή του «σχεδίου για έκτακτη προσωρινή στελέχωση» της 
Εκπαίδευσης των παιδιών του ΑΦ την οποία έχουμε καταθέσει (ως άρθρο 1.β.6), από την πρώτη ήδη 
δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, η οποία αναφέρεται και 
στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις μετέπειτα προτάσεις μας. 
 

Γ3β)  Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και αποκλεισμών: 

Στο άρθρο 21 / παρ.6, προβλέπεται (σωστά), ότι στις τοποθετήσεις  (μεταθέσεις, αποσπάσεις κλπ) στα 
Σχολεία κωφών προηγούνται οι έχοντες πιστοποιημένη ειδίκευση στην νοηματική γλώσσα και στα 
Σχολεία τυφλών, οι πιστοποιημένη ειδίκευση στην γραφή Braille.  
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  -Παρ’ όλα αυτά, για τα παιδιά του ΑΦ, αν και έχουν έναν εντελώς διαφορετικό εγκέφαλο και τρόπο 
σκέψης και έχουν ανάγκη από διαφορετική Εκπαίδευση με περισσότερες ιδιαιτερότητες και συνεπώς με 
ανάγκη μεγαλύτερης εξειδίκευσης, ΔΕΝ υπάρχει καμία ανάλογη πρόβλεψη.  
Και μάλιστα, όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοια αντίστοιχη πρόβλεψη, αλλά αντίθετα, ενώ υπήρχε 
στον προηγούμενο νόμο, τώρα καταργείται. 
Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για απλή παράλειψη, αλλά για εχθρότητα απέναντι στα Δικαιώματα 
των παιδιών του ΑΦ και για εκ προθέσεως προκλητικές διακρίσεις και αποκλεισμούς εναντίον 
τους. Επιβεβαιώνει επίσης, ότι τα παιδιά με αναπηρίες του ΑΦ, αποτελούν πλέον μία ευπαθή 
κοινωνική ομάδα που τίθεται υπό καθεστώς διωγμού από την κυβέρνηση και τις αρχές του 
Ελληνικού  κράτους. 
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

 

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:  
Από την στέρηση του Δικαιώματος των παιδιών με Αυτισμό να έχουν ειδικευμένους στην πάθησή τους 
επιστήμονες για την Εκπαίδευσή τους, παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στη σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.  
 

  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
Από τη στέρηση ειδικευμένων στην πάθησή τους επιστημόνων,  τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές 
τους, υφίστανται όλους τους αποκλεισμούς που αναφέρουμε ότι υφίστανται στη σχετική προηγηθείσα 
τοποθέτησή μας Β12. 
 

  Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  
Από την στέρηση του Δικαιώματος των παιδιών με Αυτισμό να έχουν ειδικευμένους στην πάθησή τους 
επιστήμονες για την Εκπαίδευσή τους,  τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, υφίστανται όλες τις 
διακρίσεις που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στη σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.  
Επί πλέον, δεδομένου ότι τα Δικαίωμα αυτό θεσμοθετείται για άλλες κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα 
αφαιρείται από αυτά, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, αντικειμενικά, τίθενται υπό καθεστώς 
διωγμού από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους.  
 

  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Από τη στέρηση ειδικευμένων στην πάθησή τους επιστημόνων, τα παιδιά του ΑΦ και 
οι οικογένειές τους, υφίστανται τις «απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρίσεις» και τους  ψυχικούς 
«νοητικούς, ηθικούς / μη σωματικούς βασανισμούς» που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στη σχετική 
προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
 

  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Από τη στέρηση ειδικευμένων στον Αυτισμό επιστημόνων 
και την συντήρησή της, παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος 
κόμματος, να εμπορεύονται τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ για 
οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά και άλλα ανταλλάγματα προς τους Γονείς και προς την πολιτική του 
εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και των στελεχών του, όπως αποδείξαμε στη σχετική προηγηθείσα 
τοποθέτησή μας Β12. 
 Επίσης, όπως αποδείξαμε στην τοποθέτηση αυτή, αποκτούν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν για τον 
εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα, εις βάρος των παιδιών του ΑΦ, των οικογενειών τους και εις βάρος των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους . 
  -Αυτή η δυνατότητα και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ θα υπήρχε και η διαφθορά θα καταπολεμώταν και 
θα εμποδιζόταν εάν το Ελληνικό κράτος είχε δεχτεί τις προτάσεις μας για τον κατά προτεραιότητα 
διορισμό των πλέον ειδικευμένων στον Αυτισμό επιστημόνων, στις ΠΣ και την Εκπαίδευση των 
παιδιών του ΑΦ τις οποίες έχουμε υποβάλει κατ’ επανάληψη και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού 
κράτους, αρνούνται να θεσμοθετήσουν. 
Η εξακολούθηση του αποκλεισμού των παιδιών του ΑΦ από το Δικαίωμα να έχουν ειδικευμένους στην 
πάθησή τους ειδικούς, αυξάνει και επιδεινώνει τα φαινόμενα διαφθοράς εις βάρος των Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
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μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ την ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:  

  -Από την στέρηση του Δικαιώματος των παιδιών με Αυτισμό να έχουν ειδικευμένους στην 
πάθησή τους επιστήμονες για την Εκπαίδευσή τους, παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των 
παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στη σχετική 
προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
  -Επίσης, παραβιάζονται όλα τα άρθρα και πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των διεθνών συμβάσεων 
και οργάνων σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στη 
σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, για τις οποίες αναφέρουμε ότι 
καταπατώνται στη σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
  -Επί πλέον, δεδομένου ότι τα Δικαίωμα αυτό θεσμοθετείται για άλλες κατηγορίες, ενώ 
ταυτόχρονα αφαιρείται από αυτά, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, αντικειμενικά, 
καταπατάται και το Δικαίωμά τους να μην υπόκεινται σε καθεστώς διωγμού.  
  -Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  

 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  
 

1) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ – άρθρο 8 / παράρτημα 4 και παράρτημα 
Γ4 που ορίζει ότι στις ΠΣ  και την Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, διορίζονται κατά προτεραιότητα 
οι έχοντες την μεγαλύτερη ειδίκευση στον Αυτισμό.  
Στους διοριζόμενους συμπεριλαμβάνονται οι Γονείς παιδιών του ΑΦ, εφ’ όσον κατέχουν πτυχίο 
/ τυπικά προσόντα μιας εκ των ειδικοτήτων που διορίζονται στις υπηρεσίες Ειδικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. 
Η ιεραρχική κατάταξη προτεραιότητας των ως άνω Γονέων, ενσωματώνεται στην κατηγορία 
προτεραιότητας υπ’ αριθ. 10 (κατηγορία Α + έγκυρη επιμόρφωση στο ΑΦ) της νομοθετικής 
πρότασης ΕΟΔΑΦ. 
 

2)Άμεση υλοποίηση χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ, για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στον Αυτισμό.  το οποίο έχουμε 
ζητήσει με την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / 
Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού – άρθρο Α12 και συμπληρωματικά τα άρθρα Α8, Α9, 
Α10, Α11).  
 

3)Υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ για έκτακτη προσωρινή στελέχωση των 
Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, (ήδη από το 2007 ως 
προϊδρυτική και ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής 
μας πρότασης του 2008 η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), την οποία 
έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι σήμερα. 
 

4)Διορισμός των ΠΣ του ΑΦ, από ξεχωριστή λίστα ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει και για κάθε πάθηση).  Προσθήκη της συγκεκριμένης διάταξης 
και στο γενικό άρθρο της ΠΣ, για όλες τις παθήσεις, πέραν του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό. 
 

  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Γ4) Έλλειμμα Εκπαίδευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών του Αυτιστικού Φάσματος: 

Σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε στο εισαγωγικό παράρτημα, καθώς και στην προηγηθείσα τοποθέτησή 
μας Β12 (εν μέρει και στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β13, Β14), η Ειδική Εκπαίδευση των 
παιδιών του ΑΦ, είναι μία άλλη Εκπαίδευση επειδή απευθύνεται σε έναν διαφορετικό εγκέφαλο με 
διαφορετικό τρόπο σκέψης και συνεπώς, με πολύ περισσότερες ιδιαιτερότητας και πολύ μεγαλύτερη 
εξειδίκευση.  
-Εκτός αυτού, όπως αναλύσαμε στις ως άνω ενότητες, η επιστημονική γνώση ως προς τον Αυτισμό 
στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά φτωχή και ελλιπής, προερχόμενη κυρίως από τους ελάχιστους 
επιστήμονες νε σπουδές στο εξωτερικό.  
-Επί πλέον στη χώρα μας, δεν υπάρχει ακόμη ούτε καν θεσμός σοβαρής και έγκυρης εκπαίδευσης 
ειδικών στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ. 
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.  

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι διοριζόμενοι στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, στην 
καλύτερη περίπτωση έχουν ανεπαρκείς γνώσεις, ενώ από το 2009-2010 και εντεύθεν, (με το 
νομοθέτημα Διαμαντοπούλου και τις γνωστές «επιμορφώσεις της διαφθοράς» που εγκαθίδρυσε) οι 
διοριζόμενοι από το ΥΠΑΙΘ στις ΠΣ των παιδιών του ΑΦ είναι οι πλέον (και παντελώς) αδαείς, όπως 
αναπτύξαμε και στην προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12, με αποτέλεσμα (όπως χαρακτηριστικά 
καταγγέλλει το προαναφερθέν μεγάλο ψήφισμα του ΑΦ), να χρησιμοποιούνται τα παιδιά του ΑΦ ως 
πειραματόζωα μαθητευόμενων αδαών.  
-Επί πλέον, οι ανάγκες είναι τεράστιες, δεδομένου ότι όλοι μαζί οι ειδικοί Εκπαιδευτικοί 
(συμπεριλαμβάνοντας και τους αδαείς), ΔΕΝ επαρκούν ούτε για το 1 / 4 των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ, 
με αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών να αποκλείονται από το Δικαίωμα στην 
Εκπαίδευση. 
  -Συνεπώς, η πρόταση με την οποία από το 2007 και εντεύθεν (ως προϊδρυτική και ως  ιδρυτική κίνηση 
συλλόγων της ΕΟΔΑΦ), με επανειλημμένα διαβήματά μας προς την Πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο 
Παιδείας, ζητάμε επίμονα την συγκρότηση σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης ειδικών στον Αυτισμό), 
είναι απολύτως σωστή και η υλοποίησή της αναγκαία.  
-Το 2009 μάλιστα, καταθέσαμε πλήρες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς υλοποίηση, το οποίο 
συνοδεύτηκε από ειδική πρότυπη επιστημονική διημερίδα, στην οποία παρουσιάστηκε υπόδειγμα του 
Εκπαιδευτικού προγράμματος. 
-Την πρόταση αυτή, επανακαταθέσαμε με την προαναφερθείσα νομοθετική μας πρόταση (βλ. 
Νομοθετική πρόταση ΕΟΔΑΦ - ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού – 
άρθρο Α12 και συμπληρωματικά τα άρθρα Α8, Α9, Α10, Α11).  
Παρ’ όλο που έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη την υλοποίηση της πρότασης αυτής, οι κυβερνήσεις του 
Ελληνικού κράτους, αρνούνται συστηματικά την εφαρμογή της, προφανώς για λόγους «οικονομίας» 
στα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ. 
 
 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Β1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Από την απουσία θεσμού εκπαίδευσης ειδικών 
στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των 
οικογενειών τους που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στην σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
 
  Β2)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Από την απουσία θεσμού εκπαίδευσης ειδικών στην 
Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ,  τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, υφίστανται όλους τους 
αποκλεισμούς που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στην σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.   
 
Β3) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΦ: Από την απουσία θεσμού 
εκπαίδευσης ειδικών στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, 
υφίστανται όλες τις διακρίσεις που αναφέρουμε ότι υφίστανται και στην σχετική προηγηθείσα 
τοποθέτησή μας Β12. 
 
