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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η συµπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί µια σύγχρονη πολιτική 

τακτική, η οποία κερδίζει έδαφος σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο. Οι 

έρευνες και οι εκπαιδευτικές προσπάθειες προσανατολίζονται προς την 

εφαρµογή της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης και στον χώρο της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Η Ελλάδα ακολουθεί µε αργούς ρυθµούς τις διεθνείς αυτές 

εκπαιδευτικές τάσεις, στην προσπάθειά της να παράσχει εκπαίδευση και σε 

κατηγορίες ατόµων, που παραδοσιακά αποκλείονταν από το θεσµό και να 

κατοχυρώσει την ισότητα της πρόσβασης και τη δικαιοσύνη της παροχής για 

όλα ανεξαιρέτως τα άτοµα. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να δείξει κατά πόσον 

η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική προωθεί τη συµπεριληπτική εκπαίδευση 

στα Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύµατα. Η µεθοδολογία που ακολουθείται για τη 

διεξαγωγή της έρευνας είναι η µελέτη τεκµηρίων, αφού στηρίζεται στην 

αναλυτική και διαχρονική παρουσίαση των νοµοθετικών ρυθµίσεων που 

αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα. Καταδεικνύεται ότι η Ελληνική εκπαιδευτική 

πολιτική, ακολουθώντας τα διεθνή ρεύµατα, ενδιαφέρεται σταδιακά για την ίση 

πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση ορισµένων ατόµων Ειδικών 

Κατηγοριών. Αρκετές φορές όµως, µέσα από τον ορισµό των Ειδικών 

Κατηγοριών και τα νοµοθετικά κείµενα που τις αφορούν ικανοποιούνται και 

άλλες πολιτικές από την εκάστοτε κυβέρνηση ώστε να  αποµακρύνεται από 

τους αρχικούς στόχους της που είναι η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών 

για όλους τους σπουδαστές της. 

 

Λέξεις-Kλειδιά: συµπερίληψη, εκπαίδευση, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Ειδικές 

Κατηγορίες,  άτοµα µε ειδικές ανάγκες, Ελλάδα 
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ABSTRACT: Inclusive Education  is developing in many countries all over the 

world. At present, several studies and educational attempts are focusing on 

Inclusive Education in the field of Higher Education. Greece tries gradually to 

follow  these international tendencies, in an attempt to offer educational 

opportunities to some categories of students, who traditionally excluded from 

the educational system. This study is trying to point out weather Greek 

educational policy promotes Inclusive Education in Tertiary Education. The 

method of the study was Study Documents, in an attempt to study the 

relevant legislation of the issue. The results revealed that the Greek 

educational policy, based on the international tendencies, is concerned with 

the equal opportunities given to some students of Special Categories. 

Nevertheless, each government appears also to develop policies in favour of 

some groups instead of issuing legislations for all special needs students. 

 

Key-Words: inclusion, education, Higher Education, Special Categories, 

special needs people, Greece 
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                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία είναι πολλά 

και σηµαντικά. Μεταξύ των προβληµάτων αυτών ξεχωρίζουν οι κοινωνικές 

ανισότητες και  ο κοινωνικός αποκλεισµός. Πρόκειται για δύο ζητήµατα που 

απασχολούν την κοινωνία σε έντονο βαθµό και τα οποία έχουν ανάγκη 

διευθέτησης και αντιµετώπισης. Οι ανισότητες, ωστόσο, δεν εντοπίζονται 

µόνο στην κοινωνία αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εκπαίδευση µε το 

δικό της τρόπο συµβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων 

και εντείνει το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού για µια σειρά ατόµων 

που τυγχάνουν άνισης µεταχείρισης. Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά 

υποστηρίζεται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η σχέση κοινωνίας και 

εκπαίδευσης είναι αµφίδροµη. Οι άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι 

αποτέλεσµα µιας άνισης κοινωνίας και αντιστρόφως. 

Η διευθέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων στο 

πλαίσιο µιας κοινωνικής δοµής αποτελεί ζήτηµα των εκάστοτε κυβερνήσεων 

και των πολιτικών ρυθµίσεων και πρακτικών που οι ίδιες προάγουν. Τα 

τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες του κόσµου αρκετές συζητήσεις έχουν 

γίνει και σηµαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί µε στόχο την άρση των 

εκπαιδευτικών και συνεπώς κοινωνικών ανισοτήτων. Η εκπαιδευτική πολιτική 

που αναπτύσσεται και προωθείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια, σχετίζεται µε τις ίσες ευκαιρίες και τη δίκαιη µεταχείριση όλων 

ανεξαιρέτως των ατόµων στην εκπαίδευση, µε ευρύτερο στόχο την επίτευξη 

µιας συµπεριληπτικής κοινωνίας, είναι η πολιτική της συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Αρκετές χώρες σε όλο τον κόσµο, κυρίως ανεπτυγµένες, έχουν 

ήδη «αγκαλίασει» τη συµπεριληπτική εκπαίδευση στις πολιτικές τους 

«αντζέντες» σαν θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τη µείωση των 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. ∆εν αρκεί όµως µόνον η ανάπτυξη και η εφαρµογή της πολιτικής 

και πρακτικής αυτής. Η συµπεριληπτική εκπαίδευση πρέπει να ληφθεί υπόψη 

σε σχέση µε ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές κινήσεις. 

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί µια µετεξέλιξη της πολιτικής 

της ένταξης και συνδέεται µε τη συµµετοχή και τη µάθηση όλων ανεξαιρέτως 
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των ατόµων, µε την αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την 

ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον εκδηµοκρατισµό και την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Θέτει στο κέντρο το ίδιο το άτοµο που εκπαιδεύεται, τις ανάγκες, 

τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιοµορφίες του, τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις κλίσης 

του. Η λογική και η φιλοσοφία που διέπει την πολιτική αυτή σχετίζεται µε τη 

θεωρία του κοινωνικού µοντέλου τις µειονεξίας, που έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση µε το ατοµικό-διαγνωστικό µοντέλο, το οποίο διατρέχει τον τοµέα της 

Ειδικής Αγωγής και αφορά τις ατοµικές ελλείψεις και µειονεξίες. Σύµφωνα µε 

το κοινωνικό µοντέλο της µειονεξίας, το ίδιο το περιβάλλον, φυσικό και 

κοινωνικό, βάζει περιορισµούς σε συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων και 

τα καθιστά έτσι άνικανα να δράσουν στο πλαίσιό του. 

Σε έναν παγκοσµιοποιηµένο και αλληλοεξαρτώµενο κόσµο, η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί πλέον ένα ζητούµενο και πολλές χώρες 

σε όλο τον κόσµο τείνουν να την καταστήσουν µια πραγµατικότητα. Στον 

αντίποδα όµως της ρητορικής που προωθεί τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, 

βρίσκονται  εκπαιδευτικές πολιτικές και εθνικές µεταρρυθµίσεις  που 

αποβλέπουν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων και στην άνοδο του επιπέδου 

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ώστε αυτά να είναι προηγµένα ποιοτικά (µε 

µια στενή, οικονοµική έννοια) και να µπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικά σε 

διεθνές επίπεδο. Όροι όπως ανταγωνισµός, επιλεκτικότητα, χρησιµοθηρική 

γνώση, αποδοτικότητα και ανταπόκριση στην αγορά εργασίας εντάσσονται 

στον παγκόσµιο εκπαιδευτικό λόγο και µεταστρέφουν τη φύση, τους σκοπούς 

και τους στόχους της εκπαίδευσης. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το δίληµµα που τίθεται είναι αν οι κυβερνήσεις 

του εκάστοτε πολιτικού συστήµατος θα επικεντρωθούν και θα δώσουν 

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικές πολιτικές, που θα καθιστούν τα σχολεία τους 

διεθνώς ανταγωνιστικά και υποστηρικτικά στην ευρύτερη οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας τους, ή θα προωθήσουν πολιτικές που θα δίνουν 

έµφαση στον άνθρωπο και την αξία του, προάγοντας τη διαφορετικότητα, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα της πρόσβασης και των αποτελεσµάτων  

και τη δηµοκρατία στα σχολεία τους, συµβάλλοντας σε µια ποιοτική 

αναβάθµιση των σχολείων τους µε την ουσιαστική όµως έννοια του όρου. 
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Η ένταση, λοιπόν, που υπάρχει ανάµεσα στη διεθνή ρητορική για τη 

συµπεριληπτική εκπαίδευση και σε εθνικές, εκπαιδευτικές πολιτικές που 

ορίζουν την ποιοτική εκπαίδευση µε οικονοµικά µέτρα και σταθµά και 

λειτουργούν ανασταλτικά στην προώθηση της συµπερίληψης, δεν είναι 

δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η 

ένταση αυτή µάλιστα καταλήγει να είναι µεγαλύτερη στην ανώτερη αυτή 

βαθµίδα της εκπαίδευσης, δεδοµένης της άµεσης σύνδεσής της µε την 

οικονοµία και το ευρύτερο κοινωνικό οικοδόµηµα. 

Φυσικά, για να επιτευχθούν οι άµεσοι και οι ευρύτεροι στόχοι που 

προωθούνται µέσα από την πολιτική της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, είναι 

αναγκαίο να υπάρχει µια σύνδεση ανάµεσα στις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης 

και τις πολιτικές και πρακτικές που αναπτύσσονται και εφαρµόζονται στα 

πλαίσιά τους. Και ενώ µια ικανοποιητική βιβλιογραφία  αποδεικνύει ότι πολλές 

συζητήσεις και αρκετά βήµατα έχουν γίνει όσον αφορά τη θεσµοθέτηση και 

την εφαρµογή συµπεριληπτικών πολιτικών και πρακτικών σε επίπεδο 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ελάχιστα είναι τα δεδοµένα που 

διαθέτουµε για την προώθηση της συµπερίληψης όσον αφορά στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο, όπου οι πρώτες προσπάθειες σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

µε τη συµπερίληψη έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται σε συζητήσεις και 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί αλλά και αναπτύσσονται παγκοσµίως, όπως 

αποδεικνύει πρόσφατο διεθνές συνέδριο στο χώρα µας µε θέµα τον κοινωνικό 

ρόλο των Πανεπιστηµίων (The social role of Universities: Reaching out to the 

community, 15th  E.A.N. Annual Conference, Thessaloniki, Greece, 2006). 

Αξιοποιώντας τις διεθνείς αναφορές και έρευνες που σχετίζονται µε την 

προώθηση της συµπεριληπτικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και δεδοµένης 

της, όχι και τόσο µεγάλου εύρους, βιβλιογραφίας γύρω από αυτό το θέµα στη 

χώρα µας, θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε την εφαρµογή πολιτικών 

και πρακτικών που αφορούν στη συµπερίληψη, σε επίπεδο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Λαµβάνοντας το ερέθισµα από βιβλιογραφικές 

πηγές που σχετίζονται µε τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, αλλά και τη 

συµπερίληψη σε σχέση µε την Ανώτατη Εκπαίδευση, και εντρυφώντας σε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, αναφορές και µεταρρυθµίσεις που αφορούν την 
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Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε κατά 

πόσον µπορούµε να µιλήσουµε για συµπερίληψη  στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο 

και κατά πόσον αυτή προωθείται. 