  Β4) ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ / ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ»: Από την απουσία θεσμού εκπαίδευσης ειδικών στην Εκπαίδευση των παιδιών του 
ΑΦ,  τα παιδιά του ΑΦ και οι οικογένειές τους, υφίστανται τις «απάνθρωπες και εξευτελιστικές 
μεταχειρίσεις» και τους  ψυχικούς «νοητικούς, ηθικούς / μη σωματικούς βασανισμούς» που 
αναφέρουμε ότι υφίστανται και στην σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
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  Β5) ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦ:  Από την απουσία θεσμού εκπαίδευσης και το συνακόλουθο 
τεράστιο και συντηρούμενο έλλειμμα πραγματικών ειδικών στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ,  
παραχωρείται η δυνατότητα στα αρμόδια στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, να 
εμπορεύονται τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ για οικονομικά, 
διοικητικά, πολιτικά και άλλα ανταλλάγματα προς τους Γονείς και προς την πολιτική του εκάστοτε 
κυβερνώντος κόμματος και των στελεχών του, σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε και αποδείξαμε στην 
σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.  
Επίσης, όπως αποδείξαμε στην τοποθέτηση αυτή, αποκτούν την δυνατότητα να εξασφαλίζουν για τον 
εαυτό τους συγκάλυψη της ανεπάρκειάς τω προσόντων τους και την απαλλαγή τους από τα δύσκολα 
εργασιακά καθήκοντα, εις βάρος των παιδιών του ΑΦ, των οικογενειών τους και εις βάρος των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους. 
Επί πλέον, δίνει την δυνατότητα στους αρμόδιους του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, για την 
διασπάθιση των χρημάτων των παιδιών του ΑΦ, σε πλασματικές και επιζήμιες επιμορφώσεις όπως οι 
προαναφερθείσες «επιμορφώσεις της διαφθοράς» που καταγγέλλονται στο μεγάλο ψήφισμα του ΑΦ. 
  -Αυτές οι δυνατότητες και υπόθαλψη διαφθοράς, ΔΕΝ θα υπήρχαν και η διαφθορά θα καταπολεμώταν 
και θα εμποδιζόταν εάν το Ελληνικό κράτος είχε δεχτεί τις προτάσεις μας για την υλοποίηση του 
Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ (ή έστω τις συμπτυγμένες εκδόσεις του), τις 
οποίες έχουμε υποβάλει κατ’ επανάληψη και οι κυβερνήσεις του Ελληνικού κράτους, αρνούνται να 
θεσμοθετήσουν. 
Η διατήρηση της απουσίας σοβαρού και έγκυρου προγράμματος εκπαίδευσης ειδικών στην 
Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, αυξάνει και επιδεινώνει τα φαινόμενα διαφθοράς εις βάρος των 
Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων.  
-Το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι μόνο λογικό θεωρητικό επακόλουθο, αλλά πραγματική λογική 
βεβαιότητα, βάσει των αντικειμενικών εκθέσεων των έγκυρων διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 12ετία, το Ελληνικό κράτος έχει δημιουργήσει την παγκοσμίως 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαφθοράς, εις βάρος των πολιτών του (από την 35η θέση που βρισκόταν το 
2000 ως προς τον δείκτη διαφθοράς, υποβαθμίστηκε στην 94η θέση το 2012 σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας).  
  -Δεδομένου δε του παγκοσμίως πρωτοφανούς προβλήματος διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα τα 
τελευταία 12 χρόνια, το Ελληνικό κράτος οφείλει να το λαμβάνει υπ’ όψιν του στις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, δια των οποίων οφείλει να καταπολεμά την διαφθορά και όχι να την ευνοεί, υποθάλπει, 
παρακινεί και ενισχύει.  
 

Γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ την ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:  

  -Από την απουσία θεσμού εκπαίδευσης ειδικών στην Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ,, 
παραβιάζονται όλα τα Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους που 
αναφέρουμε ότι καταπατώνται στην σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
  -Επίσης, παραβιάζονται όλα τα άρθρα και πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των διεθνών συμβάσεων 
και οργάνων σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρουμε ότι καταπατώνται στην 
σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, για τις οποίες αναφέρουμε ότι 
καταπατώνται στην σχετική προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12. 
 
  -Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.   
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1)Άμεση υλοποίηση χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ, για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στον Αυτισμό.  το οποίο έχουμε 
ζητήσει με την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / 
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Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού – άρθρο Α12 και συμπληρωματικά τα άρθρα Α8, Α9, 
Α10, Α11).  
 

2)Υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ για έκτακτη προσωρινή στελέχωση των 
Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, (ήδη από το 2007 ως 
προϊδρυτική και ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής 
μας πρότασης του 2008 η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), την οποία 
έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι σήμερα. 
 

3)Διορισμός των ΠΣ του ΑΦ, από ξεχωριστή λίστα ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει και για κάθε πάθηση).  Προσθήκη της συγκεκριμένης διάταξης 
και στο γενικό άρθρο της ΠΣ, για όλες τις παθήσεις, πέραν του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό. 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 

Τοποθέτηση Γ5) Εκπαιδεύσεις – Επιμορφώσεις στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ (άρ. 27). 

   
Το άρθρο 27 του νπν, θεσμοθετεί (με αρκετή ασάφεια) ότι «οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 
Εκπαίδευσης επιμορφώνονται σε προγράμματα του ΥΠΑΙΘ».  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Δεδομένης της ανεπάρκειας επιστημονικής γνώσης στον Αυτισμό στη χώρα μας, από όλες αυτές τις 
επιμορφώσεις απουσιάζει σοβαρή και έγκυρη επιμόρφωση στα θέματα της Εκπαίδευσης των μαθητών 
του ΑΦ, δηλ. της μεγαλύτερης κατηγορίας Ειδικής Εκπαίδευσης.  
Τα προγράμματα αυτά μάλιστα των 400 ωρών, έχει καταγγείλει πλήθος Γονέων και συλλόγων στο 
παρελθόν για την ακαταλληλότητα και την επιζήμια επίδρασή τους στα παιδιά.  
Για τους λόγους αυτούς – και δεδομένου ότι το κενό γνώσης του Αυτισμού είναι το μεγαλύτερο 
επιστημονικό Εκπαιδευτικό κενό στη χώρα μας, είναι ανάγκη, εκτός από το πλήρες Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της ΕΟΔΑΦ που προαναφέραμε στην προηγούμενη τοποθέτησή μας, να οργανωθούν και 
σοβαρές και έγκυρες επιμορφώσεις για τον Αυτισμό.  
Συνεπώς, θα πρέπει στα επιμορφωτικά προγράμματα αυτού του άρθρου να προστεθούν έγκυρα 
προγράμματα επιμόρφωσης πάνω στον Αυτισμό, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται 
στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ (ΠΣ, εξειδικευμένα Σχολεία ή τμήματα Αυτισμού κλπ). 
Οι επιμορφώσεις αυτές βασίζονται σε μέρη, ή σε συμπτυγμένες μορφές του Εκπαιδευτικού 
προγράμματος 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ, σε κλιμακούμενα επίπεδα.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Από την απουσία θεσμών επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών πάνω στον Αυτισμό, δημιουργούνται  
β1)παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
β2)Αποκλεισμοί και διακρίσεις  
β3)Συνθήκες απάνθρωπης μεταχείρισης 
β4)Υπόθαλψη και ενίσχυση της διαφθοράς,  
εναντίον των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους, για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν 
και αναλύθηκαν στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β12 και Γ4.  
 
-Παραβιάζονται επίσης, όλα τα Δικαιώματα, θεσμοί και συμβάσεις που αναλύσαμε ότι 
παραβιάζονται  στις ως άνω τοποθετήσεις μας Β12 και Γ4. 
 
-Ιδιαίτερα τονίζουμε την παραβίαση των άρθρων 18-α, 24 και 50-ζ της 60ής συνόδου της 
αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ η οποία προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους όρους 
σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας και με τις οποίες η επιτροπή ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις δαπάνες που προβλέπονται στον  προϋπολογισμό, ... 
με  στόχο να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από τις περικοπές  λόγω 
της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και να εξασφαλίσει  την  περαιτέρω υποστήριξη και  
διεύρυνσή  τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και 
ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
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-Να   εξασφαλίσει ότι   … παρέχεται εκπαίδευση στους επαγγελματίες που εργάζονται με τα 
παιδιά με αναπηρίες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας, 
ιατρικό προσωπικό, θεραπευτές και προσωπικό παροχής φροντίδας. (άρθρο 50-ζ)  
-Εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη επιμόρφωσης των επαγγελματιών που εργάζονται 
για ή με παιδιά». (άρθρο 24) 
 
  -Για όλες τις ως άνω παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, 
εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.   
 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

 
 1) Ενσωμάτωση και εφαρμογή επιμορφώσεων ειδικά για την Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό, 
στα υπόλοιπα επιμορφωτικά προγράμματα του ΥΠΑΙΘ. Οι επιμορφώσεις αυτές μέρη, ή 
συμπτυγμένες μορφές του Εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ, στα εξής 
κλιμακούμενα επίπεδα:  
  α)Απλή επιμόρφωση στην εκπαίδευση μαθητών του ΑΦ, διδακτικής διάρκειας 100 – 150 
ωρών. 
  β)Βασική εκπαίδευση στην εκπαίδευση μαθητών του ΑΦ, διδακτικής διάρκειας 500 – 800 
ωρών 
  γ)Μονοετής μεταπτυχιακή ειδίκευση  στην εκπαίδευση μαθητών του ΑΦ, διάρκειας 1.000 – 
1.200 ωρών,  
όπως προτείνονται και περιγράφονται στο άρθρο Α11 της νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ.  
 
2) Τα ως άνω επιμορφωτικά προγράμματα, εφ’ όσον δεν εκτελούνται από την ΕΟΔΑΦ (σε 
συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ ή πανεπιστημιακούς φορείς), πρέπει να είναι εγκεκριμένα ως προς 
την επάρκειά τους από την ΕΟΔΑΦ (ή πανεπιστημιακό φορέα με επιστημονική επάρκεια στον 
Αυτισμό κατά τα οριζόμενα στην νομοθετική πρόταση ΕΟΔΑΦ – άρθρα Α9, Α10, Α11) και να 
έχουν κλιμακούμενη μοριοδότηση ανάλογα με την διάρκειά τους και πάντως αναλογικά 
μικρότερη του πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος των 1.800 ωρών.  
Η  μοριοδότηση αυτή, αποτελεί το βασικότερο κριτήριο στην προτεραιότητα πρόσληψης, 
διορισμού, τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης κλπ, στις Εκπαιδευτικές υπηρεσίες μαθητών 
του ΑΦ. 

 

Τοποθέτηση Γ6) Σχέδιο προσωρινής έκτακτης στελέχωσης της Εκπαίδευσης μαθητών του 

ΑΦ:  
 
Σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε, οι υπάρχοντες ειδικοί Εκπαιδευτικοί, αφ’ ενός δεν 
επαρκούν ούτε για το 1/4 των ΠΣ των παιδιών του ΑΦ και αφ’ ετέρου, οι υπάρχοντες 
παρουσιάζουν μεγάλη επιστημονική ανεπάρκεια. 
Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη υποβάθμιση και ο ουσιαστικός αποκλεισμός της μεγάλης 
πλειοψηφίας των παιδιών του ΑΦ από την Εκπαίδευση σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε και 
αποδείξαμε στο εισαγωγικό παράρτημα και κυρίως στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β12, 
Β13, Β14. 
 
Για το λόγο αυτό, έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη, ειδική πρόταση / σχέδιο έκτακτης 
προσωρινής στελέχωσης των ΠΣ του ΑΦ με τον διορισμό των ελάχιστων ειδικών που 
υπάρχουν στη χώρα μας (προερχόμενοι κυρίως από πανεπιστήμια του εξωτερικού).  
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Το σχέδιο αυτό, συνίσταται στην άμεση πρόσληψη όλων των ειδικών εκ των ειδικοτήτων που 
προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ειδίκευση στον Αυτισμό, από 
έγκυρα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με απόλυτη προτεραιότητα της ειδίκευσης αυτής, έναντι των 
άλλων τυπικών προσόντων. 
Με την εφαρμογή αυτής της νομοθετικής μας πρότασης, θα επιτυγχάνονταν η μέγιστη δυνατή 
στελέχωση Παράλληλων Στηρίξεων του ΑΦ με πραγματικά ειδικούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τον 
πυρήνα της διάδοσης και εξάπλωσης της επιστημονικής γνώσης για τον Αυτισμό στη χώρα μας, καθώς 
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η δημιουργία του πυρήνα της σύστασης / συγκρότησης σοβαρής και έγκυρης Εκπαίδευσης 
ειδικευμένων Εκπαιδευτικών του Αυτιστικού Φάσματος. Την πρόταση αυτή μάλιστα, καταθέσαμε στην 
πρώτη δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, ως άρθρο 1.β.6 
της τότε νομοθετικής μας πρότασης η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς 
και στις μετέπειτα προτάσεις μας. 
 Οι προτάσεις μας αυτές, δεν έγιναν δεκτές και η κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους αρνήθηκε κάθε 
ενέργεια για τον διορισμό επιστημόνων ειδικευμένων στον Αυτισμό, φροντίζοντας για τον αποκλεισμό 
τους από την Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ. 
  -Αντιθέτως μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας (με τα νομοθετήματα 2009 – 2010), φρόντισε να 
απομακρύνει από την ΠΣ των παιδιών του ΑΦ,  όλους όσους είχαν κάποιες γνώσεις περισσότερες των 
άλλων στον Αυτισμό, αντικαθιστώντας τους με Εκπαιδευτικούς παντελώς  αδαείς, όχι μόνο ως προς 
τον Αυτισμό, αλλά και ως προς κάθε μορφή ειδικής Εκπαίδευσης, μέσω των γνωστών «επιμορφώσεων 
της διαφθοράς» όπως χαρακτηρίζονται στο μεγάλο ψήφισμα που προαναφέραμε , με οποίες, αδαείς 
υποψήφιοι ψηφοφόροι με έξι μόνο(!!!) ώρες Εκπαίδευσης, χρίστηκαν ως «ειδικοί» Παράλληλης 
Στήριξης και τοποθετήθηκαν στις ΠΣ παιδιών του ΑΦ για να …αυτοεκπαιδεύονται επάνω στα παιδιά, 
χρησιμοποιώντας τα ως πειραματόζωα!!! 
  -Επισημαίνουμε ότι εάν το ΥΠΑΙΘ είχε εφαρμόσει το σχέδιο έκτακτης προσωρινής στελέχωσης που 
είχαμε προτείνει ήδη από την νομοθετική μας πρόταση του 2008, σε συνδυασμό με το Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που έχουμε προτείνει από το 2009, σήμερα, πολλά παιδιά του ΑΦ θα είχαν λάβει 
πραγματική Εκπαίδευση, ενώ θα υπήρχαν (με συγκριτικά ελάχιστα χρήματα), πάνω από 15.000 
εκπαιδευτικοί, πραγματικά  ειδικευμένοι στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ (ενώ σήμερα είναι αμφίβολο 
αν υπάρχουν μερικές δεκάδες).  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

  Από την άρνηση του ΥΠΑΙΘ για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης προσωρινής στελέχωσης των ΠΣ 
του ΑΦ με τους πλέον ειδικευμένους στον Αυτισμό επιστήμονες, δημιουργούνται : 
β1)παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
β2)Αποκλεισμοί και διακρίσεις  
β3)Συνθήκες απάνθρωπης μεταχείρισης 
β4)Υπόθαλψη και ενίσχυση της διαφθοράς,  
εναντίον των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους, για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν 
και αναλύθηκαν στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β12,  Β13, Β14  και  Γ4. 
 
-Παραβιάζονται επίσης, όλα τα Δικαιώματα, θεσμοί και συμβάσεις που αναλύσαμε ότι 
παραβιάζονται  στις ως άνω τοποθετήσεις μας Β12, Β13, Β14 και Γ4. 
 
-Ιδιαίτερα τονίζουμε την παραβίαση των άρθρων 18-α, 24 και 50-ζ της 60ής συνόδου της 
αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ η οποία προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους όρους 
σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας και με τις οποίες η επιτροπή ΟΗΕ:  
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις δαπάνες που προβλέπονται στον  προϋπολογισμό, ... 
με  στόχο να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από τις περικοπές  λόγω 
της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και να εξασφαλίσει  την  περαιτέρω υποστήριξη και  
διεύρυνσή  τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι δίκαιες και 
ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να   εξασφαλίσει ότι   … παρέχεται εκπαίδευση στους επαγγελματίες που εργάζονται με τα 
παιδιά με αναπηρίες, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας, 
ιατρικό προσωπικό, θεραπευτές και προσωπικό παροχής φροντίδας. (άρθρο 50-ζ)  
-Εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη επιμόρφωσης των επαγγελματιών που εργάζονται 
για ή με παιδιά». (άρθρο 24) 

 

Δ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  
 

   1)Άμεση υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ για έκτακτη προσωρινή στελέχωση 
των Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, η οποία έχει 
κατατεθεί και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής μας πρότασης του 2008 η οποία αναφέρεται και 
στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), την οποία έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι 
σήμερα. 
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   2) Οι 18 κατηγορίες και αντίστοιχα διαβαθμισμένες ειδικότητες που προσλαμβάνονται κατά 
σειρά προτεραιότητας για την ως άνω έκτακτη προσωρινή στελέχωση, είναι οι αναφερόμενες  
στην προαναφερόμενη (8972 / 29/07/2013) νομοθετική πρόταση ΕΟΔΑΦ, άρθρα Α8 και Α8α / 
παράρτημα Γ4 και άρθρο Α11 και Α11α / παράρτημα Γ3.   
Συγκεκριμένα:  
Τρεις κατηγορίες ειδικών, ιεραρχημένες σύμφωνα με το επίπεδο ειδίκευσης «Έγκυρων 
Εκπαιδεύσεων στον Αυτισμό», που κατά σειρά προτεραιότητας είναι (συνοπτικά): 1) 
Μεταπτυχιακό (2ετές) στο ΑΦ με Πρακτική και εμπειρία στο ΑΦ 2)Μεταπτυχιακό στο ΑΦ χωρίς 
πρακτική ή εμπειρία 3)Βασική Εκπαίδευση στο ΑΦ(9μηνη)  4)Έγκυρη επιμόρφωση στο ΑΦ. Οι 
ιεραρχημένες ειδικότητες, είναι κατά σειρά: α)Ειδικοί παιδαγωγοί και Ειδικοί Σχολικής 
Ψυχολογίας, β)Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, γ)Κοινωνικοί λειτουργοί εργοθεραπευτές και 
λογοθεραπευτές. (Στους ειδικούς Παιδαγωγούς, συμπεριλαμβάνονται και οι Εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο / μεταπτυχιακό ειδικής Αγωγής.  
 

Ενδεικτικά παραθέτουμε την κατά προτεραιότητα σειρά ιεράρχησης: 

2.1)Ειδικοί Παιδαγωγοί και Ειδικοί Σχολικής Ψυχολογίας με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ + Πρακτική + εμπειρία 
στο ΑΦ 
2.2)Ειδικοί Παιδαγωγοί και Ειδικοί Σχολικής Ψυχολογίας με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ (χωρίς Πρακτική + 
εμπειρία) 
2.3)Εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ + Πρακτική + εμπειρία στο ΑΦ 
2.4)Εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ (χωρίς Πρακτική + εμπειρία) 
2.5)Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ + Πρακτική + 
εμπειρία στο ΑΦ 
2.6) Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές με Μεταπτυχιακό στο ΑΦ (χωρίς Πρακτική + 
εμπειρία) 
2.7) Ειδικοί Παιδαγωγοί και Ειδικοί Σχολικής Ψυχολογίας με Βασική Εκπαίδευση στο ΑΦ (χωρίς 
Μεταπτυχιακό, Πρακτική ή εμπειρία στο ΑΦ),  
κοκ.... 
 

   -Αναλυτικοί ορισμοί των «Έγκυρων Εκπαιδεύσεων στον Αυτισμό», παρατίθενται στο σχετικό 
παράρτημα Γ-3 (άρθρο 11 α) της νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ. 
 

   -Αναλυτική κατάσταση για την ιεραρχική ταξινόμηση των προσόντων ειδικών Εκπαιδευτικών του ΑΦ, 
έχει κατατεθεί με τις κατά καιρούς νομοθετικές προτάσεις μας, με τελευταία την προαναφερθείσα 
νομοθετική πρόταση ΕΟΔΑΦ – άρθρο 8α – παράρτημα Γ-4.  
 
   3) Στους διοριζόμενους συμπεριλαμβάνονται οι Γονείς παιδιών του ΑΦ, εφ’ όσον κατέχουν 
πτυχίο / τυπικά προσόντα μιας εκ των ειδικοτήτων που διορίζονται στις υπηρεσίες Ειδικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Η ιεραρχική κατάταξη προτεραιότητας των ως άνω Γονέων, 
ενσωματώνεται στην κατηγορία προτεραιότητας υπ’ αριθ. 10 (κατηγορία Α + έγκυρη 
επιμόρφωση στο ΑΦ) της νομοθετικής πρότασης ΕΟΔΑΦ. (μαζί με τους Ειδικούς Παιδαγωγούς 
και Ειδικούς Σχολικής Ψυχολογίας με απλή – αλλά «έγκυρη επιμόρφωση» στο ΑΦ). 
 

   4)Άμεση υλοποίηση χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ, για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στον Αυτισμό.  το οποίο έχουμε 
ζητήσει με την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / 
Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού – άρθρο Α12 και συμπληρωματικά τα άρθρα Α8, Α9, 
Α10, Α11), ώστε σύντομα να υπάρξουν οι αναγκαίοι ειδικοί με πλήρη προσόντα στην 
Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ.  
 

   5)Διορισμός των ΠΣ του ΑΦ, από ξεχωριστή λίστα ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει και για κάθε πάθηση).  Προσθήκη της συγκεκριμένης διάταξης 
και στο γενικό άρθρο της ΠΣ, για όλες τις παθήσεις, πέραν του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό. 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
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Τοποθέτηση Γ7) Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων – Διαφάνεια: 

 
Έχει διαπιστωθεί ότι από το 2010 και εντεύθεν που εμφανίστηκε μαζικά η πρακτική της 
«μερικής» ΠΣ και της στελέχωσής της με τις γνωστές «επιμορφώσεις της διαφθοράς» όπως 
καταγγέλλονται στο προαναφερθέν μεγάλο ψήφισμα των Γονέων και ειδικών του ΑΦ, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, έπαψαν πλέον να χορηγούν στους Γονείς την απόφαση για την ΠΣ του 
παιδιού τους. 
Μάλιστα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπηρεσιών, που αρνούνται να χορηγήσουν στους 
Γονείς τα στοιχεία που αφορούν την ΠΣ του παιδιού τους, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν 
πρόκειται για απλή αμέλεια, αλλά για συστηματική παράτυπη και παράνομη (στην ουσία 
παρακρατική) διοικητική πολιτική. 
 