 Η παρούσα εργασία εστιάζει στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα και ειδικότερα στην πολιτική της εισαγωγής ατόµων Ειδικών 

Κατηγοριών στα Πανεπιστήµια της χώρας µας. Στόχος της είναι να 

παρουσιάσει, σε µια διαχρονική βάση, από το 1983 µέχρι και τις µέρες µας, 

τις νοµοθετικές εξελίξεις που αφορούν στην ένταξη των ατόµων Ειδικών 

Κατηγοριών στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να καταδείξει κατά 

πόσον γίνονται προσπάθειες για την µείωση του εκπαιδευτικού και συνεπώς 

κοινωνικού αποκλεισµού στη χώρα µας και αν οι προσπάθειες αυτές είναι 

συστηµατικές και ουσιαστικές προς την συµπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των 

ατόµων στην ανώτερη βαθµίδα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος ή 

εξυπηρετούν άλλες πολιτικές σκοπιµότητες και συµφέροντα. Τελικά θα 

µπορούσαµε να µιλήσουµε για την προώθηση και σε επίπεδο εφαρµογής της  

συµπερίληψης σε επίπεδο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή µήπως 

η χώρα µας ακολουθεί µε σχετική καθυστέρηση τις διεθνείς εξελίξεις που 

αφορούν στην εκπαιδευτική αυτή πολιτική; 

 Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην συγκεκριµένη 

εργασία είναι καταρχάς µια προσεκτική βιβλιογραφική ανασκόπηση στο 

ζήτηµα της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης και ακολούθως η µελέτη των 

τεκµηρίων (µελέτη νόµων και άλλων κρατικών ρυθµίσεων). Οι βασικότερες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, αλλά και στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, από το 1981 µέχρι και το 1991, βρέθηκαν, µε 

ελάχιστες εξαιρέσεις, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Για την 

ανεύρεση των νόµων και ρυθµίσεων από το 1991 και εξής, οι οποίοι 

αφορούσαν αποκλειστικά στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση απευθυνθήκαµε στη 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστηµίου Πατρών, οπότε 

κατέστη δυνατή η συλλογή των σχετικών νόµων αυτής της περιόδου.  

Όσον αφορά στην δοµή της παρούσας εργασίας: 

Στο πρώτο  κεφάλαιο  γίνεται µια προσπάθεια αντιµετώπισης των 

ζητηµάτων που σχετίζονται µε τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισµό και 

τις ανισότητες, ενώ παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική της 
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συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, µε την εφαρµογή της οποίας συγκεκριµένα 

άτοµα ή οµάδες ατόµων µπορούν να τύχουν ίσων ευκαιριών και δίκαιης 

µεταχείρισης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της 

κοινωνίας γενικότερα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί µια ειδικότερη αναφορά στην πολιτική 

της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης υπό το πρίσµα της παγκοσµιοποίησης και 

εστιάζει συγκεκριµένα στον τοµέα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και στις 

προσπάθειες που γίνονται προκειµένου άτοµα ή οµάδες ατόµων που 

παραδοσιακά αποκλείονταν από την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να 

απολαµβάνουν ισότητα πρόσβασης και δίκαιη µεταχείριση στο πλαίσιό της. 

Στο τρίτο  κεφάλαιο   παρουσιάζεται διεξοδικά και διαχρονικά (από 

το 1983 µέχρι και τις µέρες µας) το νοµοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την 

πρόσβαση των ατόµων των Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μια σειρά νοµοθετικών κειµένων που σχετίζονται 

µε τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εισαγωγής ατόµων Ειδικών Κατηγοριών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αναδεικνύουν τις πολιτικές αλλά και τις 

πρακτικές για την απονοµή ευκαιριών στα άτοµα αυτά.  

 Στο τέταρτο  κεφάλαιο, εξετάζονται οι νοµοθετικές εξελίξεις που 

αφορούν στην πρόσβαση των αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Μελετώνται οι τρόποι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής αυτών στα 

Πανεπιστήµια της χώρας µας κατά την τελευταία δεκαετία και αναλύονται οι 

σηµαντικότερες ρυθµίσεις που αφορούν στην κατηγορία των αθλητών. 

Τέλος, στα συµπεράσµατα παρουσιάζονται οι βασικές επισηµάνσεις 

και οι διαπιστώσεις από τη συγκεκριµένη µελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
1.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια αντιµετώπισης των 

ζητηµάτων που σχετίζονται µε τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό  αποκλεισµό και 

τις ανισότητες, ενώ παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική εκείνη 

µε την εφαρµογή της οποίας, συγκεκριµένες οµάδες ατόµων µπορούν να 

τύχουν ίσων ευκαιριών και δίκαιης µεταχείρισης. Συγκεκριµένα, εξετάζεται η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση και οι θέσεις που την προσδιορίζουν. Στη 

συνέχεια, επιχειρείται µια εννοιολογική και σηµασιολογική αποσαφήνιση 

κάποιων όρων που σχετίζονται µε την ειδική εκπαίδευση, προκειµένου να 

γίνουν κατανοητές οι έννοιες και οι σηµασίες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε 

την ανάλυση της λογικής και της φιλοσοφίας που διέπει την πολιτική αυτή της 

συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, που δεν είναι άλλη από  την θεωρία του 

κοινωνικού µοντέλου της µειονεξίας, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το 

ατοµικό-διαγνωστικό µοντέλο, και τη σύνδεσή της µε ζητήµατα κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

1.2 Η πολιτική της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive 
education) 
 

Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και των ευρύτερων 

κοινωνικών  δοµών είναι δεδοµένη. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης έχει 

ασχοληθεί ιδιαίτερα και έχει αποδείξει ότι ανισότητες που υφίστανται στο 

πλαίσιο της κοινωνίας αντανακλώνται στο σχολικό επίπεδο, συντηρούνται, 

ενισχύονται και διαιωνίζονται µέσα σε αυτό  για να παίξουν το ρόλο τους στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει, όπως επισηµαίνουν αρκετές 

επιστηµονικές µελέτες (Bernstein, Bourdieu, Bowles & Gintis, Parsons), µια 

διαλεκτική σχέση µεταξύ µίκρο–επιπέδου (εκπαίδευση) και µάκρo–επιπέδου 

(κοινωνία) (Blackledge & Hunt, 1995), και ανισότητες και διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά στο κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο, στις πολιτισµικές και 

φυλετικές ιδιαιτερότητες, στο γένος, στις σεξουαλικές ιδιοµορφίες,  καθώς και 
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σε κάποιες εξωτερικές και εσωτερικές ανοµοιογένειες (σωµατική αναπηρία, 

νοητική καθυστέρηση, συναισθηµατικές διαταραχές και γενικότερα 

προβλήµατα συµπεριφοράς). Αυτές µπορούν να οδηγήσουν τόσο σε σχολικό 

αποκλεισµό όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό αποκλεισµό. Όταν µιλάµε για 

κοινωνικό αποκλεισµό, δεν ερµηνεύουµε τον όρο στενά, σαν την απλή 

έλλειψη οικονοµικών πηγών, αλλά εννοούµε την αποστασιοποίηση των 

ατόµων ή οµάδων ατόµων από Oργανισµούς και Κοινότητες που απαρτίζουν 

την κοινωνία, από δικαιώµατα και υποχρεώσεις (οικονοµικά, πολιτικά, 

κοινωνικά, πολιτισµικά, εκπαιδευτικά) ( Campbell et al., 2001). Έτσι λοιπόν, οι 

διαδικασίες αποκλεισµού ή µη αποκλεισµού δεν µπορούν να 

αποστασιοποιηθούν από τις ευρύτερες κοινωνικές δοµές, αφού ο σχολικός 

αποκλεισµός ή µη συντελείται αλλά και συµβάλλει σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 

διαδικασιών και αποτελεσµάτων κοινωνικού αποκλεισµού ή µη (ό. π., p. 1). 

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες του κόσµου, αρκετές συζητήσεις 

έχουν γίνει και σηµαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί µε στόχο την άρση 

των εκπαιδευτικών και συνεπώς των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες 

εκδηλώνονται σαν αποτέλεσµα της µη ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα των 

ατόµων ή οµάδων ατόµων (Power & Gewirtz, 2001). Ένα παράδειγµα  µιας 

ουσιαστικής κινητοποίησης προς αυτόν το σκοπό υπήρξε η κοινωνική 

πολιτική του Τρίτου ∆ρόµου (Gamarnikow & Green, 1999), της οποίας στόχος 

είναι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και η παροχή κατάλληλης στήριξης, 

προκειµένου να διευθετηθεί το θέµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Η 

εκπαιδευτική πολιτική όµως που αναπτύσσεται και προωθείται ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια και που κερδίζει διαρκώς έδαφος σε πολλές 

χώρες, κυρίως ανεπτυγµένες, και µετά την παγκόσµια αναγνώριση των 

δικαιωµάτων των παιδιών (UNESCO,1994), συνδέεται µε τη συµπεριληπτική 

εκπαίδευση και στοχεύει  στην επίτευξη της κοινωνικής αποδοχής όλων 

ανεξαιρέτως των ατόµων.  

Σε χώρες της Ευρώπης, της Αµερικής και στην Αυστραλία, όπου έχουν 

εφαρµοστεί στο παρελθόν προγράµµατα ένταξης, τα τελευταία χρόνια 

αναθεωρούνται τέτοιες προσπάθειες και η συµπεριληπτική εκπαίδευση 

παρουσιάζεται ως εξέλιξη του µοντέλου αυτού της ένταξης (Ζώνιου–Σιδέρη, 

2000). Το θέµα όµως των πολιτικών προτάσεων, που σχετίζονται µε τη 

συµπεριληπτική εκπαίδευση, πρέπει να γίνει κατανοητό µέσα σε ένα πλαίσιο 
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ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής (Barton, 2003). Επίσης, η ανάπτυξη και η 

εφαρµογή της πολιτικής και πρακτικής της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης 

πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση µε το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό πλαίσιο καθώς και τις πολιτικές τακτικές που εφαρµόζονται στο 

ευρύ πλαίσιο. Η πολιτική της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης λοιπόν εκτείνεται 

πέρα από τον εκσυγχρονισµό, τη µεταρρύθµιση και την αναδιοργάνωση των 

θεσµών αγωγής και εκπαίδευσης και σχετίζεται µε τις σχολικές κουλτούρες, 

την εκπαιδευτική πολιτική και την κοινωνική δικαιοσύνη (Barton, 2003, 

Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, Κυπριωτάκης, 2001). 

Όσον αφορά την ιδέα της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, υπάρχουν 

διαφορετικές ερµηνείες και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του θέµατος. Μια 

έρευνα των Angelides, Stylianou και Gibbs (2006) αποδεικνύει ότι οι 

συµµετέχοντες µε διαφορετικούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν 

και µια διαφορετική αντίληψη για τη συµπερίληψη. Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων τους αναδεικνύει πως κάποιοι υποστηρίζουν ότι η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση αναδύεται από τον τοµέα της Ειδικής Αγωγής, 

µερικοί ότι αντιµετωπίζει την εκπαίδευση των µειονεκτούντων, κάποιοι άλλοι 

ότι το κύριο ενδιαφέρον της είναι η κατηγοριοποίηση των µαθητών σε αυτούς 

που έχουν ειδικές ανάγκες και µερικοί πρεσβεύουν ότι όρος «συµπερίληψη»  

εννοεί την κίνηση κάποιων παιδιών από την ειδική στην κανονική εκπαίδευση. 

Έχουν διατυπωθεί επίσης και απόψεις που σχετίζουν  τη συµπερίληψη  µε 

τους ξένους, τους µετανάστες ή µε αυτούς που βιώνουν προβλήµατα στα 

σχολεία ή µε αυτούς που έχουν µαθησιακά ή πνευµατικά προβλήµατα.  