Α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  -Η προφανέστερη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από την πρακτική αυτή, είναι η απόκρυψη και 
πλαστογράφηση των στοιχείων της ΠΣ έναντι της κοινής γνώμης, των ψηφοφόρων, της Δικαιοσύνης, 
των διεθνών φορέων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ κλπ). 
Με τη μέθοδο αυτή, τα στοιχεία μπορούν να πλαστογραφούνται και η υποβάθμιση και ο δραστικός 
επιμερισμός της ΠΣ που προαναφέραμε στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β4, Β5, Β6 και Β17, να 
παρουσιάζονται ως δήθεν διπλασιασμός, πενταπλασιασμός ή δεκαπλασιασμός των Παράλληλων 
Στηρίξεων, ενώ στην πραγματικότητα, οι υπάρχουσες ΠΣ έχουν περικοπεί στις μισές, ή με τον νπν και 
στις υποδεκαπλάσιες (!!!) ημέρες και ώρες – και από Εκπαιδευτική υποστήριξη μετατράπηκαν σε 
Εκπαιδευτική υποβάθμιση, κακοποίηση και βασανισμό των παιδιών.  
Ο Γονιός όμως, εφ’ όσον του στερούν την χορήγηση των αποφάσεων που δικαιούται βάσει των αρχών 
διαφάνειας και νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, δεν έχει στα χέρια του τα πραγματικά στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι η ΠΣ του παιδιού του επιμερίστηκε και  μειώθηκε δραματικά, ούτε ότι 
στελεχώνεται από εντελώς αδαείς και επικίνδυνους υπαλλήλους, ώστε να μπορεί να καταγγείλει την 
κακοποίηση του παιδιού του και να προσφύγει εναντίον της καταπάτησης των Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων του. 
Επίσης, δεν μπορεί να αποδείξει την πραγματικότητα ότι η ΠΣ ήρθε στο μέσον της χρονιάς και έτσι, οι 
αρμόδιοι μπορούν να παρουσιάζουν ότι δήθεν το παιδί έχει ΠΣ από την πρώτη μέρα του Σχολείου.  
Επίσης, δεν μπορεί να αποδείξει την πραγματικότητα ότι ΔΕΝ υπάρχει για το παιδί τους μόνιμος 
Εκπαιδευτικός ΠΣ ο οποίος εκπαιδεύει τον δήθεν εκπαιδευόμενο του ΕΣΠΑ και ότι στην 
πραγματικότητα ο μαθητευόμενος του ΕΣΠΑ ... αυτοεκπαιδεύεται(!!!)  μόνος του χρησιμοποιώντας το 
παιδί ως πειραματόζωο παριστάνοντας ταυτόχρονα τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο, κλπ κλπ... 
   -Συνεπώς, το ΥΠΑΙΘ και οι αρμόδιοι, μπορούν να πλαστογραφούν την πραγματικότητα και να 
παρουσιάζουν ότι δήθεν το παιδί έχει μόνιμη και σταθερή ΠΣ από την πρώτη μέρα του Σχολείου (ενώ 
στην πραγματικότητα η πλήρης ΠΣ έχει καταργηθεί από το 2009-10 και μετά), ότι δήθεν αυτή 
στελεχώνεται από μόνιμο και επιστημονικά επαρκή ειδικό (ο οποίος όμως είναι ανύπαρκτος), ότι δήθεν 
ο εκπαιδευτικός ΠΣ του ΕΣΠΑ απλά μαθητεύει δίπλα σε κάποιον (ανύπαρκτο) μόνιμο ειδικό ΠΣ ο 
οποίος έχει δήθεν αναλάβει την ατομική και πλήρη ΠΣ του παιδιού και ότι δεν αυτοσχεδιάζει επάνω του 
χρησιμοποιώντας το ως πειραματόζωο, ότι Δήθεν οι ΠΣ αυξήθηκαν και να παρουσιάζονται διπλάσιες, 
πενταπλάσιες ή δεκαπλάσιες από όσες είναι στην πραγματικότητα, κοκ...  
  -Γίνεται λοιπόν προφανές, ότι η νέα αυτή (παρακρατική) μέθοδος των αρμοδίων υπηρεσιών και 
στελεχών του ΥΠΑΙΘ, καθιερώθηκε «στα μουλωχτά», για να μπορούν να συγκαλύπτουν, 
αποκρύπτουν, παραποιούν και πλαστογραφούν την πραγματικότητα, τις εγκληματικές ενέργειες 
εναντίον των Εκπαιδευτικών και των εν γένει Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του παιδιού, την «απάνθρωπη  
και εξευτελιστική μεταχείριση» του και τον «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» του προς 
υφαρπαγή των χρημάτων που δικαιούται και προς εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπιμοτήτων.  
Με τον τρόπο αυτό, εξαπατώνται η κοινή γνώμη, οι ψηφοφόροι, οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί και 
φορείς χρηματοδότησης και προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η διεθνής Δικαιοσύνη, στους 
οποίους δίνεται η ψευδής / παραπλανητική εντύπωση ότι δήθεν οι υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης (και 
οι Παράλληλες Στηρίξεις) αυξάνονται και ότι η χρηματοδότηση που προνοούν χρησιμοποιείται δήθεν 
στην αύξηση των υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης (και των ΠΣ) και στην κατοχύρωση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για την «εξευτελιστική και 
απάνθρωπη μεταχείριση», τον «νοητικό, ηθικό / μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ – 
συνεπώς και για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους τα οποία προοριζόταν να 
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ενισχύσει – δηλ.  για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγούνται αυτές οι 
χρηματοδοτήσεις.  
  -Είναι αδιανόητο οι Εκπαιδευτικές υπηρεσίες παιδιών με αναπηρίες και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες 
του ΥΠΑΙΘ και του κράτους να λειτουργούν με τόσοι ανεύθυνο και παρακρατικό τρόπο.  
Η έγγραφη και έγκυρη χορήγηση στους πολίτες κάθε απόφασης Δημόσιων οργάνων που τους αφορά 
στα πλαίσια της διαφάνειας, της υπευθυνότητας της ανάληψης της ευθύνης και της ελεγξιμότητας των 
διοικητικών πράξεων, αποτελεί απαράβατο όρο λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος. Η μη 
τήρησή της, παραβιάζει τα Δημοκρατικά Δικαιώματα των εμπλεκόμενων πολιτών, το Σύνταγμα και το 
Δημοκρατικό πολίτευμα. 
Εφ’ όσον οι διοικητικές πράξεις που αφορούν και καθορίζουν το Εκπαιδευτικό μέλλον, τα Ανθρώπινα 
και Συνταγματικά Δικαιώματα του παιδιού και την εν γένει ζωή και το μέλλον του αποκρύπτονται και δεν 
χορηγούνται στους Γονείς ώστε να αποδεικνύονται και η οικογένεια να μπορεί να προσφύγει, να 
αμυνθεί και να υπερασπιστεί το παιδί έναντι της αυθαιρεσίας και παρανομίας αυτών των διοικητικών 
πράξεων, τότε, το παιδί, η οικογένεια και τα Δικαιώματά τους μετατρέπονται σε αντικείμενο αυθαιρεσίας 
των αρμοδίων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και συνεπώς, τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα αίρονται και καταργούνται.  

 

Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  

    Από την πρακτική της μη χορήγησης στους Γονείς των αποφάσεων που αφορούν την ΠΣ και την 
Εκπαίδευση του παιδιού τους,  καθώς και από την άρνηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την 
χορήγηση αυτών των αποφάσεων, δημιουργούνται: 
β1)παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
β2)Αποκλεισμοί και διακρίσεις  
β3)Συνθήκες απάνθρωπης μεταχείρισης 
β4)Υπόθαλψη και ενίσχυση της διαφθοράς,  
εναντίον των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους, για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν 
και αναλύθηκαν κυρίως στις προηγηθείσες τοποθετήσεις μας Β4,  Β5,  Β6,  Β8,  Β11 και Β12.  
-Παραβιάζονται επίσης, όλα τα Δικαιώματα, θεσμοί και συμβάσεις που αναλύσαμε ότι παραβιάζονται  
στις ως άνω τοποθετήσεις μας Β4, Β5, Β6, Β8, Β11 και Β12.  
-Επίσης, παραβιάζονται και τα Δικαιώματα στην οικογενειακή ζωή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουμε 
στην τοποθέτησή μας Β1. 
-Παραβιάζονται επίσης το Δικαίωμα της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το 
Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καθώς και τα Δικαιώματα της συμμετοχής στους Δημοκρατικούς θεσμούς και 
στη Δημοκρατία.  
Συνεπώς, παραβιάζονται και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 
  -Ιδιαίτερα τονίζουμε την παραβίαση των άρθρων 18-στ, 17, 50α και 46 της 60ής συνόδου της 
αρμόδιας επιτροπής ΟΗΕ η οποία προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους όρους 
σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας και με τις οποίες η επιτροπή ΟΗΕ:  
«Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να εντείνει όλες τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να εξασφαλίσει διαφάνεια στη 
δημοσιονομική διαχείριση. (άρθρο 18-στ)  
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο Νο 9 (2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες: 
Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).    
 -Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  

 

Γ) ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ:  

1) Θεσμοθέτηση της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ (Εθνικής Ομοσπονδίας για τα 
Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος) («ΑΠ 8972 / 29/07/2013 / Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο 
Υπουργού» – άρθρα Α13 και Α23, που ορίζουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και στελέχη του 
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ΥΠΑΙΘ, υποχρεούνται να χορηγούν όχι μόνο τις αποφάσεις για την έγκριση και στελέχωση της 
ΠΣ, αλλά και  όλα τα τυπικά προσόντα / τίτλους σπουδών του ειδικού που αναλαμβάνει την ΠΣ 
του παιδιού και τους τομείς ειδίκευσής του. Επίσης, την υποχρέωση αυτή έχουν όλες οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για κάθε στέλεχος ή υπάλληλό τους που εμπλέκεται καθ οιονδήποτε 
τρόπο με την εκπαίδευση και εκπαιδευτική ένταξη του παιδιού.  
Επίσης, ότι υποχρεούνται στην δημοσιοποίηση και χορήγηση όλων των στοιχείων για τη 
διαχείριση των κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων ειδικής αγωγής στους γονείς και τους 
φορείς τους που τα αιτούνται, με σαφή και λεπτομερή απολογισμό, όταν τους αφορούν και 
θεωρούνται αποδέκτες των σκοπών της χρήσης τους.  
 
2)Οι αποφάσεις έγκρισης, τοποθέτησης και στελέχωσης της ΠΣ, κοινοποιούνται / χορηγούνται 
άμεσα, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια προς τους Γονείς και αναφέρουν: Την απόφαση έγκρισης, 
την απόφαση τοποθέτησης και στελέχωσης της ΠΣ του συγκεκριμένου παιδιού με 
συγκεκριμένο ειδικό εκπαιδευτικό, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ΠΣ, τις ημέρες και 
ώρες εφαρμογής της, τα στοιχεία του εκπαιδευτικού της ΠΣ, τις σπουδές, ειδικεύσεις και άλλα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του εκπαιδευτικού ΠΣ του παιδιού, το αν είναι ο υπεύθυνος 
της ΠΣ του παιδιού ή μαθητευόμενος, κλπ.  
 
3)Όλα τα ως άνω στοιχεία, είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε κάθε αίτημα των Γονέων / 
κηδεμόνων του παιδιού, καθώς και όλα τα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία που 
απαιτούνται προς τούτο (πτυχία, αποδεικτικά πιστοποιητικά σπουδών και ειδικεύσεων κλπ) 
 
4) Θεσμοθέτηση του άρθρου 26 της προαναφερθείσας (ΑΠ 8972 / 29/07/2013) νομοθετικής 
πρότασης της ΕΟΔΑΦ για κυρώσεις εναντίον πράξεων παραβίασης Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων εναντίον των παιδιών με αναπηρίες, από τα αρμόδια κρατικά 
στελέχη.   
Συγκεκριμενοποίησή της με θεσμοθέτηση της πρότασής μας στην προηγηθείσα τοποθέτησή 
μας Γ2, προτάσεις 3.8, 3.9 και 3.10 για κυρώσεις πρώτου επιπέδου (20ήμερη αργία, αποπομπή 
από τις υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης, στέρηση βαθμού εξέλιξης) στις περιπτώσεις 3.8 και 
3.10 (παράλειψη χορήγησης / κοινοποίησης στους Γονείς, της απόφασης για την ΠΣ του 
παιδιού τους και άρνηση παραλαβής ή χορήγησης πρωτοκόλλου σε σχετικές αιτήσεις, 
αναφορές των Γονέων) καθώς και για κυρώσεις δεύτερου επίπεδου κυρώσεων (αργία ενός 
μηνός ή μεγαλύτερη, καθαίρεση / έκπτωση από κάθε βαθμό εξέλιξης, άμεση διαθεσιμότητα, 
απόλυση, κίνηση ποινικών διαδικασιών) στην περίπτωση 3.9 (άρνηση χορήγησης στους 
Γονείς, των ως άνω αποφάσεων  για την ΠΣ του παιδιού τους, σε αίτημα των Γονέων / 
κηδεμόνων, ή του ίδιου του παιδιού), μέχρι το επίπεδο της διαθεσιμότητας / ερωτηματικού 
απόλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

Τοποθέτηση Δ1)  Εξειδίκευση της Παράλληλης Στήριξης και των υπηρεσιών Ειδικής 

Εκπαίδευσης: Όπως αναλύσαμε και αποδείξαμε στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας,  
α)το έλλειμμα αριθμητικής επάρκειας ειδικών εκπαιδευτικών και δομών, ειδικά στον Αυτισμό, 
β)η έλλειψη επιστημονικής γνώσης και ειδίκευσης στον Αυτισμό (καθώς και υψηλής ειδίκευσης σε κάθε 
πάθηση),  
γ)η άρνηση του Ελληνικού κράτους για μόνιμο και σταθερό προσωπικό Ειδικής Εκπαίδευσης  
δ)οι συνθήκες πρωτοφανούς ανεργίας, απολύσεων και κοινωνικών περικοπών,  
έχουν επιβάλλει μεγάλη υποβάθμιση στην Εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές 
Εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μεγάλη εμπορευματοποίηση επιμορφώσεων χαμηλού επιπέδου. 
-Οι εκπαιδευτικοί ειδικής Εκπαίδευσης, υποχρεούνται σε πλήθος επιμορφώσεων σε εντελώς 
διαφορετικές και ετερόκλητες παθήσεις, οι οποίες φυσικά είναι ανθρωπίνως αδύνατον να είναι όλες 
επαρκείς και ικανοποιητικής ειδίκευσης σε όλους τους τομείς.  
-Είναι αδύνατον σε έναν ειδικό Εκπαιδευτικό να κατέχει πλήρως την νοηματική γλώσσα και τις άλλες 
μεθόδους στήριξης των παιδιών με κώφωση και ταυτόχρονα να κατέχει πλήρως και την διαχείριση της 
γραφής Braille και τις άλλες μεθόδους μαθησιακής (αλλά και ψυχολογικής εκπαιδευτικής) υποστήριξης 
των παιδιών με τύφλωση, ταυτόχρονα να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των Παιδιών 
με ΔΕΠΥ και τις ξεχωριστές Εκπαιδευτικές ανάγκες τους και μεθόδους εκπαιδευτικής τους 
υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα να έχει και σοβαρή ειδίκευση και στην δυσλεξία, την δυσκρασία, κλπ 
κλπ – και ταυτόχρονα να έχει και τις γνώσεις πάνω στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, οι οποίες από 
μόνες τους είναι ένα ολόκληρο επιστημονικό αντικείμενο που συνιστούν ένα ξεχωριστό (και δύσκολο)  
μεταπτυχιακό υψηλής ειδίκευσης....   
-Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι ότι οι ειδικοί Εκπαιδευτικοί, υπό το φάσμα της 
ανεργίας, των απολύσεων και αξιολογήσεων, εξαναγκάζονται να υποβάλλονται σε άσκοπες 
επιφανειακές επιμορφώσεις προκειμένου να έχουν τυπικές (αλλά άνευ ουσίας) αποδείξεις προσόντων 
και να προσπαθούν να διοριστούν στην ειδική Εκπαίδευση της κάθε πάθησης με επιφανειακές και 
πρόχειρες γνώσεις.    
Η πραγματικότητα όμως, συνίσταται στα εξής: 
1)Οι υπάρχοντες ειδικοί Εκπαιδευτικοί, δεν επαρκούν ούτε για το 1 / 4 των παιδιών του ΑΦ που έχουν 
ανάγκη ειδικευμένων Εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, οι ανάγκες διορισμού όλων τους, άμεσες 
και επιτακτικές. 
2)Η κατοχή όλων αυτών των ειδικεύσεων από ένα άτομο είναι πρακτικώς αδύνατη. Συνεπώς, υπάρχει 
ανάγκη εξειδίκευσης κάθε ειδικού Εκπαιδευτικού σε μία συγκεκριμένη πάθηση (ή το πολύ 2-3, αν είναι 
από τις θεωρούμενες ως «εύκολες» και συναφείς μεταξύ τους).  
3)προκειμένου να μπορούν αυτά να πραγματοποιηθούν, πλήρης εργασιακή εξασφάλιση (μονιμότητα 
Δημοσίου) στους εκπαιδευτικούς που αποφασίζουν να ειδικευτούν σε αυτό το δυσκολότερο όλων 
Εκπαιδευτικό έργο.  
 

 ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ 

 

   1) Συνεπώς, επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί άμεσα η εξειδίκευση της Παράλληλης Στήριξης, ανά 
πάθηση / κατηγορία, βάσει των οποίων θα ορίζεται. Δηλ, Παράλληλη Στήριξη παιδιών του ΑΦ, 
ΠΣ παιδιών με κώφωση, ΠΣ παιδιών με τύφλωση, κοκ. 
 

  2) Για κάθε ειδίκευση πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή  λίστα με τους ειδικευμένους σε αυτήν και 
οι προσλήψεις ειδικών ΠΣ για κάθε πάθηση, θα γίνονται ξεχωριστά για κάθε πάθηση από την 
αντίστοιχη λίστα, βάσει της ιεράρχησης των προσόντων και της αντίστοιχης προτεραιότητας 
που αυτή ορίζει. 
 

   3) Οι ειδικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα δεύτερης ή τρίτης ειδίκευσης, συμμετέχουν σε 
όλες τις αντίστοιχες λίστες για τις οποίες κατέχουν επαρκή προσόντα. 
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  4) Τα απαιτούμενα προσόντα σε κάθε πάθηση / κατηγορία, ορίζονται σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς τους φορείς και ικανοποιούν τα αιτήματα των ίδιων των παιδιών και των Γονέων 
τους. (πχ για τα προσόντα συμμετοχής στις λίστες ειδικών στην κώφωση, τα προσόντα και 
τους όρους ορίζει η ομοσπονδία κωφών, για την τύφλωση η ομοσπονδία τυφλών για τον 
Αυτισμό η Ομοσπονδία Αυτισμού, κοκ) 
 

  5) Ειδικότερα για τα προσόντα συμμετοχής στην λίστα ειδικών του ΑΦ, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρούσα τοποθέτηση και την αντίστοιχη προαναφερθείσα νομοθετική 
πρόταση (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013) της ΕΟΔΑΦ, στα άρθρα Α8, Α9, Α10, Α11 και στα αντίστοιχα 
αναλυτικά τους παραρτήματα Γ3 και Γ4. 
 

Τοποθέτηση Δ2) Αυθαίρετη, αντιεπιστημονική, παραπλανητική ορολογία του νπν:   

Στο άρθρο 1.3 του νπν, ορίζεται το παράλογο, ότι για το συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο (που 
προορίζεται να γίνει... νόμος του κράτους!!!), με τον όρο «διάγνωση» ΔΕΝ θα νοείται πλέον η 
διάγνωση(!!!), αλλά η ... Εκπαιδευτική αξιολόγηση !!!....  
Ως γνωστόν είναι εντελώς διαφορετικές έννοιες η διάγνωση, η αξιολόγηση η Εκπαιδευτική αξιολόγηση, 
η γνωμάτευση, κοκ.   
Προς τι λοιπόν η ιδέα για ανάπλαση της γλώσσας και της αντιεπιστημονικής αλλαγής των εννοιών;    
Προφανέστερη (και μοναδική κατά τα φαινόμενα) σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από αυτήν την 
αυθαίρετη αλλαγή, είναι η εξαπάτηση των μη ενημερωμένων Γονέων, προκειμένου οι αρμόδιοι να 
παρουσιάζουν τις αντιεπιστημονικές, μεροληπτικές και αναξιόπιστες Εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των 
εξαρτώμενων κυβερνητικών υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ, ως ... «διάγνωση» και βάσει αυτής να 
γνωματεύουν την απόρριψη της ΠΣ και τις εν γένει περικοπές, παρακάμπτοντας τα πραγματικά 
επιστημονικά πορίσματα, την διάγνωση του ειδικευμένου παιδοψυχίατρου, των ιατροπαιδαγωγικών 
κέντρων και τις εν γένει γνωματεύσεις των πραγματικών επιστημόνων οι οποίοι δεν ελέγχονται από το 
ΥΠΑΙΘ και τα στελέχη του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.  
Με απλά λόγια, αυτό γίνεται για να μπορούν οι αρμόδιοι του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, να 
παριστάνουν τον γιατρό και να αποφαίνονται ότι το παιδί του ΑΦ δεν έχει Αυτισμό, ή δεν έχει ανάγκη 
από ΠΣ, κλπ κλπ...  
-Έτσι, πχ, ένα παιδί που έχει διαγνωστεί από έγκυρο και σοβαρό επιστήμονα ότι έχει Αυτισμό και 
Αυτισμός σημαίνει κατά κανόνα (για όλους τους πραγματικούς ειδικούς που ξέρουν) χορήγηση ΠΣ (ή 
εξειδικευμένο Σχολείο Αυτισμού), οι αρμόδιοι του ΥΠΑΙΘ, θα ορίζουν ως πάθηση του παιδιού πχ την 
«ανωριμότητα» (η οποία επιστημονικά δεν σημαίνει τίποτα, αλλά την έχουμε δει από υπαλλήλους του 
ΥΠΑΙΘ) και να εξαπατούν τους Γονείς ισχυριζόμενοι ότι βάσει αυτής της «διάγνωσης» το παιδί τους δεν 
δικαιούται ΠΣ.  
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

  Από την παραποίηση της ισχύουσα επιστημονικής ορολογίας, διευκολύνονται:  
β1)παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
β2)Αποκλεισμοί και διακρίσεις  
β3)Συνθήκες απάνθρωπης μεταχείρισης 
β4)Υπόθαλψη και ενίσχυση της διαφθοράς,  
εναντίον των παιδιών του ΑΦ και των οικογενειών τους, για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν 
και αναλύθηκαν στην προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.  
-Παραβιάζονται επίσης, όλα τα Δικαιώματα, θεσμοί και συμβάσεις που αναλύσαμε ότι 
παραβιάζονται  στην προηγηθείσα τοποθέτησή μας Β12.  
 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ 

Συνεπώς, επιβάλλεται κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης και αποκατάσταση της χρήσης 
των πραγματικών και διεθνώς ισχυόντων όρων: Ως διάγνωση θα νοείται η διάγνωση, ως 
ψυχομετρική αξιολόγηση η ψυχομετρική αξιολόγηση, ως Εκπαιδευτική αξιολόγηση η 
Εκπαιδευτική αξιολόγηση που πρέπει να βασίζεται στις προηγούμενες και να αιτιολογείται από 
αυτές, κλπ κλπ.  
 

 

Τοποθέτηση Δ3) Ορισμός των παροχών Ειδικής Εκπαίδευσης ως Ανθρώπινο και 

Συνταγματικό Δικαίωμα: Δεδομένων των παραβιάσεων που συμβαίνουν και της βαρύτητάς τους, 
θεωρείται αναγκαίο να διευκρινίζεται ρητά και με σαφήνεια ο χαρακτήρας των παροχών ειδικής 



154 

 

Εκπαίδευσης  ως Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα και 
τις διεθνείς συμβάσεις, ώστε οι αρμόδιοι να έχουν βεβαιωμένη  επίγνωση των πράξεών τους και να 
αποτρέπονται οι διοικητικές πράξεις καταπάτησής τους.  
Συνεπώς, επιμένουμε στην νομοθετική μας πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει (ως άρθρο Β-α.1), 
από την πρώτη ήδη δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, η 
οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις μετέπειτα προτάσεις μας, ότι 
στα άρθρα 1 και 2 πρέπει να υπάρχει ειδική παράγραφος που να ορίζει ότι  : 
 Οι υπηρεσίες / παροχές Ειδικής Αγωγής, αποτελούν Δικαίωμα συνυφασμένο με το 
Συνταγματικά κατοχυρωμένο Εκπαιδευτικό Δικαίωμα, αφού από την παροχή τους εξαρτάται η 
υλοποίηση ή μη του Δικαιώματος αυτού και οι ίσες ευκαιρίες. Πρέπει να αποτελούν αυτονόητα 
διαθέσιμες κοινωνικές παροχές, από τις οποίες, ο γονιός, μπορεί να επιλέξει για το παιδί του 
τον κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης. 
 