Αποκαλύπτεται, συνεπώς, ότι οι διαφορετικά εµπλεκόµενοι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία κατανοούν τη συµπερίληψη µε διαφορετικό τρόπο. 

Βέβαια, αµφιβολίες και αµφισβητήσεις γύρω από τον ορισµό της 

συµπερίληψης έδωσαν το έναυσµα στον Dyson (1999) να µιλήσει για 

διαφορετικές συµπεριλήψεις, ενώ ο Lunt και Norwich (1999) επισηµαίνουν ότι  

για τη  συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν υπάρχει συγκεκριµένος ορισµός. Ο 

Campbell επισηµαίνει ότι «υπάρχουν διαφορετικές και ασυµβίβαστες ιδέες για 

τη συµπερίληψη… είναι µια περίπλοκη ιδέα που οδηγεί σε σύγχυση» 

(Campbell, 2002, p.12). 

Γενικά, όµως θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ιδέα της συµπερίληψης 

διέπει την ανάπτυξη αναλυτικών προγραµµάτων και των εκπαιδευτικών 
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συστηµάτων πολλών χωρών, παρά το γεγονός ότι διαφοροποιείται από χώρα 

σε χώρα, ακόµα και µέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Με τον όρο αυτό 

δεν αναφερόµαστε απλά στην τοποθέτηση ενός παιδιού µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στο κανονικό σχολείο, αλλά και στις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες µπορούµε αποτελεσµατικά να εκπαιδεύσουµε όλα τα 

παιδιά (Angelides   et al., 2006). Βασίζεται στη φιλοσοφία της αποδοχής πως 

όλα τα άτοµα εκτιµώνται και απολαµβάνουν την αξία του σεβασµού 

(Carrington & Robinson, 2004). Ορίζεται σαν µια διαδικασία µε την οποία τα 

σχολεία προσπαθούν να ανταποκριθούν σε όλους τους µαθητές σαν 

ατοµικότητες και όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις 

ανάγκες τους, συµµετέχουν στο ίδιο σχολείο (Campbell, 2002, Norwich, 2002, 

Κυπριωτάκης, 2001). Πρόκειται λοιπόν για µια σχολική στρατηγική που 

αντιµετωπίζει τη διαφορετικότητα και τις αιτίες της περιθωριοποίησης 

συγκεκριµένων µαθητών ή οµάδων µαθητών σε σχολικές κοινότητες (Ainscow 

et al., 2004). Ο κύριος σκοπός µιας τέτοιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας είναι 

η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα, τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες τους. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ένα σχολείο για 

όλους, ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο δηλαδή όπου όλα τα παιδιά µπορούν να 

αναπτυχθούν ανάλογα µε τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. 

Ο προσανατολισµός που δίδεται στη συµπεριληπτική εκπαίδευση 

συνιστά τον καλύτερο τρόπο καταπολέµησης των διακρίσεων, δηµιουργίας 

φιλόξενων σχολικών κοινωνιών, οικοδόµησης µιας ευπρόσδεκτης για όλους 

κοινωνίας και επίτευξης του στόχου «εκπαίδευση για όλους». Η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το µέσο για την 

αλλαγή των κοινωνικών δεδοµένων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Μια παρόµοια 

αντίληψη εκφράζεται και από τον Len Barton (2003), ο οποίος αναφέρει ότι η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν είναι ο αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο για την 

επίτευξη του σκοπού, είναι αυτή δηλαδή που θα συµβάλει στην 

πραγµατοποίηση µιας συµπεριληπτικής κοινωνίας, προτάσσοντας τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα ως κεντρικό συστατικό στοιχείο της διαµόρφωσης της 

πολιτικής. Μέσα από την πολιτική της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης δίνεται 

λοιπόν η δυνατότητα σε διαφορετικούς ανθρώπους να συµβιώνουν σε µια 

ανθρωπιστική και δηµοκρατική κοινωνία. Με την κοινή φοίτηση, την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες κάθε είδους οδηγούνται από 
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την αποµόνωση και την περιθωριοποίηση στην σχολική ένταξη και, κατά 

συνέπεια, αυξάνεται η συµµετοχή τους και περιορίζεται ο αποκλεισµός τους 

από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 

Ο ρυθµός της τεχνολογικής αλλαγής και η ραγδαία κίνηση των χωρών 

προς µια παγκόσµια κοινότητα  αυξάνει την πολυπλοκότητα του σχολείου  και 

την πρόκληση των σχολείων να γίνουν πιο αποτελεσµατικά σε αυτό το νέο 

περιβάλλον. Οι τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση και στο πλαίσιο της 

κοινωνίας της πληροφορίας δίνουν έµφαση στη συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως 

των µαθητών. Οι προκλήσεις των νέων µεταρρυθµίσεων είναι να παράσχουν 

µια εκπαίδευση που να είναι συµπεριληπτική για όλους και να ανταποκρίνεται 

στις ατοµικές ανάγκες του καθενός (Lim & Tan,1999). Υπογραµµίζεται λοιπόν 

η ανάγκη αναµόρφωσης των σχολείων και εξαίρεται η αποδοχή της 

διαφορετικότητας για την ευηµερία όλων (Τάφα, 1998).   

Επιπρόσθετα, η προώθηση της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και κατάργησης των διακρίσεων. Εκδηµοκρατισµός στην 

εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον Α. Κυπριωτάκη (2001), σηµαίνει κοινή φοίτηση 

στο ίδιο σχολείο, χωρίς διακρίσεις, προκατάληψη και στιγµατισµό, µε τελικό 

στόχο την ένταξη κάθε νέου ατόµου στην κοινότητα. Η συµπεριληπτική 

εκπαίδευση λοιπόν µπορεί να επιτευχθεί µέσα από µια διαδικασία 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). Έτσι, άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που, λόγω µιας διακριτικής βλάβης ή κάποιας άλλης 

ιδιαιτερότητας, θα ήταν αποστασιοποιηµένοι, θα µπορέσουν µέσα από την 

πρακτική της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης «να πλησιάσουν ως ισάξια και 

ισότιµα άτοµα την πολιτιστική κληρονοµιά και να συµµετάσχουν ως ισότιµοι 

πολίτες στην κοινωνική ζωή» (ό. π.,  σ.150). 

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση βασίζεται στη θεµελιώδη ιδέα ότι ο 

καθένας πρέπει να µαθαίνει  και να δουλεύει µε άλλους, που έχουν είτε ίδιο 

είτε διαφορετικό υπόβαθρο, σε κανονικά σχολεία και σε κοινοτικά 

περιβάλλοντα (Lim & Tan, 1999). Oι διεθνείς τάσεις για τη µεταρρύθµιση της 

Ειδικής Αγωγής έχει αλλάξει προς µια κατεύθυνση µε έµφαση στη 

συµπερίληψη των ατόµων µε µειονεξίες στα κανονικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (Lim & Tan, 1999). Όµως, όπως επισηµαίνουν ο Booth και 

Ainscow, η συµπερίληψη και ο αποκλεισµός σχετίζονται περισσότερο µε τη 



 19

συµµετοχή και την περιθωριοποίηση σε σχέση µε το φύλο, την τάξη, το γένος, 

τη σεξουαλικότητα, τη φτώχεια και την ανεργία, παρά µε την παραδοσιακή 

Ειδική Αγωγή που αφορά στους µαθητές που κατηγοριοποιούνται σε µαθητές 

µε χαµηλές επιδόσεις, µε µειονεξίες, µε αποκλίσεις στις συµπεριφορές κ.ά. 

(Booth & Ainscow, 1998). 

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται µε τη συµµετοχή και τη 

µάθηση όλων ανεξαιρέτως των µαθητευοµένων, µε την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, µε το σχολείο σαν σύνολο, µε τη δηµοκρατία και µε την 

κοινωνία γενικά. Περιλαµβάνει την πολιτική της αναγνώρισης και σχετίζεται µε 

το ποιος αποκλείεται από την εκπαίδευση και από την κοινωνία γενικότερα 

(Barton, 2003). Σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να 

παρακολουθούν το σχολείο της γειτονιάς τους, χωρίς να υπάρχει περιορισµός 

σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων. Η αποδοχή της κοινωνικο-οικονοµικής και 

εθνικής ποικιλοµορφίας και η αντιρατσιστική συνείδηση από την πλευρά των 

εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί απαραίτητο συστατικό 

της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης. Μόνον όταν το σχολείο καταφέρει να 

προσαρµοστεί στη διαφορετικότητα όλων των µαθητών θα µπορέσουµε να 

κάνουµε λόγο για ένα δίκαιο και συµπεριληπτικό σύστηµα εκπαίδευσης που 

θα µπορέσει να οδηγήσει και στην ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. 

Σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στην 

Αυστραλία, έχει τονιστεί η συµπερίληψη, ώστε η ανάπτυξή της να αποτελέσει 

µια κινητοποίηση µεγάλης σπουδαιότητας προς την επίτευξη της διευθέτησης 

του θέµατος του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσα από την κατάργηση των 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Μια τέτοια προσπάθεια όµως που θα στοχεύει προς µια 

συµπεριληπτική σκέψη και πρακτική δεν είναι µια επιπόλαια και χωρίς 

σοβαρότητα διαδικασία, αλλά απαιτεί χρόνο και δηµιουργική σκέψη, ενέργεια 

και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών, συνεργατικών σχέσεων που θα 

βασίζονται στο σεβασµό και την εµπιστοσύνη. Επίσης, είναι µια διαρκής 

διαδικασία και όχι ένα στάδιο το οποίο µπορούµε να το προσεγγίσουµε 

οποιαδήποτε στιγµή (Angelides et al., 2006). ∆εν είναι λοιπόν ένα προϊόν, ένα 

τελικό δηλαδή αποτέλεσµα, αλλά µια διαδικασία που δεν έχει τέλος και, 

σύµφωνα µε αυτή την άποψη (ό. π., pp. 514-515), όλα τα σχολεία µπορούν 

να αναπτύσσουν µεγαλύτερη συµπερίληψη, σε όποια κατάσταση και αν 
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βρίσκονται (Carrington & Robinson, 2004). Για την ανάπτυξη όµως  της 

συµπεριληπτικής εκπαίδευσης τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να εξετάσουµε τις 

πολιτικές και πρακτικές στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και την εκπαίδευση 

σε συνεργασία µε τους γονείς  και µε άλλες υπηρεσίες και µε όσους γενικά 

εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ( Campbell et al., 2001). 

Έτσι, για να προάγουµε διαδικασίες και να καταλήξουµε σε 

αποτελέσµατα ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής, η συµπεριληπτική 

εκπαίδευση είναι µια σηµαντική ανάπτυξη, η οποία όµως πρέπει να ληφθεί 

υπόψη δίπλα στις κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές. Είναι ξεκάθαρο ότι η 

ένταξη όλων των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η επιδίωξη της 

ισότητας δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν απλή παροχή πρόσβασης στο 

σχολικό πλαίσιο. Απαιτείται, επίσης η µεταρρύθµιση και η αναδιοργάνωση 

των εκπαιδευτικών θεσµών, ο επαναπροσδιορισµός των υφισταµένων 

σχολικών πρακτικών, η ενεργητική εµπλοκή αρκετών φορέων καθώς και η 

αναθεώρηση των υφισταµένων κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών 

πρακτικών.  

 

1.3 Ένταξη,ενσωµάτωση και συµπεριληπτική εκπαίδευση ή εκπαίδευση 
του µη αποκλεισµού: εννοιολογική και σηµασιολογική προσέγγιση των 

όρων 

Στο σηµείο αυτό, πριν προχωρήσουµε σε µια πιο εµπεριστατωµένη 

ανάπτυξη της φιλοσοφίας και της λογικής της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, 

κρίνεται αναγκαίο και χρήσιµο στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, να 

επιχειρηθεί µια εννοιολογική και σηµασιολογική αποσαφήνιση των όρων που 

σχετίζονται µε την ειδική εκπαίδευση, προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι 

έννοιες και οι σηµασίες τους.  

Συχνά, στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, χρησιµοποιούνται οι όροι 

«ένταξη» και «ενσωµάτωση», οι οποίοι πολλές φορές συγχέονται και 

παρουσιάζονται ως συνώνυµοι. Επίσης, ένας άλλος όρος που έχει εισαχθεί τα 

τελευταία χρόνια στην επίσηµη ορολογία της Ειδικής Αγωγής είναι ο όρος 

«inclusive education». Ποιες είναι όµως οι οµοιότητες και διαφορές που 

συνδέουν τους όρους αυτούς µεταξύ τους; 

Πιο συγκεκριµένα, ο όρος «ένταξη» σηµαίνει «τη συστηµατική 

τοποθέτηση κάποιου µέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειµένου 
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ως αυτοτελούς, ακέραιου µέρους ενός ευρύτερου όλου» (Ζώνιου-Σιδέρη, 

1998, σ. 125). Ο όρος «ενσωµάτωση» δηλώνει «τη µονόδροµη προσκόλληση 

και εξοµοίωση κάποιου προς µια ολότητα» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, σ. 125) και 

ο όρος «inclusive education» αποδίδεται σηµασιολογικά ως «συµπεριληπτική 

εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση του µη αποκλεισµού» και αναφέρεται στην 

εκπαίδευση που συµπεριλαµβάνει όλους τους µαθητές, που λαµβάνει υπόψη 

τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων (Υφαντή & Ξενογιάννη, 2004). 

Οι δύο ορισµοί, «ένταξη» και «inclusion» είναι αυτοί που 

χρησιµοποιούνται πιο συχνά στη παιδαγωγική συζήτηση µε αντικείµενο την 

αναπηρία. Ο όρος «ένταξη» χρησιµοποιείται για πολύ µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα στην παιδαγωγική συζήτηση για περίθαλψη και εκπαίδευση των 

ανθρώπων µε αναπηρίες. Παράλληλα µε τη σχολική ένταξη, γίνεται λόγος και 

για κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη. Τόσο, όµως, η ένταξη όσο και η 

inclusion αντιπροσωπεύουν πρώτα µια συγκεκριµένη στάση ζωής και έπειτα 

κάποιες µορφές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000). 

Αναλυτικότερα, «ένταξη» σηµαίνει την αποδοχή µιας θέσης από ένα 

άτοµο ή µια κατηγορία ατόµων µέσα σε µια οµάδα, οι οποίοι έχουν 

διαφορετικά κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά, 

και την παροχή κάθε είδους βοήθειας µέσα και έξω από την οµάδα για τη 

διατήρηση της θέσης αυτής, καθώς και την απόκτηση ρόλου ή ρόλων στο 

πλαίσιο αυτής της οµάδας. Η συζήτηση για την ένταξη ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προτεραιότητα τη 

σχολική ένταξη, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση Warnock (1978), που 

αφορούσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών µε νοητική καθυστέρηση 

στην Αγγλία (Warnock Report, 1982). 

Η συγκεκριµένη έκθεση περιγράφει τρεις τύπους σχολικής ένταξης 

(Ζώνιου-Σιδέρη,1998, σ.131):  

α) Τη χωρική (locational) ένταξη, σύµφωνα µε την οποία τα ειδικά παιδιά  

συνεκπαιδεύονται µε παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες, αλλά σε ξεχωριστές 

µονάδες ή σχολικά κτίρια. Η επαφή µεταξύ των δύο οµάδων είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη. 

β) Την κοινωνική (social) ένταξη, οπότε η εκπαίδευση ειδικών και µη παιδιών 

παρέχεται βέβαια χωριστά, αλλά κατά τη διάρκεια κοινών δραστηριοτήτων 
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(π.χ. στα διαλείµµατα, στις γιορτές, στις εκδροµές κ.ά.) όπου τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή. 

γ) Τη λειτουργική (functional) ένταξη, σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες και µη βρίσκονται στο κοινό σχολείο και συµµετέχουν σε όλες 

τις δραστηριότητες του σχολείου, παρακολουθούν όµως κάποιο ειδικό 

πρόγραµµα µέσα στην κοινή τάξη. 

Ακολουθώντας τη θέση του Χ. Κόµπου (Κόµπος, 1994), ως «ένταξη» 

ορίζεται η εγγραφή και η φοίτηση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (παιδιών µε 

νοητική καθυστέρηση ή µε σωµατικές αναπηρίες ή µε προβλήµατα 

συµπεριφοράς) µέσα στις τάξεις του κοινού σχολείου. Τα παιδιά αυτά 

συµµετέχουν στην εργασία που γίνεται στις τάξεις του κοινού σχολείου. Τα 

παιδιά αυτά συµµετέχουν στην εργασία που γίνεται στις τάξεις, στο βαθµό 

που το επιτρέπουν οι ικανότητές τους και που θα βοηθηθούν από το δάσκαλο 

Ειδικής Αγωγής. 

Ο όρος «ενσωµάτωση» σηµαίνει την «αλληλοαποδοχή από ένα 

σύνολο ή µια οµάδα, ενός ατόµου ή µιας οµάδας» και την ανάπτυξη σχέσεων, 

χωρίς την παροχή καµιάς ιδιαίτερης βοήθειας, είτε από την οµάδα είτε από 

οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, µε αποτέλεσµα την πλήρη απορρόφηση 

του ατόµου ή της οµάδας στις διαµορφούµενες σχέσεις (Ζώνιου-Σιδέρη,1998, 

σ.129). Πρόκειται για διαδικασία κοινωνικοποίησης που πραγµατοποιείται 

µέσω της αλληλεπίδρασης. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να τονιστούν οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξάλειψη της αποµόνωσης και της 

περιθωριοποίησης.  

Η διαφορά λοιπόν των όρων «ένταξη» και «ενσωµάτωση» είναι ότι 

στην ένταξη διατηρούνται τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά του ατόµου ή της 

οµάδας ατόµων, τα οποία εµπλουτίζονται και µεταβαίνουν σε διαρκώς 

ανερχόµενα επίπεδα ολοκλήρωσης, ενώ στην ενσωµάτωση εξαφανίζονται τα 

αρχικά βασικά χαρακτηριστικά, έχοντας αφοµοιωθεί από τα χαρακτηριστικά 

ενός ευρύτερου συνόλου. 

Μετά τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα «Παιδαγωγική για ειδικές ανάγκες» 

το 1994, η έννοια της ένταξης θεωρείται απαρχαιωµένη, διότι οι ειδικές 

ανάγκες δεν ορίζονται πια µόνο σε σχέση µε την αναπηρία αλλά και µε τις 

εξωτερικές δεξιότητες και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000). Αν µέχρι τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994) µπορούσαµε να 
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θεωρήσουµε ότι η ένταξη και τα σχολεία ένταξης αφορούσαν τα ειδικά άτοµα, 

από το 1994 και εξής, το σχολείο οφείλει να προσανατολίζεται προς τις 

ανάγκες όλων των παιδιών. Η λέξη «ειδικές» δεν σχετίζεται πια µόνο µε 

κάποια συγκεκριµένη αναπηρία αλλά και µε τη διαφορά γλωσσικών, 

πολιτισµικών, φυλετικών και ηλικιακών χαρακτηριστικών και µε τις ανάγκες 

που προκύπτουν εξαιτίας τους.  

Ως συνέπεια των ανωτέρω θα µπορούσε να προκύψει η µετάβαση από 

την ένταξη στη συµπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education). Η 

συγκεκριµένη όµως εκπαίδευση προϋποθέτει τη µετατροπή των υπαρχουσών 

δοµών, δηλαδή τη µετάβαση από ένα µοντέλο κοινωνικής πρόνοιας σε ένα 

άλλο µοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων µε ταυτόχρονη άρση 

προκαταλήψεων και αποδοχή της διαφορετικότητας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

Επίσης, αυτό το είδος εκπαίδευσης απαιτεί αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες 

µορφές διδασκαλίας, όπως στον τρόπο συµµετοχής των παιδιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και καθιέρωση της ελεύθερης εργασίας των µαθητών  

(Κυπριωτάκης, 2001). 

Ο όρος «συµπεριληπτική εκπαίδευση» είναι αποτέλεσµα της 

προσπάθειας των επιστηµόνων να διευρύνουν τον όρο «ένταξη», ο οποίος 

δεν αποτελεί πια στόχο αλλά µέσο για την αλλαγή των κοινωνικών 

δεδοµένων, αφού αποσκοπούσε στο να µη περιορίζεται στα όρια των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά να αφορά και τις ευρύτερες κοινωνικές δοµές 

(Barton, 2003, Campbell, 2002, Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Σύµφωνα µε την 

άποψη του Len Barton (2003), επειδή οι όροι «ένταξη» και «συµπεριληπτική 

εκπαίδευση» χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα, προκειµένου να ξεκαθαριστούν, 

θα ήταν χρήσιµο να εντοπιστεί τι δεν περιλαµβάνει ο όρος «συµπεριληπτική 

εκπαίδευση».  

Συγκεκριµένα, ο όρος «συµπεριληπτική εκπαίδευση» δεν σχετίζεται µε 

την αφοµοίωση και δεν αγνοεί τις εννοιολογικές και πρακτικές διαφορές 

µεταξύ των δύο ατόµων µέσα σε ένα κατεξοχήν αµετάβλητο σύστηµα 

εκπαιδευτικών παροχών και πρακτικών. Επίσης, η έννοια αυτή δεν αφορά την 

τοποθέτηση ή µετακίνηση ενός παιδιού από το ένα πλαίσιο στο άλλο, ούτε 

σχετίζεται µε την εγκατάλειψη των παιδιών σε ένα περιβάλλον, χωρίς πρώτα 

να έχουν προηγηθεί συγκεκριµένος προγραµµατισµός και ανάλογες παροχές 

καθώς και ο µετασχηµατισµός των δοµικών εµποδίων (Nunan et al., 2000).  
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Η «συµπεριληπτική εκπαίδευση» είναι θεµελιώδης στο πώς θα 

κατανοήσουµε και θα εµπλακούµε µε τη διαφορετικότητα µε δηµιουργικούς 

και δίκαιους τρόπους και πώς θα χρησιµοποιήσουµε αυτές τις διαφορές σαν  

µια ευκαιρία για µάθηση και όχι σαν ένα πρόβληµα που µπορεί να λυθεί ή να 

αποκλειστεί. Η «συµπεριληπτική εκπαίδευση» δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά 

το µέσο για να επιτευχθεί ο στόχος «για µια κοινωνία inclusion». Επιπλέον, 

ασχολείται µε τις αιτίες, τον τρόπο, το χρόνο, τον τόπο και τα ενδεχόµενα 

αποτελέσµατα της εκπαίδευσης όλων ανεξαιρέτως των µαθητών, µε τη 

διδασκαλία και τη συµµετοχή όλων εκείνων των ευάλωτων σε πιέσεις και 

αποκλεισµένων µαθητών, µε την πραγµάτευση των θεµελιωδών εκείνων 

ζητηµάτων που εξετάζουν ποιοι πρέπει να περιλαµβάνονται και ποιοι να 

αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Αναφέρεται επίσης, στην αύξηση 

της συµµετοχής των µαθητών και στον περιορισµό του αποκλεισµού τους από 

την πολιτιστική ζωή, τα αναλυτικά προγράµµατα και την ευρύτερη κοινοτική 

δραστηριότητα του σχολείου. Η «συµπεριληπτική εκπαίδευση», λοιπόν, 

καλείται να αντιµετωπίσει ζητήµατα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

κατάργησης των διακρίσεων, και θεµελιώνεται στα ιδανικά της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, όπου η συµµετοχή και η επιτυχία δεν είναι αντίστοιχη κανενός 

κοινωνικού, πολιτισµικού, οικονοµικού ή άλλου είδους κριτηρίου. 