_______________________________________________________________________

_____________  

 

Τοποθέτηση Δ4) Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης: Σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε 

στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας, είναι αδύνατον σε έναν ειδικό Εκπαιδευτικό να κατέχει πλήρως 
την νοηματική γλώσσα και τις άλλες μεθόδους στήριξης των παιδιών με κώφωση και ταυτόχρονα να 
κατέχει πλήρως και την διαχείριση της γραφής Braille και τις άλλες μεθόδους μαθησιακής (αλλά και 
ψυχολογικής εκπαιδευτικής) υποστήριξης των παιδιών με τύφλωση, ταυτόχρονα να γνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των Παιδιών με ΔΕΠΥ και τις ξεχωριστές Εκπαιδευτικές ανάγκες 
τους και μεθόδους εκπαιδευτικής τους υποστήριξης, ενώ ταυτόχρονα να έχει και σοβαρή ειδίκευση και 
στην δυσλεξία, την δυσγραφία, κλπ, κλπ – και παράλληλα να έχει και τις γνώσεις πάνω στην 
Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ, οι οποίες από μόνες τους είναι ένα ολόκληρο επιστημονικό αντικείμενο 
που συνιστούν ένα ξεχωριστό (και δύσκολο)  μεταπτυχιακό υψηλής ειδίκευσης....   
Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι ότι οι ειδικοί Εκπαιδευτικοί, υπό το φάσμα της 
ανεργίας, των απολύσεων και αξιολογήσεων, εξαναγκάζονται να υποβάλλονται σε άσκοπες 
επιφανειακές επιμορφώσεις προκειμένου να έχουν τυπικές (αλλά άνευ ουσίας) αποδείξεις προσόντων 
και να προσπαθούν να διοριστούν στην ειδική Εκπαίδευση της κάθε πάθησης με επιφανειακές και 
πρόχειρες γνώσεις.    
Η πραγματικότητα όμως, συνίσταται στα εξής: 
1)Οι υπάρχοντες ειδικοί Εκπαιδευτικοί, δεν επαρκούν ούτε για το 1 / 4 των παιδιών του ΑΦ που έχουν 
ανάγκη ειδικευμένων Εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, οι ανάγκες διορισμού όλων τους, άμεσες 
και επιτακτικές. 
2)Η κατοχή όλων αυτών των ειδικεύσεων από ένα άτομο είναι πρακτικώς αδύνατη. Συνεπώς, υπάρχει 
ανάγκη εξειδίκευσης κάθε ειδικού Εκπαιδευτικού σε μία συγκεκριμένη πάθηση (ή το πολύ 2-3, αν είναι 
από τις θεωρούμενες ως «εύκολες» και συναφείς μεταξύ τους).  
3)προκειμένου να μπορούν αυτά να πραγματοποιηθούν, πλήρης εργασιακή εξασφάλιση (μονιμότητα 
Δημοσίου) στους εκπαιδευτικούς που αποφασίζουν να ειδικευτούν σε αυτό το δυσκολότερο όλων 
Εκπαιδευτικό έργο.  
 

 ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΜΑ 

Συνεπώς, επιμένουμε στην νομοθετική μας πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει (ως άρθρο Β-α.16), 
από την πρώτη ήδη δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα νομοθετική μας πρόταση του 2008, η 
οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς και στις μετέπειτα προτάσεις μας, ότι 
στα άρθρα 1 και 2 πρέπει να υπάρχει ειδική παράγραφος που να ορίζει: 
  1) Άμεσο διορισμό όλων των ειδικών παιδαγωγών και ειδικών Εκπαιδευτικών ως μόνιμο 
Εκπαιδευτικό προσωπικό με πλήρη Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και μονιμότητα εργασιακής 
σχέσης. 
  2) Διορισμός / τοποθέτηση στην συγκεκριμένη πάθηση / κατηγορία στην οποία έχει τα τυπικά 
προσόντα και ειδίκευση και την οποία επιθυμεί ο κάθε διοριζόμενος.  
  3)Άμεση υλοποίηση χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 1.800 ωρών της 
ΕΟΔΑΦ, για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στον Αυτισμό.  το οποίο έχουμε 
ζητήσει με την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / 
Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού – άρθρο Α12 και συμπληρωματικά τα άρθρα Α8, Α9, 
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Α10, Α11) για την κάλυψη της τεράστιας αριθμητικής και επιστημονικής ανεπάρκειας ειδικών 
στην Εκπαίδευση παιδιών του ΑΦ.  
  4)Υλοποίηση του σχεδίου / πρότασης της ΕΟΔΑΦ για έκτακτη προσωρινή στελέχωση των 
Παράλληλων Στηρίξεων των παιδιών του ΑΦ από τους πλέον ειδικούς, (ήδη από το 2007 ως 
προϊδρυτική και ιδρυτική κίνηση συλλόγων της ΕΟΔΑΦ και ως άρθρο 1.β.6 της νομοθετικής 
μας πρότασης του 2008 η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής), την οποία 
έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τότε μέχρι σήμερα. 
  5)Διορισμός των ΠΣ του ΑΦ, από ξεχωριστή λίστα ειδικών Εκπαιδευτικών, ειδικευμένων στον 
Αυτισμό (όπως πρέπει να ισχύει και για κάθε πάθηση).  Προσθήκη της συγκεκριμένης διάταξης 
και στο γενικό άρθρο της ΠΣ, για όλες τις παθήσεις, πέραν του ειδικού άρθρου για τον Αυτισμό. 
 
  -Συνημμένη η νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ.  
 

_______________________________________________________________________  

 

Τοποθέτηση Δ5)  Τμήμα Ένταξης – Ανώτατος αριθμός παιδιών και χώρος:  

Αν και το Τμήμα Ένταξης είναι εντελώς ακατάλληλο και επιβλαβές για τα παιδιά του ΑΦ, 
τοποθετούμαστε  επί του θέματος λόγω των σπανίων περιπτώσεων που μπορεί να χρειαστεί να 
παρακολουθήσει κάποιο παιδί του ΑΦ, αλλά και λόγω ευαισθησίας και συμπαράστασης στις άλλες 
κατηγορίες παιδιών που φοιτούν στο ΤΕ.  
Στο θέμα αυτό, εξακολουθούμε να επιμένουμε στην νομοθετική μας πρόταση την οποία έχουμε 
καταθέσει (ως άρθρο Β-α.14), από την πρώτη ήδη δημοσιευθείσα και επισήμως κατατεθείσα 
νομοθετική μας πρόταση του 2008, η οποία αναφέρεται και στα σχετικά πρακτικά της Βουλής, καθώς 
και στις μετέπειτα προτάσεις μας, η οποία ορίζει: 
Ανώτατος αριθμός  παιδιών, στο Τμ. Ένταξης, τα 5. Τα 12 που προβλέπει η σχετική διάταξη, 
δημιουργούν συνθήκες ασύλου, ιδιαίτερα αν η σύνθεση του τμήματος περιλαμβάνει παθήσεις που 
χρειάζονται διαφορετικού τύπου μέριμνα, όπως το Αυτιστικό Φάσμα, η ΔΕΠΥ κλπ 
 Ελάχιστος χώρος στο Τ.Ε:   4 τ.μ ανά παιδί, με δυνατότητα οπτικοακουστικής απομόνωσης. 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ: 

 
Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές: 

 
Όπως γνωρίζετε, έχει κατατεθεί από το υπουργείο Παιδείας και σύντομα πρόκειται να τεθεί 
προς ψήφιση, ο νέος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης, τον οποίο θα κληθείτε να ψηφίσετε και ο 
οποίος καθορίζει τη στάση της Πολιτείας απέναντι στην ευπαθέστερη όλων  των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, δηλαδή τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Συνεπώς, καθρεφτίζει και αποδεικνύει με τον πιο αδιαμφισβήτητοι τρόπο την στάση και τις 
προθέσεις των εκπροσώπων του κοινοβουλίου, απέναντι στα Ανθρώπινα και Συνταγματικά 
Δικαιώματα ΟΛΩΝ των πολιτών. 
  
Όπως αποδεικνύουμε με τεκμηριωμένα και αδιάσειστα επιχειρήματα στην παρούσα 
τοποθέτησή μας την οποία καταθέσαμε προς ενημέρωσή σας, ο νέος προτεινόμενος νόμος 
Ειδικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, περικόπτει, καταργεί και παραβιάζει διεθνώς θεσμοθετημένα 
Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες του 
Αυτιστικού Φάσματος (ΑΦ) - και όχι μόνο.  
 
  -Για πρώτη φορά στην ιστορία Δημοκρατικής χώρας, νομοθετούνται μέθοδοι που 
νομιμοποιούν(!!!) την κακοποίηση και τον βασανισμό αθώων ανάπηρων παιδιών, τις οποίες 
ακόμα και χουντικά τριτοκοσμικά καθεστώτα, αποφεύγουν να νομοθετήσουν και τις 
εφαρμόζουν μόνο ανεπίσημα και παρακρατικά, δεδομένου ότι συνιστούν «απάνθρωπες και 



156 

 

εξευτελιστικές μεταχειρίσεις» και καθεστώς ψυχικού ή «νοητικού, ηθικού – μη σωματικού 
βασανισμού» των Παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, όπως αυτές ορίζονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής και του Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 
  -Ο νέος προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η 
ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, εφ όσον ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, βυθίζει τη χώρα και την 
Ελληνική κοινωνία στην κατηγορία των χωρών των οποίων η κοινωνικοοικονομική ζωή 
βασίζεται στις μαζικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των πολιτών τους, οι οποίες 
μετουσιώνονται σε οικονομικά κέρδη μιας μικρής κοινωνικοπολιτικής ολιγαρχίας των εκάστοτε 
κρατούντων.  
 
  -Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του νέου προτεινόμενου νόμου (και σχεδόν αποκλειστική 
διαφαινόμενη σκοπιμότητα έκδοσής του), είναι η κατάργηση των Δικαιωμάτων που είχαν 
θεσπιστεί με τον προηγούμενο νόμο 3699 / 2008 και η νομιμοποίηση της καταπάτησης 
Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, χάριν της εξυπηρέτησης των 
πολιτικών σκοπιμοτήτων περικοπής των κοινωνικών υπηρεσιών του Δημοσίου. 
 
 -Κύριος στόχος αυτών των παραβιάσεων, είναι τα παιδιά με αναπηρίες του Αυτιστικού 
Φάσματος – και ιδιαίτερα ο θεσμός της «Παράλληλης Στήριξης», η οποία αποτελεί αναγκαίο 
όρο για την Εκπαίδευση των παιδιών αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η Εκπαίδευση, 
αποτελεί και την μοναδική θεραπευτική παρέμβαση για τον Αυτισμό, αφού:  
Η Παράλληλη Στήριξη, είναι για τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, ότι είναι η νοηματική 
γλώσσα για τα παιδιά με κώφωση, ότι η γραφή Braille για τα παιδιά με τύφλωση, ότι η 
ινσουλίνη για τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη, ή ότι το αναπηρικό αμαξίδιο για τα παιδιά με 
παράλυση. Και όπως τα παιδιά αυτά ΔΕΝ μπορούν να εκπαιδευτούν χωρίς την τα βοηθήματα 
που προαναφέραμε ότι αντιστοιχούν στην πάθησή τους, έτσι ακριβώς και τα παιδιά του 
Αυτιστικού Φάσματος, χωρίς την βοήθεια της Παράλληλης Στήριξης, ΔΕΝ εκπαιδεύονται στο 
Σχολείο - απλά παρίστανται και συνήθως κακοποιούνται ψυχικά (και όχι μόνο)…    
 
-Παρ’ όλα αυτά, η Παράλληλη Στήριξη, ουδέποτε εφαρμόστηκε πραγματικά όπως στον 
υπόλοιπο Δημοκρατικό κόσμο, αφού εξ αρχής,  από τις χίλιες (1.000) περίπου Σχολικές ώρες 
Εκπαίδευσης που απολαμβάνει κάθε παιδί στην Δημόσια Εκπαίδευση, περιορίστηκε στις 
πεντακόσιες (500) περίπου, δηλαδή σχεδόν στις μισές!!!  
 