Η βασική διαφορά ανάµεσα στην «ένταξη» και την «συµπεριληπτική 

εκπαίδευση»,  σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς, όπως Ainscow (1997), 

Linsley (1997), Wedell (1995), Florian (1997) και Mittler (1995), έγκειται στο 

ότι η «ένταξη» εφαρµόστηκε ως πρακτική µε απουσία κάποιου θεωρητικού και 

ιδεολογικού πλαισίου και γι’ αυτό απέτυχε. Η ένταξη των παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες στα κοινά σχολεία απαιτούσε την προσπάθεια (από µέρους των 

παιδιών, των υπηρεσιών υποστήριξης και των εκπαιδευτικών) συµπόρευσης 

µε το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα. Η «συµπεριληπτική εκπαίδευση», 

σύµφωνα µε τους παραπάνω, σηµασιοδοτεί  ό,τι και ο όρος   «ένταξη», αλλά 

επιπλέον ορίζει και τα παρακάτω: 

α) Μετατροπή των υπάρχουσων κοινωνικών δοµών, 

β)εφαρµογή της πολιτικής του Τρίτου ∆ρόµου, 

γ)την άρση των προκαταλήψεων,  

δ)την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

ε)την επανεξέταση των αξιών και των στόχων της εκπαίδευσης, 
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στ)τη µεταρρύθµιση σε µια ριζοσπαστική εκπαιδευτική πολιτική, 

ζ)το σχεδιασµό νέων αναλυτικών προγραµµάτων και       

η)την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (µετεκπαίδευση στον τοµέα της Ειδικής 

Αγωγής). 

Τέλος, ανάµεσα στους όρους «ενσωµάτωση» και «συµπερίληψη», σε 

ό,τι αφορά στο σχολικό περιβάλλον και στο µαθητή, αν και η διάκριση δεν 

είναι και τόσο εµφανής, υπάρχουν ωστόσο µερικές βασικές διαφορές. Έτσι, ο 

όρος «ενσωµάτωση» ερµηνεύεται στενά για να αποδώσει τη φυσική 

τοποθέτηση και προσαρµογή του µαθητή σε ένα κοινό σχολείο και όχι την 

ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική του ένταξη. Ο όρος «συµπερίληψη» 

κρίνει αναγκαία την προσαρµογή του σχολείου για την ικανοποίηση όλων 

ανεξαιρέτως των µαθητών (Campbell et al., 2001). Ο όρος «ενσωµάτωση» 

υπονοεί αλλαγές που συµβαίνουν στα µειονεκτικά άτοµα, σύµφωνα µε 

κριτήρια ατόµων που δεν τα διακρίνει κάποια µειονεξία. Προτείνει δηλαδή ένα 

αφοµοιωτικό µοντέλο, που υπονοεί ότι ο σκοπός είναι να ενσωµατώσουµε 

κάποιον που έχει αποκλειστεί από κάτι που θεωρείται κανονικό, ώστε να 

επανέλθει σε αυτό. Επιπρόσθετα, ο όρος «ενσωµάτωση» δεν παραδέχεται τα 

θετικά στοιχεία που µπορεί να φέρνει το κάθε άτοµο ξεχωριστά στο 

µαθησιακό του περιβάλλον, κάτι που απαξιώνει πρωταρχικά κάθε είδους 

εναλλακτική, προσωπική εµπειρία (Copper, 2000). Ο όρος «συµπερίληψη» 

όµως µεταδίδει το δικαίωµα να ανήκεις στην επικρατούσα τάση και βάζει 

τέλος στη διάκριση  δίνοντας έµφαση  στις ίσες ευκαιρίες για όλους τους 

µαθητές (Angelides et al., 2006). 

 

2.3 Η φιλοσοφία και η λογική της συµπεριληπτικής 
εκπαίδευσης  

 
Το ζήτηµα γύρω από τη συµπεριληπτική εκπαίδευση είναι  πολύπλοκο 

και αµφιλεγόµενο και σχετίζεται µε ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτισµικούς, 

ιδεολογικούς, παγκόσµιους και τοπικούς παράγοντες. Όσον αφορά τον 

ορισµό της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης σε µια ανασκόπηση του E.P.P.I. 

Center (Evidence for Policy and Practice Information and Co-Ordinating 

Center), αυτή ορίζεται µέσα από τρεις προοπτικές-κλειδιά:  
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α) Την απόκριση της εκπαίδευσης  ταυτόχρονα σε σπουδαστές που είναι όλοι 

διαφορετικοί µεταξύ τους µε σηµαντικούς τρόπους και που αυτή η 

διαφορετικότητά τους δηµιουργεί προκλήσεις στο σχολείο.  

β) Την έµφαση όχι µόνο στην παρουσία των σπουδαστών αυτών στο σχολείο, 

αλλά επίσης και στην προσπάθεια αύξησης της συµµετοχής τους.  

γ) Στη θεώρησή της σαν µια διαδικασία που µπορεί να διαµορφωθεί από τη 

δράση στο σχολικό επίπεδο (Barton, 2003). 

Μετά την έκθεση της Warnock (1978), η σχολική-εκπαιδευτική ένταξη 

των ειδικών παιδιών είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες. Θεωρείται πλέον 

αποδεκτό πως στο σχολείο αντικείµενο µάθησης δεν είναι µόνον η διδακτέα 

ύλη που µεταβιβάζεται ως γνώση από το δάσκαλο στο µαθητή µέσω της 

διδασκαλίας, αλλά επίσης η κοινωνική µάθηση. Η κυρίαρχη αντίληψη θεωρεί 

ότι το σχολείο δεν πρέπει να εστιάζει µόνο στην εύρεση εργασίας, αλλά 

επίσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήµατος της 

κοινότητας (Carrington & Robinson, 2004). 

 Σύµφωνα µε την Ε. Μπενέκου, «η κοινωνική µάθηση συντελείται σε 

δύο επίπεδα: στο επίπεδο των σχολικών πρακτικών, του πλέγµατος των 

σχέσεων που οργανώνονται µε βασικό συντελεστή το δάσκαλο προκειµένου 

να διεκπεραιωθεί το επίσηµα διατυπωµένο πρόγραµµα µάθησης, και στο 

επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, όπως διαµορφώνονται από τη δυναµική 

της οµάδας-τάξης» (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, σ.131). Έτσι, µε την εφαρµογή 

τέτοιων πολιτικών ένταξης ανοίγονται νέες προοπτικές σε θέµατα που 

αφορούν την ποιότητα και την εξέλιξη της εκπαίδευσης των ειδικών ατόµων, 

ενώ παράλληλα το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και 

περισσότερο προς τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, την κατάργηση 

των κοινωνικών διακρίσεων και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Προς αυτό το σκοπό κινείται, σύµφωνα µε απαιτήσεις σε διεθνές 

επίπεδο των ίδιων των ειδικών ατόµων και των υποστηρικτών των 

δικαιωµάτων τους, η ιδέα της «συµπεριληπτικής εκπαίδευσης». Ο 

συγκεκριµένος όρος υποδηλώνει «έναν διαρκή αγώνα µε στόχο τη δηµιουργία 

λειτουργικών εκπαιδευτικών συστηµάτων» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, σ.39). Έτσι 

λοιπόν, η ιδέα της «συµπεριληπτικής εκπαίδευσης» κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
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δεκαετιών και µετά τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994) και της ∆ιακήρυξη της 

UNESCO «Εκπαίδευση για όλους» (2000), καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται 

στις διαδικασίες και στα αποτελέσµατά της. Η ανάπτυξη όµως πολιτικών και 

πρακτικών της «συµπεριληπτικής εκπαίδευσης» πρέπει να ληφθεί υπόψη σε 

σχέση µε το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο και µε 

ευρύτερες αλλαγές στις ιδέες γύρω από τις διακρίσεις και τα µειονεκτήµατα 

που σχετίζονται µε την εκπαίδευση (Campbell, 2002). 

Μέσα σε ένα διαφοροποιηµένο σύστηµα, η ιδέα της ιδιαιτερότητας 

οδηγεί σε διακρίσεις, ανάµεσα σε µαθητές που έχουν σοβαρές και µέτριες 

δυσκολίες µάθησης, καθώς και ανάµεσα σε µη δυνάµενους και µαθητές µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Adams et al., 2000). Οι κατηγοριοποιήσεις 

δηµιουργούνται, προσδιορίζονται και  διατηρούνται στο πλαίσιο ενός 

σύστηµατος διαφοροποίησης, που  δηµιουργείται, διατηρείται και 

αναπαράγεται µέσα από ένα ατοµικό-διαγνωστικό µοντέλο ιδιαιτερότητας 

(Angelides et al., 2006, Barton, 2003). Το ατοµικό-διαγνωστικό µοντέλο, το 

οποίο είναι γνωστό στο πεδίο της Eιδικής Aγωγής, σχετίζεται µε το άτοµο και 

πώς η έµφυτη ταυτότητα δηµιουργεί τα συµπτώµατα, πώς µέσα από 

παρεµβάσεις τα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά ή επαναεντάσσει όσα άτοµα 

διαγνωστικά κρίθηκαν µειονεκτούντα (Nevοy, 2003).  

 Το 1978, το Warnock Report (Adams et al., 2000) εστιάζει κυρίως στις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, το 1981 στην Αγγλία γίνεται η πρώτη 

νοµοθετική προσπάθεια, ο σκοπός και το πνεύµα της οποίας είναι η 

αντικατάσταση της κατηγοριοποίησης των σοβαρών και µέτριων δυσκολιών 

µάθησης για τους νέους ανθρώπους. Η εξάλειψη της κατηγοριοποίησης, 

ωστόσο, δεν είχε επιτυχή αποτελέσµατα και η ειδική κατηγορία ήταν ακριβώς 

αυτή που οδηγούσε στην ίδρυση και ειδικών και κανονικών σχολείων. 

Ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» εισήχθη στη δεκαετία του 1970 

προκειµένου να αντικαταστήσει αρνητικές ετικέτες, όπως ήταν η εκπαιδευτική 

«υποκανονικότητα» (Norwich, 2002). Ο όρος αυτός, επίσης, αντανακλά µια 

προοδευτική εκπαιδευτική προσέγγιση για άτοµα µε δυσκολίες και 

ανικανότητες. Στη συνέχεια, ο όρος χρησιµοποιήθηκε για να καλύψει τα άτοµα 

εκείνα µε ήπιες δυσκολίες µάθησης και εκείνα που θεωρούνται ότι έχουν 

δυσκολίες αλλά είναι σε θέση να θεραπευτούν (Norwich, 1996). Εντούτοις, 

αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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συνεχίζουν να αντανακλούν ένα ελλιπές µοντέλο και ότι πρόκειται για ένα 

στιγµατισµένο όρο που πιστοποιεί τη διαφορετικότητα των ατόµων. Σε µια 

προσπάθεια  να αποδώσει την έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η 

Potts γράφει: «Μού φαίνεται ότι οι “ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” είναι µια 

φράση χωρίς καµία σαφή ενυπάρχουσα σηµασία αλλά είναι µια φράση που 

λειτουργεί για να ενισχύσει µια διαρκή και µόνιµη “ιδιαιτερότητα“» (Potts, 

1998, pp. 17). 

Η ιδέα της µειονεξίας λοιπόν  κατηγοριοποιείται µε τον παραδοσιακό 

τρόπο µέσα από κώδικες της γλώσσας που είναι γνωστοί στον τοµέα της 

Eιδικής Aγωγής και είναι µέρος της φυσικής τάξης που διέπουν την 

επιστηµονική αυτή αρχή. Τέτοιες ταξινοµήσεις και τυπολογίες δεν είναι µε 

κανέναν τρόπο φυσικές και αθώες, αλλά υπονοούν µια συγκεκριµένη άποψη 

που συνδέεται µε µοντέλα κοινωνικής ιεραρχίας, σχέσεις εξουσίας και 

πολιτισµικές αξίες. Οι  τυπολογίες αυτές υποδεικνύουν µια διάσταση µεταξύ 

του τι είναι κανονικό και τι παθολογικό και βοηθούν να διατηρηθεί µια 

αντίληψη κοινωνικής διαίρεσης ανάµεσα στο «εµείς» και το «αυτοί». Με αυτό 

τον τρόπο η διατήρηση της εξειδικευµένης γνώσης της επιστηµονικής αρχής 

συµβάλλει διαρκώς στην αναπαραγωγή των συµβατικών κατασκευών της 

κοινωνίας για τη µειονεξία και τις ανταποκρίσεις της σε αυτές και αποτελούν  

έξυπνους µηχανισµούς για τη διατήρηση ενός status quo ανισότητας, 

διαχωρισµού και αποκλεισµού (Nevoy, 2003). 

Γίνεται  λοιπόν καταφανές ότι η κατηγοριοποίηση, ο στιγµατισµός και η 

περιθωριοποίηση τέτοιων ατόµων ή οµάδων ατόµων καλλιεργείται και 

αναπαράγεται µέσω των πολιτισµικών αναπαραστάσεων και µύθων 

(Kitchin,1998). Οι πολιτισµικές αναπαραστάσεις και οι µύθοι αποτελούν 

κοινωνικές κατασκευές. Υιοθετούνται από την κυρίαρχη κοινωνία για να 

αποδώσουν τη διαφορετικότητα των άλλων και καταλήγουν σε στερεότυπες 

αναπαραστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση των πρακτικών αποκλεισµού 

από τις κοινωνικές διαδικασίες και τη διατήρηση της κυρίαρχης ιδεολογίας  

(Cresswell, 1996, Freire, 1970, Oliver, 1990) . Ορισµοί λοιπόν γύρω από  την 

ανικανότητα δεν είναι τίποτα άλλο από κοινωνικές κατασκευές και έχουν 

σηµάνει διαφορετικά πράγµατα  σε διαφορετικές περιόδους και σε 

διαφορετικούς πολιτισµικούς χώρους. Κάτι τέτοιο αντανακλάται στην αλλαγή 

των τυπικών κατηγοριών και του νοήµατος, αφού οι κατηγορίες αυτές 
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αποτελούν µια αντανάκλαση των συγκεκριµένων κοινωνικο-οικονοµικών και 

πολιτισµικών εξελίξεων και των διαφορετικών τρόπων που η πολιτική και η 

πρακτική συνδέονται µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις και έννοιες (Barton, 

2003). 

O Len Barton (2003), σε µια προσπάθειά του να ενσωµατώσει την 

κοινωνιολογική σκέψη στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής ξεφεύγει από το 

ατοµικό-διαγνωστικό ή θεραπευτικό-παθολογικό µοντέλο, που βασίζεται σε 

ατοµικές διαφορές, ελλείµατα ή µειονεκτήµατα, και συνάδει µε τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις της Ειδικής Αγωγής και µε τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις για την εκπαίδευση. Σύµφωνα µε αυτές, οι αντικειµενικοί σκοποί 

της εκπαίδευσης είναι εξωτερικοί και στοχεύουν στις γνώσεις και τις δεξιότητες 

των µαθητών, στην υπακοή και στη σύµβαση µε τις αξίες της κοινωνίας. Οι 

εκπαιδευτικοί, εξάλλου, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους σαν 

µεταβιβαστές των αξιών της κοινωνίας, πιστεύουν ότι µερικά παιδιά, τα οποία  

είναι διαφορετικά και έχουν ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να φοιτούν σε 

διαφορετικές τάξεις από τους οµηλίκους τους, επειδή η παρουσία τους 

εµποδίζει τη διδασκαλία και την πρόοδο ολόκληρης της τάξης (Angelides et 

al., 2006). Ο Barton λοιπόν (ό. π., pp. 6-7) εισάγει στις θεωρήσεις του το 

κοινωνικό µοντέλο της µειονεξίας, το οποίο  αποτελεί παράγωγο της µάχης 

των µειονεκτούντων και των οργανισµών τους, ενάντια στη διάκριση, την 

καταπίεση και τον αποκλεισµό, και της επιθυµίας τους για µια καλύτερη ζωή 

που να βασίζεται σε εναλλακτικούς ορισµούς και κατανόηση όσον αφορά στο 

θέµα της µειονεξίας τους.  

Το κοινωνικό µοντέλο εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς: 

 α) Παρέχει ένα πλαίσιο µέσα από το οποίο οι µειονεκτούντες µπορούν να 

περιγράψουν τις εµπειρίες τους. Η διάκριση, ο αποκλεισµός και η ανισότητα 

µπορούν να ονοµαστούν και να αµφισβητηθούν.  

β) Προσφέρει επίσης ένα µέσο µε το οποίο το ερώτηµα της µειονεξίας µπορεί 

να επεξηγηθεί και να γίνει κατανοητό σε σχέση µε τις ευρύτερες κοινωνικο-

οικονοµικές συνθήκες και σχέσεις.  

γ) Παρέχει µια βάση για υποστήριξη και συλλογική εµπλοκή των µειονεκτικών 

ατόµων.  

δ) Είναι ένα µέσο µε το οποίο ο µη µειονεκτικός κόσµος µπορεί να αποκτήσει 

µια εναλλακτική και θετική εικόνα για την µειονεξία. Για όλα τα παραπάνω έχει 
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µια σηµαντική εκπαιδευτική λειτουργία. Έτσι, οι ορισµοί και οι ερµηνείες που 

αφορούν  το θέµα της µειονεξίας δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν φυσικοί και 

αµετάκλητοι, αλλά σαν πολύπλοκες και αµφιλεγόµενες κοινωνικές 

κατασκευές, για τις οποίες απαιτούνται µάχες για την αναθεώρησή τους 

(Barton, 2003, pp. 6-7). 

Η προσέγγιση του κοινωνικού µοντέλου αναγνωρίζει ότι το ερώτηµα 

για τη µειονεξία µάς δίνει την ευκαιρία να αναρωτηθούµε για τη φύση της 

υπάρχουσας κοινωνίας που ζούµε και για το είδος της κοινωνίας που 

επιθυµούµε και που ελπίζουµε για αυτήν. Σύµφωνα µε τον Τριάντη (1990) 

υπάρχουν δύο είδη κοινωνιών, τα οποία εξαρτώνται και καθορίζονται από τον 

τύπο µοντέλου που υιοθετείται κάθε φορά. Αναλυτικότερα, υπάρχουν οι 

ατοµικιστικές και οι συλλογικές κοινωνίες, ανάµεσα στις οποίες υπάρχουν 

µεγάλες διαφορές. Οι ατοµικιστικές κοινωνίες δίνουν αξία στην ανεξαρτησία 

και στην αυτοεµπιστοσύνη και συνδέονται µε το κοινωνικό µοντέλο της 

µειονεξίας, ενώ οι συλλογικές κοινωνίες δίνουν έµφαση στην εξάρτηση από 

την ίδια την κοινωνία και η φιλοσοφία τους είναι αυτή της «παθητικής 

αποδοχής», θεωρώντας ότι ένα άτοµο µε µειονεξίες είναι ανίκανο να συµβάλει 

σε οποιαδήποτε αλλαγή και περιορίζεται µόνο στην κοινωνική φροντίδα και 

την ιατρική βοήθεια (Lifshitz et al., 2004). 

Παράλληλα, η αναγνώριση της σπουδαιότητας των θεσµικών, 

ιδεολογικών, δοµικών και υλικών εµποδίων µέσα στην κοινωνία µας είναι 

σηµαντική για το κοινωνικό µοντέλο της µειονεξίας. Είναι ένα σύνολο από µη 

αποδεκτές, καθόλου φιλικές και εχθρικές υλικές συνθήκες και κοινωνικές 

σχέσεις που συµβάλλουν στην περιθωριοποίηση, στην αποδυνάµωση και 

στον αποκλεισµό των µειονεκτούντων ατόµων. Ο Oliver αναφέρει ότι «όλοι οι 

µειονεκτούντες βιώνουν τη µειονεξία τους σαν κοινωνικό περιορισµό....»,µε 

διαφορετικό βέβαια τρόπο ο καθένας (Oliver, 1990, p. xiv Introduction).  

Έτσι, η µειονεξία είναι ένα µέσο κοινωνικής διαφοροποίησης, διάκρισης 

και περιλαµβάνει κάτι παραπάνω από αλλαγές στην πρόσβαση στους 

θεσµούς της κοινωνίας και στα θέµατα υλικών πόρων. Επιπλέον, το πώς 

ορίζεται η ανικανότητα και η µειονεξία είναι καίριας σηµασίας, γιατί µπορεί να 

επηρεάσει τις προσδοκίες µας και τους τρόπους µε τους οποίους 

αλληλεπιδρούµε µε τέτοια άτοµα. Τα σχολεία λοιπόν, όπως οι υπόλοιποι, 

κοινωνικοί οργανισµοί επηρεάζονται από τέτοιες στερεότυπες αντιλήψεις. 
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Όταν αναρωτηθούµε πώς οι αντιλήψεις µας αυτές επηρεάζουν την 

αλληλόδρασή µας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και της σχολικής ζωής, 

αποκαλύπτουµε βαθιά ενσταλλαγµένες απόψεις σχετικά µε τη 

διαφορετικότητα, οι οποίες ορίζουν συγκεκριµένους τύπους µαθητών σαν να 

στερούνται κάτι (Ainscow et al., 2004). 

Η προσέγγιση του κοινωνικού µοντέλου λοιπόν προσφέρει µια ισχυρή 

εναλλακτική λύση στην αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων και συνδέεται 

µε τις προοδευτικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις οποίες 

οι αντικειµενικοί στόχοι για µαθητές µε «ειδικές ανάγκες» είναι εσωτερικοί και 

αφορούν την προώθηση της ευελιξίας στα άτοµα, την αυτοκαθοδήγησή τους 

όσον αφορά µαθησιακές ικανότητες και ικανότητες σκέψης, έτσι ώστε να 

καταστεί εφικτή η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας, µε 

εµφανή τα στοιχεία της αυτοεκτίµησης και αυτοεκπλήρωσης, και να 

θεωρηθούν έτσι τα άτοµα αυτά αναπόσπαστα µέλη της κοινωνίας (Lifshitz et 

al., 2004). ∆εν είναι τίποτα παραπάνω ή τίποτα λιγότερο από µια µεταστροφή 

της εστίασης στους φυσικούς και πνευµατικούς περιορισµούς κάποιου ατόµου 

«προς τον τρόπο που το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον βάζει 

περιορισµούς σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων και συγκεκριµένες κατηγορίες 

ατόµων» (Barnes, 2007, p.135). Η ανικανότητα δεν θεωρείται τιµωρία, 

αµαρτία γονέων, αρρώστια που χρειάζεται θεραπεία, αντικείµενο 

φιλανθρωπίας, κάτι που προκαλεί αισθήµατα ανωτερότητας σε συγκεκριµένα 

άτοµα και διαµόρφωση σχέσεων εξάρτησης και στάσεων ζωής. Είναι η µάχη 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την έννοια της 

ιδιότητας του πολίτη και την αντιρατσιστική νοµοθεσία. 