Έτσι, ενώ τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από περισσότερη Εκπαίδευση 
από τα άλλα παιδιά, το υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο ΔΕΝ τους παρείχε αυτές τις επί πλέον 
ώρες Εκπαίδευσης που δικαιούνται, αλλά αντίθετα, περιέκοψε την Εκπαίδευσή τους στο… 
μισό! (1/2) της Εκπαίδευσης των άλλων παιδιών!!! 
 
  -Στη συνέχεια, το 2010 (με τα νομοθετήματα υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου), η Παράλληλη 
Στήριξη και συνεπώς η Εκπαίδευση των παιδιών του ΑΦ, περικόπηκε μόλις στις… διακόσιες 
(200!!!) ώρες ετησίως, δηλαδή στο ένα τέταρτο (1/4) της Εκπαίδευσης των άλλων παιδιών!!! 
Ταυτόχρονα, το τότε υπουργείο Παιδείας φρόντισε να απομακρύνει από την Παράλληλη 
Στήριξη των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, κάθε επιστήμονα που είχε στοιχειώδη 
ειδίκευση ή επιστημονική γνώση πάνω στον Αυτισμό και τοποθέτησε τους πλέον αδαείς και 
ακατάλληλους που υπήρχαν, με την δικαιοδοσία να χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά ως 
πειραματόζωα, ενώ τα χρήματα των διεθνών οργανισμών που χορηγούνταν για την 
Εκπαίδευσή τους, όπως κατήγγειλαν χιλιάδες Γονείς και επιφανείς επιστήμονες, στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν για μαζικά προεκλογικά ρουσφέτια… 
  -Φαντάζεστε ένα τυπικό παιδί (ακόμη και το πιο ικανό) που από τις χίλιες (1.000) ώρες του 
Σχολείου που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά, του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις 
διακόσιες (200);;;   
Θα το δεχόσασταν αυτό για το δικό σας το παιδί; Προφανώς όχι.  
Το δέχεστε για τα παιδιά των άλλων;  
Θα είχε το παιδί αυτό τις ίδιες ευκαιρίες και Δικαιώματα με τα άλλα παιδιά; Και θα είχε καμία 
ελπίδα ως προς το Εκπαιδευτικό του μέλλον; Ασφαλώς όχι. Πόσο μάλλον ένα παιδί με 
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αναπηρία του Αυτιστικού Φάσματος, που για να έχει ίσες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά, έχει 
ανάγκη από περισσότερη Εκπαίδευση… 
 
-Τέλος, για πρώτη φορά, με τα νομοθετήματα και τις διοικητικές πράξεις υπουργίας της κ. 
Διαμαντοπούλου που αφορούσαν το προαναφερόμενο σκάνδαλο των επιμορφώσεων ΕΣΠΑ 
και της χρησιμοποίησης των παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ ως πειραματόζωα χάριν των 
προεκλογικών ρουσφετιών, εισήχθηκε η ευρεία εφαρμογή της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης, 
η οποία επιβάλλει (όπως καταγγέλλουν επώνυμα χιλιάδες Γονείς και διαπρεπείς επιστήμονες), 
την κακοποίηση και τον «μη σωματικό βασανισμό» των παιδιών του ΑΦ, εντός της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης.  
  -Φαντάζεστε το παιδί του πιο πάνω παραδείγματος, το οποίο από τις χίλιες (1.000) ώρες του 
Σχολείου που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά, του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις 
διακόσιες (200) και αυτές τις 200 ώρες να τελεί υπό καθεστώς βασανισμού; (πχ διαρκούς 
σωματικής κακοποίησης;) 
Φαντάζεστε ένα παιδί με κώφωση, (το πιο ικανό) που από τις χίλιες (1.000) ώρες του Σχολείου 
που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά, του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις διακόσιες 
(200) και αυτές τις 200 ώρες, να υπόκειται λ.χ κακοποίηση της όρασής του δια της οποίας 
παρακολουθεί την παράδοση του μαθήματος στην νοηματική γλώσσα; 
Θα είχε καμία ελπίδα να εκπαιδευτεί; Ασφαλώς όχι. 
 
Και όμως: Αυτό συμβαίνει με τα παιδιά του ΑΦ - ειδικά από το 2010 μέχρι σήμερα.   
 
Αλλά μέχρι τώρα, η μέθοδος αυτή, εφαρμοζόταν ανεπίσημα, παράνομα παράτυπα και κατ’ 
ουσία παρακρατικά.  
 
  -Τώρα όμως, με τον νέο προτεινόμενο νόμο υπουργίας των κκ Αρβανιτόπουλου - Λοβέρδου, η 
«μερική» Π.Σ και ο επιστημονικά μελετημένος ψυχικός «μη σωματικός βασανισμός» των 
παιδιών του ΑΦ, νομιμοποιείται(!!!) και θεσμοθετείται ως … νόμος του κράτους !!!   
Δηλαδή, με τον νέο προτεινόμενο νόμο του υπουργείου Παιδείας, ο βασανισμός αθώων 
ανάπηρων παιδιών,  επιτρέπεται πλέον δια… νόμου!!!  
 
-Επί πλέον, η Παράλληλη Στήριξη και συνεπώς η Εκπαίδευση των παιδιών του Αυτιστικού 
Φάσματος, περικόπτεται στις… σαράντα (40 !!!) ώρες ετησίως – δηλαδή στο ένα… εικοστό 
πέμπτο (1/25 !!!)  της Εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά (ενώ δρομολογείται και 
η περαιτέρω περικοπή της στις… επτά έως δύο ώρες ετησίως!!!)…  
           
  -Φαντάζεστε το παιδί με κώφωση, (το πιο ικανό) του προαναφερθέντος παραδείγματος, που 
από τις χίλιες (1.000) ώρες του Σχολείου που απολαμβάνουν όλα τα άλλα παιδιά, του 
επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις σαράντα (40) και αυτές τις 40 ώρες, να υπόκειται 
κακοποίηση της όρασής του δια της οποίας παρακολουθεί την παράδοση του μαθήματος στην 
νοηματική γλώσσα;;;   
  -Φαντάζεστε ένα τυπικό παιδί – χωρίς καμία πάθηση ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη (ακόμα και 
το πιο ικανό) το οποίο από τις χίλιες (1.000) ώρες του Σχολείου που απολαμβάνουν όλα τα 
άλλα παιδιά, του επιτρέπουν να παρακολουθεί μόνο τις διακόσιες (200) και αυτές τις 200 ώρες 
να τελεί υπό καθεστώς βασανισμού; (πχ διαρκούς σωματικής κακοποίησης;) 
Θα είχε το παιδί αυτό τις ίδιες ευκαιρίες και Δικαιώματα με τα άλλα παιδιά; Και θα είχε καμία 
ελπίδα ως προς το Εκπαιδευτικό του μέλλον; Ασφαλώς όχι.  
Πόσο μάλλον ένα παιδί με αναπηρία του Αυτιστικού Φάσματος, που για να έχει ίσες ευκαιρίες 
με τα άλλα παιδιά, έχει ανάγκη από περισσότερη Εκπαίδευση…  
 
Θα το δεχόσασταν αυτό για το δικό σας το παιδί;  Το δέχεστε για τα παιδιά των άλλων; 
 
  -Όπως αναλύουμε και αποδεικνύουμε στοιχειοθετημένα και εμπεριστατωμένα στην 
τοποθέτησή μας, την οποία καταθέσαμε προς ενημέρωσή σας, ο νέος προτεινόμενος νόμος 
του ΥΠΑΙΘ, παραβιάζει Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, τα 
οποία θεωρούνται τα Θεμελιωδέστερα στον πολιτισμένο Δημοκρατικό κόσμο.  
 
Συγκεκριμένα:  
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  -Παραβιάζει το Θεμελιώδες Ανθρώπινο και Συνταγματικό Δικαίωμα των παιδιών του ΑΦ του 
να μην υπόκεινται σε «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και ψυχικό, «νοητικό, ηθικό, 
/ μη σωματικό βασανισμό» τους (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΣΔΑ και των διεθνών 
συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), αφού επιβάλλονται μέτρα που κακοποιούν τις 
νοητικές τους λειτουργίες και την εν γένει Υγεία τους, παραβιάζοντας ταυτόχρονα τα 
Δικαιώματά στην Υγεία, στην σωματική ακεραιότητα και έμμεσα και το Δικαίωμά τους στη Ζωή. 
 
   -Παραβιάζει τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του ΑΦ 
στην Εκπαίδευση και τα συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα στην Ένταξη στην Εργασία, την 
Αξιοπρεπή διαβίωση και την επιβίωση και την κοινωνική Ζωή.  
 
  -Επίσης, παραβιάζει τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα των παιδιών του 
ΑΦ και των Γονέων τους στην Ατομική Ελευθερία, στην Οικογενειακή Ζωή και το απαραβίαστο 
αυτής. 
 
  -Παραβιάζει επίσης τα Δικαίωματά τους στην Ίση μεταχείριση και την Αποφυγή των 
διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια και το σεβασμό 
της προσωπικότητάς τους, αφού η Εκπαίδευση, η Ζωή και Υγεία των παιδιών του ΑΦ, 
θεσμοθετούνται πλέον ως αναλώσιμες και κατώτερες αυτών των άλλων παιδιών.  
 
  -Συνεπώς, παραβιάζει και το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό πολίτευμα που κατοχυρώνουν τα 
Δικαιώματα αυτά.  
 
    -Επομένως, ο νέος προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που φέρνει προς ψήφιση στη 
Βουλή η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, εφ όσον ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, θα αυξήσει 
δραματικά και τις παραβιάσεις διεθνών Συμβάσεων σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) και των αρχών του ΟΗΕ, τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα.  
 
-Συγκεκριμένα, από την ψήφιση και εφαρμογή του παραβιάζονται κυρίως: 
 
-Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
απαγόρευση της «εξευτελιστικής και απάνθρωπης μεταχείρισης   και των ηθικών / νοητικών / 
μη σωματικών  βασανισμών» και της «επανάληψης αυτών των (Δημόσιων) πράξεων» με 
«επίσημη ανοχή» (κεφ. περί του Δικαιώματος στην Σωματική Ακεραιότητα).    
 
-Το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη  (ΕΚΧ) για το Δικαίωμα στην Υγεία σε 
συνδυασμό με το 12ο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. 
 
-Το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ που αναφέρεται στο Δικαίωμα της προσωπικής Ελευθερίας, σε 
συνδυασμό με το 1ο πρωτ/λο / παρ.2 της ΕΣΔΑ.  
 
- Το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ για το Δικαίωμα στην Οικογενειακή Ζωή και το απαραβίαστο αυτής, σε 
συνδυασμό με το 1ο πρωτόκολλο / παρ.2 της ΕΣΔΑ και σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10. 
 
-Το 1ο πρωτόκολλο - άρθρο  2  της ΕΣΔΑ  για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και τα 
συναρτώμενα με αυτήν Δικαιώματα (Εργασία, επιβίωση, ένταξη, αξιοπρεπής ζωή, κλπ).   
-Τα άρθρα 1 και 15 του ΕΚΧ  για τα Δικαιώματα στην Εργασία και τα Δικαιώματα των παιδιών 
με αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη.   
 