Οι αγώνες λοιπόν για την αποδοχή της διαφορετικότητας 

περιλαµβάνουν την αναγνώριση των διαφορών µεταξύ των ατόµων (π. χ. 

γένος, ηλικία, εθνικότητα, φυλή, σεξουαλικότητα, κοινωνικό και οικονοµικό 

υπόβαθρο κ. ά.), ενώ ταυτόχρονα αναζητούν την αλληλεγγύη. Το νόηµα της 

διαφορετικότητας αποτελεί ένα πεδίο πολιτικής µάχης για τη διαµόρφωση µιας 

κοινωνίας, όπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Young, «θα υπάρξει 

ισότητα ανάµεσα σε κοινωνικά και πολιτισµικά διαφορετικές οµάδες που 

αµοιβαία σέβονται η µια την άλλη και επιβεβαιώνουν τις διαφορές τους» 

(Young, 1990, p. 163). Η σπουδαιότητα λοιπόν του κοινωνικού µοντέλου στη 

µάχη για την ισότητα, για έναν όχι καταπιεστικό και γεµάτο διακρίσεις κόσµο 
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κινείται πέρα από την αναπηρία και πρόκειται για την εγκαθίδρυση και τη 

διατήρηση ενός κοινωνικού κόσµου, στον οποίο όλοι οι άνθρωποι θα βιώνουν 

τις εµπειρίες των συµπεριληπτικών αξιών και σχέσεων. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται από άτοµα µε µειονεξίες, «ο αποκλεισµός µας υπήρξε τόσο 

συστηµατικός και αυστηρός, ώστε είναι ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην 

κοινωνία µας για να υποστηριχθεί η συµπερίληψή µας»  (Barton, 2003, pp.8-

10). 

Μεταφέροντας όµως τις κοινωνικές αυτές κατασκευές για τη µειονεξία 

σε επίπεδο εκπαιδευτικό, γίνεται κατανοητό ότι και ο όρος «ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» υποστηρίζει ελλειµατικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 

Είναι ένας ευφηµισµός για την αποτυχία, ένα αίσθηµα κατωτερότητας και ένα 

σύνολο αρνητικών θέσεων για τη διαφορετικότητα (Corbett, 1996).   

Άλλοι συγγραφείς έχουν αντικαταστήσει τον όρο «ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες µε τη θέση «φραγµοί, εµπόδια στη συµµετοχή και τη µάθηση» (Booth 

& Ainscow, 2002). Η θέση αυτή βασίζεται περισσότερο σε ένα κοινωνικό 

µοντέλο, παρά σε ατοµικές ελλείψεις και µειονεξίες (Campbell, 2002). Αυτό 

αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα σηµασιολογικό θέµα ή ζήτηµα πολιτικής 

ορθότητας. Από µια κοινωνικο-πολιτική λοιπόν προοπτική, όσο  υφίσταται ένα 

είδος   κοινωνικής ορολογίας που χαρακτηρίζει κάποια παιδιά ή άτοµα ως µη 

κανονικά και συνεπώς ειδικά, θα ενισχύεται η κουλτούρα της διαφοροποίησης 

και του διαχωρισµού, καθώς και  παροχές και πρακτικές εκπαιδευτικού και 

κοινωνικού αποκλεισµού (Barton, 2003). 

Σε κάθε παιδί έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να διαπιστωθούν τρία είδη 

αναγκών. Πρόκειται για τις ατοµικές ανάγκες που προκύπτουν από 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι µοναδικά σε κάθε παιδί και διαφέρουν από 

εκείνα των άλλων παιδιών. Επίσης, είναι οι κοινές ανάγκες που προκύπτουν 

από χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά σε όλα τα παιδιά, όπως είναι οι 

συναισθηµατικές ανάγκες. Τέλος, πρόκειται για εξαιρετικές ανάγκες που 

προκύπτουν από χαρακτηριστικά όπως είναι η συναισθηµατική δυσκολία, η 

οπτική βλάβη, οι υψηλές µουσικές ικανότητες. Αυτές οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

βασίζονται στην εικασία ότι από τη µια πλευρά όλοι είναι διαφορετικοί και 

µοναδικοί, ενώ από την άλλη όλοι είναι ίδιοι (Norwich, 1996). Εάν 

αποφασίσουµε να µιλήσουµε για «ειδικές ανάγκες» ως ένα τύπο εξαιρετικής 

ανάγκης, γνωρίζουµε ότι δεν αναφερόµαστε σε κάτι που είναι µοναδικό για 
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κάθε παιδί. Για παράδειγµα, δύο παιδιά ίσως µοιράζονται την ίδια ειδική 

ανάγκη αλλά έχουν διαφορετικές ατοµικές ανάγκες. Η ειδική τους ανάγκη 

λοιπόν δεν προσδιορίζει απαραίτητα και την ατοµική τους ανάγκη. 

Συνεπώς, ένα θέµα που διαφαίνεται είναι εάν στα συµπεριληπτικά 

σχολεία, τα οποία απαιτούν την πλήρη ένταξη όλων των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει µια µειοψηφία µαθητών µε ειδικές ανάγκες 

που απαιτούν ειδική υποστήριξη. Έρευνες ανέδειξαν (Bolt, 2004, Copper, 

2000, Norwich, 2002) ότι κάποιες διευθετήσεις όσον αφορά τη µάθηση για µια 

µειοψηφία µαθητών δεν είναι αναγκαίες για την πλειοψηφία και αυτόµατα 

διαπιστώνεται ότι είναι ανάγκη να εφαρµοσθούν κάποια ειδικά υποστηρικτικά 

συστήµατα γι’ αυτούς (Norwich, 2002, p.485). Γίνεται φανερό ότι προκειµένου 

η ειδική εκπαίδευση να είναι πιο συµπεριληπτική, χρειάζεται να δίδεται 

έµφαση στην ατοµικότητα του παιδιού και όχι απλά να τοποθετείται αυτό σε 

µια κατηγορία ατόµων που έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ενώ αρχικά η ιδέα της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης υπήρξε πιο 

στενά συνδεδεµένη µε την κίνηση προς τη συµπερίληψη των µαθητών που 

θεωρούνταν ότι είχαν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα σε ένα κανονικό 

σχολείο και η επικέντρωση σε συγκεκριµένες ατοµικές ανάγκες των 

συγκεκριµένων µαθητών ήταν αναγκαία, η έµφαση πλέον στις 

διαφοροποιηµένες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των µαθητών θεωρείται 

απαραίτητη. Ο ορισµός για τη συµπεριληπτική εκπαίδευση διευρύνεται και 

ενσωµατώνει την επικέντρωση και αντιµετώπιση των ατοµικών αναγκών όλων 

των µαθητών µε ή και χωρίς ειδικές ανάγκες (Barton, 2003, Booth & Ainscow, 

1998, Campbell, 2002). 

Πιο συγκεκριµένα όπως υποστηρίζουν και ο Ballard (1997) και Ainscow 

(1999), η συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν αφορά µόνο µαθητές µε ειδικά 

µειονεκτήµατα αλλά όλους τους µαθητές. Το συµπεριληπτικό σχολείο είναι µια 

κοινωνική κίνηση προς την αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισµού 

αφού, όπως έχει διαπιστωθεί (Barton, 2003, Booth & Ainscow, 2002, 

Campbell, 2002), οι διαδικασίες και πρακτικές του σχολείου εγείρουν εµπόδια 

που σχετίζονται µε τη συµµετοχή ορισµένων µαθητών και τον αποκλεισµό 

κάποιων άλλων (Slee & Allan, 2001). Η ιδέα όµως της συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους Thomas και Loxley (2001), δεν θέτει εµπόδια 

σε συγκεκριµένα είδη υποτιθέµενης ανικανότητας. Αντί γι’ αυτό πρόκειται να 
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παράσχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο όλα τα παιδιά -ανεξάρτητα από την 

ικανότητα, το γένος, τη γλώσσα, την εθνική ή πολιτισµική προέλευση - 

µπορούν να εκτιµηθούν ισότιµα, να αντιµετωπιστούν µε σεβασµό και να τους 

παραχθούν αληθινές ευκαιρίες στο σχολείο. 

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση απέχει εποµένως από τον τοµέα της 

Ειδικής Αγωγής, η οποία µέσα από έρευνες (Barton, 2003, Nevoy, 2003) 

φαίνεται ότι έχει εγκαταλείψει το πλαίσιο της εκπαίδευσης και έχει προσεγγίσει 

το πεδίο των ατοµικών, κλινικών περιπτώσεων. ∆εν αποτελεί µια µετονοµασία 

της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά µια τελείως διαφορετική προσέγγιση, η οποία 

προσπαθεί να προσδιορίσει και να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες και τα εµπόδια 

που συναντώνται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Εµφανίζεται έτσι ως επιτακτική 

ανάγκη η επανεξέταση της έννοιας της «ειδικής ανάγκης» η οποία µέχρι τώρα 

καθορίζεται εσφαλµένα από την «επίσηµη διάγνωση» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, 

σ.61). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Booth (2003) η συµπερίληψη 

περιλαµβάνει µια αποκατηγοριοποίηση και µια δέσµευση στην αναγνώριση 

και εκτίµηση όλων των πτυχών της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση και 

στην κοινωνία. Στην πραγµατικότητα βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ζητήµατα 

που σχετίζονται µε τις διακρίσεις, την καταπίεση και τις αξίες που διέπουν τις 

διαπροσωπικές µας σχέσεις. Η λογική λοιπόν της συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης στηρίζεται στο αξίωµα ότι οι διακρίσεις είναι βαθιά ριζωµένες και 

αποτελούν ένα θεσµοθετηµένο κοµµάτι του κοινωνικού συστήµατος (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2000). Έτσι, όπως υποστηρίζεται (Campbell, 2002, p.16), «το πρώτο 

βήµα για την ανάπτυξη ενός πιο συµπεριληπτικού συστήµατος είναι η 

επαναξιολόγηση µερικών βασικών υποθέσεων πάνω στις οποίες 

θεµελιώνεται το υπάρχον σύστηµα». Προτείνεται ότι µέσω της ανάπτυξης της 

συµπεριληπτικής εκπαίδευσης και µε την αναγνώριση του ρόλου της 

εκπαίδευσης σε µια προσπάθεια για κοινωνική συµπερίληψη θα καταστεί 

εφικτή η µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού. Υποστηρίζεται ευρέως η 

ανάγκη να δηµιουργηθούν σχολεία για όλους, ικανά να ανταποκρίνονται στις 

πολλαπλές ανάγκες των µαθητών, είτε αυτές σχετίζονται µε τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είτε µε το γένος, τη φυλή, την κοινωνική τάξη κ.ά., και 

ικανά να αντιµετωπίσουν τις διαδικασίες διάκρισης και αποκλεισµού στην 

εκπαίδευση. 
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Παρατηρείται µια µετατόπιση του κέντρου βάρους µε µικρότερη 

έµφαση σε ατοµικές ελλείψεις και µειονεξίες και  µε µεγαλύτερο 

προσανατολισµό στις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες των ατόµων. 