-Το  12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  για την 
Απαγόρευση των Διακρίσεων και αποκλεισμών ως προς τα εντός της Εθνικής νομοθεσίας 
Δικαιώματα (πέραν αυτών της ΕΣΔΑ), για τα Δικαιώματα στην Υγεία, την Αξιοπρέπεια, την 
Εργασία και τα Δικαιώματα που συναρτώνται από αυτά και από το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση.   
 
- Το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ  για την κατοχύρωση του Δικαιώματος στην Ίση μεταχείριση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων.  
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-Το ειδικό άρθρο «Ε» του ΕΚΧ (προσθήκη της αναθεώρησης 1996), για την απαγόρευση των 
διακρίσεων.  
 
-Η Απόφαση της Λισσαβώνας του Συμβουλίου Υπουργών για τον Πολιτισμό και την 
Εκπαίδευση της ΕΕ του 2003,  ότι «τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες, οι γονείς τους -εάν είναι 
απαραίτητο- ή οι κηδεμόνες τους, να μπορέσουν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο 
εκπαίδευσης» και το άρθρο 2 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που «καλεί τα 
συμβαλλόμενα μέρη, στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης να σέβονται το δικαίωμα 
που έχουν οι γονείς». 
 
-Τα άρθρα 7, 12, 13, 14 και 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη για την προστασία παιδιών 
εφήβων και οικογένειας και τα Δικαιώματά τους στην Κοινωνική ασφάλεια, την απόλαυση των 
Κοινωνικών υπηρεσιών και σε Κοινωνική και Νομική προστασία , κλπ, κλπ…  
 
  -Επίσης παραβιάζονται οι καταληκτικές παρατηρήσεις της πρόσφατης 60ής συνόδου ΟΗΕ, 
μέσω των οποίων ο διεθνής Οργανισμός, προσδιορίζει ειδικά για τη χώρα μας τους αναγκαίους 
όρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας, και με τις οποίες ο ΟΗΕ:  
 
 «Προτρέπει την Ελλάδα,  σε  περιόδους  επιβολής  επαχθών  δημοσιονομικών  μέτρων :  
-Να αυξήσει και να προτεραιοποιήσει τις  δαπάνες  που  προβλέπονται στον  προϋπολογισμό , 
ώστε  να  εξασφαλίσει  την  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  του παιδιού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  
κυρίως  με  στόχο  να  προστατεύσει  τις  παρεχόμενες  σε παιδιά υπηρεσίες  από  τις  
περικοπές  λόγω  της  τρέχουσας  οικονομικής  κατάστασης και  να  εξασφαλίσει  την  
περαιτέρω  υποστήριξη  και  διεύρυνσή  τους,  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι δίκαιες και ποιοτικές.  (άρθρο 18-α). 
-Να εξοπλίσει τα σχολεία με τις απαραίτητες δομές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση  των  
παιδιών  με  αναπηρίες  και  να  εξασφαλίσει  ότι αυτά  μπορούν  να επιλέξουν το σχολείο της 
προτίμησής τους ή να επιλέξουν να μετακινούνται ανάμεσα στα γενικά σχολεία και τα ειδικά 
σχολεία, ανάλογα με το υπέρτατο συμφέρον τους». (άρθρο 50-δ). 
-Επίσης, επισημαίνει ότι: «εκφράζει την ανησυχία της διότι : Παρά τις υπάρχουσες διατάξεις …  
αυτές  σπάνια  χρησιμοποιούνται  με αποτέλεσμα οι απόψεις των παιδιών να μην λαμβάνονται 
υπόψη» (άρθρο 30).   
-Να    εξασφαλίσει    ότι    οι    απόψεις    των    παιδιών ακούγονται    και λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  
(άρθρο 31-β).          
       
-Επίσης, προβληματίζεται  για  την  επιμονή  του  φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς (άρθρο 17).   
-Επίσης, «Την    Επιτροπή    ανησυχεί    η    γενική    έλλειψη πληροφόρησης …. για τις ποινές 
που  έχουν  επιβληθεί  στους  θύτες,  καθώς  και  η  έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τον 
μηχανισμό  καταγγελιών  για  τα  παιδιά  θύματα». (άρθρο 46. - Βία   κατά   των   παιδιών   
συμπεριλαμβανομένης   της   κακοποίησης)  
-Σύμφωνα  με  το  Γενικό  της σχόλιο (αριθ. 9/2006) για τα Δικαιώματα των παιδιών με 
αναπηρίες: Να  επανεξετάσει  και  να  υιοθετήσει  συγκεκριμένα  νομοθετικά  μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσει πλήρη προστασία για όλα τα παιδιά με αναπηρίες (άρθρο 50α).   
 
-Επίσης, ο νέος προτεινόμενος νόμος Ειδικής Εκπαίδευσης που φέρνει προς ψήφιση στη 
Βουλή η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, επιβάλλει πλήθος άλλων παρόμοιων σοβαρών παραβιάσεων, 
μερικές εκ των οποίων μάλιστα, όπως αποδεικνύουμε με αδιάσειστα επιχειρήματα στην 
προηγηθείσα τοποθέτησή μας, στοιχειοθετούν πλήρως την διαπίστωση ότι τα παιδιά του 
Αυτιστικού Φάσματος, αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα, που τίθενται υπό καθεστώς 
διωγμού από την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους. Προφανής σκοπός της διαμόρφωσης 
αυτού του καθεστώτος διωγμού εναντίον των παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, είναι η 
απαλλαγή του κράτους από την Συνταγματική του υποχρέωση για την Εκπαίδευση, τον 
σεβασμό της ζωής και της Υγείας τους και των άλλων θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους, ώστε τα 
χρήματα από την χρηματοδότηση των διεθνών οργανισμών και το Δημόσιο χρήμα που 
δικαιούνται τα παιδιά αυτά για την τήρηση, το σεβασμό και την προτεραιοποίηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους, να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των πολιτικών 
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σκοπιμοτήτων των κυβερνώντων και της διαφθοράς, όπως αποδεικνύουμε στις τοποθετήσεις 
μας και όπως επιβεβαιώνουν τα πορίσματα των έγκυρων διεθνών οργανισμών.  
 
  Για όλες αυτές τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων τους, οι 
οικογένειες παιδιών του ΑΦ βρίσκονται υποχρεωμένες να προσφύγουν στους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς και στην Δικαιοσύνη, εξαντλώντας όλα τα στάδια, μέχρι και τα ανώτατα 
κλιμάκια της διεθνούς Δικαιοσύνης.  
 
-Εκτός αυτού, η νομιμοποίηση των «εξευτελιστικών και απάνθρωπων μεταχειρίσεων» και του 
καθεστώτος «ηθικού, νοητικού / μη σωματικού βασανισμού» των παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ 
που θεσμοθετεί ο νέος νόμος, μαζί με όλες τις προαναφερθείσες προηγούμενες διοικητικές / 
νομοθετικές πράξεις εναντίον των παιδιών του ΑΦ και των θεμελιωδών Δικαιωμάτων τους, 
αποτελούν ένα μήνυμα προς την Δημόσια διοίκηση, τους υπαλλήλους και τα στελέχη της: 
Διαμηνύουν με έμμεσο μεν, αλλά με τον πιο σαφή και επίσημο τρόπο, ότι τα παιδιά του ΑΦ 
είναι «ανεπιθύμητα» στο Ελληνικό κράτος και ότι η κακοποίηση, η παραβίαση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους, καθώς και η «απάνθρωπη μεταχείριση» και ο «μη σωματικός 
βασανισμός» τους, είναι ανεκτά, αρεστά και συνεπώς υποθάλψιμα και επιβραβεύσιμα  από τις 
ανώτερες αρχές και την κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους.  
Συνεπώς, ότι τα παιδιά του ΑΦ, αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα, που λόγω της αναπηρίας 
τους, τίθενται υπό καθεστώς διωγμού από το Ελληνικό κράτος.  
 
  -Επί πλέον, όλες οι πιο πάνω νομοθετικές και διοικητικές πράξεις, αποτελούν τον πιο σίγουρο 
δρόμο για όσους επιδιώκουν την δημιουργία του διοικητικού υπόκοσμου που χρειάζεται ένα 
διεφθαρμένο, τριτοκοσμικό – βαθειά ναζιστικό κράτος. Επειδή, τα Δημόσια στελέχη και 
υπάλληλοι που δέχονται και προσυπογράφουν την κακοποίηση και τον «μη σωματικό» 
βασανισμό αθώων ανάπηρων παιδιών και την καταπάτηση των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και 
Συνταγματικών Δικαιωμάτων τα οποία έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται, είναι  ακριβώς το 
είδος επίορκων κρατικών υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν τον πολίτη σαν κατώτερο – 
υποτελές όν και ως αντικείμενο αυταρχισμού και εκμετάλλευσης προς όφελος των κρατούντων.  
Είναι δηλαδή, ακριβώς το είδος κρατικών στελεχών και υπαλλήλων που εξέθρεψε και στήριξε 
το ναζιστικό κράτος και εν γένει τον ναζισμό και τα φαινόμενα μαζικών παραβιάσεων 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χάριν των συμφερόντων μιας μικρής ολιγαρχίας. 
Και είναι προφανές, ότι αυτοί που εμπνεύστηκαν, συνέταξαν καθώς και όσοι ψηφίσουν τον 
νόμο αυτό, έχουν ως απώτερη επιδίωξη την οικοδόμηση ακριβώς ενός τέτοιου κράτους, με τον 
εαυτό τους στη θέση του διεφθαρμένου δικτατορίσκου και τους πολίτες υποχείριους υποτελείς 
του προς εκμετάλλευση, χωρίς Δικαιώματα….     
-Είναι δε αυτονόητο για κάθε νοήμονα πολίτη, ότι αυτό το είδος πολιτικού, βουλευτή, ή 
κυβερνώντος, είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, αλλά για 
ΟΛΟΥΣ τους πολίτες και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους. 
 
  -Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να απορρίψετε και να καταγγείλετε τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις και τις διατάξεις αυτού του προτεινόμενου νόμου του ΥΠΑΙΘ και να μην συνεργήσετε 
στις εγκληματικές παραβιάσεις Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων που επιβάλλει 
εναντίον των παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ (και όχι μόνο).  
  
-Σας καλούμε να στηρίξετε, να εισηγηθείτε  και να ψηφίσετε όλες τις προτάσεις της ΕΟΔΑΦ που 
εισηγούμαστε με την παρούσα τοποθέτησης και με την συνημμένη (ΑΠ: 8972 / 29/07/2013 / 
Υπουργείο Παιδείας / Γραφείο Υπουργού) νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ, την οποία 
υποστηρίζει το μεγάλο ψήφισμα των Γονέων και ειδικών επιστημόνων του ΑΦ (ΑΠ: 781 / 06-08-
2012 / Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού), το οποίο είναι και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα 
έγγραφο διάβημα των οικογενειών και επιστημόνων του ΑΦ προς την Πολιτεία.  
 
Η ψήφιση και θεσμοθέτηση αυτών των νομοθετικών μας προτάσεων, είναι η μόνη λύση 
συμβατή με το σεβασμό των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των 
παιδιών με αναπηρίες του ΑΦ καθώς όλων των παιδιών, των ευαίσθητων κοινωνικών 
στρωμάτων και όλων των πολιτών.  
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Επειδή, η στάση της Πολιτείας προς τα ανάπηρα παιδιά της, είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης των 
προθέσεών της για τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα ΟΛΩΝ μας…  

 

                                                  Για την Ε.Ο.Δ.Α.Φ  
   η Γραμματέας              ο πρόεδρος  

Καλλέργη Ειρήνη           Σταυρόπουλος Ιωάννης 

τηλ. 210-5054751 / 6973482667       τηλ. 210-65.25.959 / 6934-994.777 
e-mail: renakallergi@gmail.com            e-mail: pedikeomata@gmail.com  
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