Τίθεται στο σηµείο αυτό το ζήτηµα της διαφορετικότητας των ατόµων που 

είναι πολύ σηµαντικό για τη διαδικασία της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Στα σχολεία κυριαρχούν στερεότυπες αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα. Η 

υπερβολική έµφαση στον ανταγωνισµό, στην επιλογή και στις ικανότητες για 

µάθηση, των οποίων η αξιολόγηση θεµελιώνεται µέσα από συγκρίσεις και 

µετρήσεις που γίνονται µεταξύ των µαθητών και την άµεση ή έµµεση θεσµική 

επιδοκιµασία τέτοιων συγκρίσεων από παράγοντες της εκπαίδευσης, 

συµβάλλουν στην κοινωνική κατασκευή της µαθησιακής δυσκολίας και 

συνεπώς στη διατήρηση συγκεκριµένων πρακτικών και καταστάσεων 

κοινωνικού διαχωρισµού (Cremin & Thomas, 2005). 

Η συµπεριληπτική εκπαίδευση  στοχεύει, σύµφωνα µε την άποψη του 

Ainscow (1999), στο να αντιµετωπιστούν οι διαφορές µεταξύ των µαθητών µε 

δίκαιο τρόπο, να αξιοποιηθούν και να αντιµετωπιστεί η διαφορετικότητα ως 

µια δηµιουργική δυνατότητα και όχι ως πρόβληµα που αναζητά λύση (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2000). Τα ειδικά µειονεκτήµατα ενός ατόµου, το φύλο του, η φυλή του, 

η κοινωνική και πολιτισµική του προέλευση, το οικονοµικό του υπόβαθρο δεν 

πρέπει να ασκούν κανενός είδους επίδραση στο δικαίωµα του για ελευθερία, 

αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ποιοτική 

εκπαίδευση και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο ένα πιο δηµοκρατικό 

πνεύµα να διέπει την εκπαιδευτική διαδικασία. Κι αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, 

τότε και η δηµοκρατία στο πλαίσιο της κοινωνίας θα είναι εξασφαλισµένη. 

Για µια τέτοια προσπάθεια εκδηµοκρατισµού κοινωνίας και 

εκπαίδευσης κάνει λόγο και ο Β. Bernstein, µέσα από την παράθεση ενός 

µοντέλου δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τον B. Bernstein (Bernstein, 1996, Slee 

& Allan, 2001, Σολοµών, 1997) οι συνθήκες για µια ουσιαστική δηµοκρατία 

είναι ότι:  

α)Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ένα µερίδιο στην κοινωνία 

(µερίδιο, µε την έννοια τού να πάρουν αλλά και να δώσουν κάτι).  

β) Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη ότι οι πολιτικές διευθετήσεις 

που διαµορφώνονται θα πραγµατώσουν αυτό το µερίδιο και, αν δεν το 

κάνουν, θα προσφέρουν µια βάσιµη εξήγηση για τη µη ή µερική πραγµάτωσή 
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του. Φυσικά, µπορούµε να δούµε τις συνθήκες αυτές και µέσα στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κατά τον Bernstein (1996), για να πραγµατωθούν οι 

συνθήκες για δηµοκρατική εκπαίδευση στο σχολείο, θα πρέπει να 

εξασφαλίσουµε ότι έχουµε θεσµοθετήσει τρία αλληλοσυσχετιζόµενα 

δικαιώµατα. Τα δικαιώµατα αυτά είναι:  

α) Tο δικαίωµα στην ατοµική “προαγωγή”. Αυτό το δικαίωµα εγγυάται τη 

δικαιοσύνη.  

β) Το δικαίωµα να συµπεριλαµβάνεται  το άτοµο κοινωνικά, πνευµατικά, 

πολιτισµικά και προσωπικά. Το δικαίωµα αυτό είναι µια συνθήκη για την 

κοινότητα.  

γ) Το δικαίωµα της συµµετοχής είναι το δικαίωµα της συµµετοχής στην 

κατασκευή, τη συντήρηση και το µετασχηµατισµό της τάξης. Η συµµετοχή 

είναι η συνθήκη για την πρακτική του πολίτη.  

Σύµφωνα µε τον Bernstein, µπορούµε να αποτιµήσουµε τις παροχές 

της εκπαίδευσης σε σχέση µε αυτό το µοντέλο δικαιωµάτων και να δούµε αν 

όλοι οι µαθητές δέχονται και απολαµβάνουν τέτοια δικαιώµατα ή αν υπάρχει 

µια άνιση κατανοµή ως προς αυτά. Έτσι, η παραπάνω δηµοκρατική θεωρία 

εκπαίδευσης πιστοποιεί την ανάγκη για διαµόρφωση µιας εκπαιδευτικής 

τακτικής, όπως είναι το δηµοκρατικό σχολείο, στο πλαίσιο της αποδοχής της 

διαφορετικότητας (Bernstein, 1996, 1989, Slee & Allan, 2001, Σολοµών, 

1997). 

Η προώθηση της ιδέας της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι επίσης 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ισότητα και την προαγωγή της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Όπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχουν ανισότητες στην κοινωνία 

που θεµελιώνουν ανισότητες και στην εκπαίδευση, όπως επίσης συχνά οι 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες διαµορφώνονται από µια σειρά µη εκπαιδευτικών 

παραγόντων, όπως είναι η κατανοµή του υλικού πλούτου, η ανεργία και η 

στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα (Potts, 2000).          

Σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές (Campbell et al., 2001), η ισότητα 

και η δικαιοσύνη στον εκπαιδευτικό θεσµό σχετίζονται µε την ισότητα της 

πρόσβασης και της παροχής στην εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτως τους 

µαθητές, µε τη δικαιοσύνη της συµµετοχής όλων των µαθητών ή οµάδων 

µαθητών στις διαδικασίες που ορίζουν την καθηµερινή πρακτική στο σχολείο 

και τη δικαιοσύνη του αποτελέσµατος, τη δίκαιη δηλαδή κατανοµή των 
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οφελών από την εκπαίδευση. Το αποτέλεσµα αυτό θα επηρεάσει και τη 

µετάβασή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την εργασία. Κάποιοι άλλοι 

ερευνητές (Nunan et al., 2000), και συνδεόµενοι µε την προηγούµενη 

αντίληψη, υποστηρίζουν ότι µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δίδεται στα 

αποτελέσµατα της εκπαίδευσης, στο τι είδος ατοµικότητες δηλαδή αναζητούµε 

και τελικά διαµορφώνουµε µέσα από την εκπαίδευση. Και κάποιοι άλλοι, 

όπως ο Connell (2002) θέτουν το ζήτηµα πιο γενικά και αναφέρουν ότι 

«πρέπει να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε µε όρους ισότητας των υπηρεσιών, 

παρά µε όρους ισότητας των ευκαιριών» (pp. 325). Κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει 

τη δηµιουργία και ενός κοινού ενδιαφέροντος και µιας δέσµευσης προς ένα 

δίκαιο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Η ισότητα όµως των εκπαιδευτικών ευκαιριών σχετίζεται αρχικά µε την 

αποδοχή της διαφορετικότητας όλων των ανθρώπων, αφού διαφορετικοί 

τρόποι ζωής συνεπάγoνται διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας και 

αντιµετώπισης των προβληµάτων, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις ζωής 

του καθενός. Κατά συνέπεια, «η εκπαίδευση των ατόµων δεν πρέπει να 

στηρίζεται, ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά, σε όµοιες θέσεις και όµοιους 

τρόπους. Ο ισχυρισµός ότι υπάρχουν αντικειµενική, καθολική γνώση και 

τρόποι δράσης ερµηνεύεται στη βάση γραφειοκρατικών, πολιτικών και 

επιστηµονικών-θεωρητικών προσεγγίσεων και συστηµάτων» (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000, σσ. 93). Έτσι, σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες, όπως στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, εκπαιδευτικές πολιτικές που υπόσχονται την προαγωγή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης έχουν περιλάβει την ανάπτυξη της ενιαίας 

εκπαίδευσης και µιας διδασκαλίας για µαθητές µεικτής ικανότητας καθώς και 

παροχές για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν ληφθεί επίσης 

πρωτοβουλίες αντιρατσιστικής και πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης και έχουν 

αναπτυχθεί άλλες αντισεξιστικές τάσεις (Booth & Ainscow, 2002, Campbell, 

2002, Κυπριωτάκης, 2001). 

Η κατανόηση της έννοιας του αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης 

ορισµένων ατόµων όµως δεν µπορεί να επιτευχθεί εάν δεν γίνουν αντιληπτές 

οι χωρο-κοινωνικές διαδικασίες που αναπαράγουν τις κοινωνικές σχέσεις         

(Kitchin, 1998). Σύµφωνα µε τη θεωρία του Napolitano (1995), ζούµε και 

αλληλεπιδρούµε σε ένα χώρο που αποδίδει και µεταδίδει νοήµατα. Τα χωρικά 

πλαίσια παρέχουν µια σειρά από κοινωνικές υποδείξεις, που µπορεί να  είναι 
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συγκεκριµένες ή ρητές αλλά και υπονοούµενες. Συνεπώς, είναι ανάγκη να 

αποκρυπτογραφούµε το συµβολικό µήνυµα του χώρου που µας υπαγορεύει 

να αντιδρούµε.  Ο χώρος δεν είναι ένα παθητικό πλαίσιο δράσης, αλλά 

πρόκειται για ένα ενεργητικό µέσο που συντελεί στη συγκρότηση των 

κοινωνικών σχέσεων. Ο χώρος παρουσιάζεται ως ένας ενεργός διαµορφωτής 

κοινωνικών σχέσεων και είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποκλείει κάποιες Ειδικές Κατηγορίες ατόµων. Όσον αφορά το χώρο, η Imrie 

(1996) υποστηρίζει ότι είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να διαιωνίζει την 

κυριαρχία των ικανών ανθρώπων. Οι κοινωνικές σχέσεις ρυθµίζονται από ένα 

σύνολο κοινωνιο-χωρικών διαδικασιών και η διαµόρφωση του χώρου 

συντηρεί τις τρέχουσες σχέσεις εξουσίας. Επιπρόσθετα, ο Philo (1987, 1989) 

υποστηρίζει ότι ορισµένοι χώροι σχεδιάζονται σκόπιµα για να διαχωρίσουν και 

να “προστατεύουν” το ευρύ κοινό από τους «µη ικανούς» ανθρώπους και το 

αντίστροφο. Συγκεκριµένα, αναφέρεται στα ειδικά σχολεία και τα ιδρύµατα τα 

οποία οργανώνονται για να διαχωρίσουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από την 

υπόλοιπη κοινωνία. Τα ιδρύµατα αυτά εγκαθίστανται σε υγιές και ήρεµο µέρος 

όχι µόνο για να αποµονώσουν τα άτοµα αυτά αλλά και για να τους 

προσφέρουν χωρικά πλαίσια κατάλληλα για την ιδιαιτερότητάς τους. 

Έτσι,  οι άνθρωποι µαθαίνουν να διαιωνίζουν τα µηνύµατα και τα 

νοήµατα που µεταφέρει ο κάθε χώρος. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν 

συγκεκριµένοι χώροι που δρουν συγκεκριµένες οµοειδείς οµάδες ατόµων και 

οι οποίοι επιλέγουν και αποκλείουν τους «ανεπιθύµητους» ή τους 

ακατάλληλους (Kitchin, 1998). Ένας από τους χώρους που πιστοποιεί τη 

διαφορετικότητα των ατόµων και κατά συνέπεια τον αποκλεισµό τους είναι το 

σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση. Το σύστηµα σχολικής παιδείας 

παρουσιάζει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων να διαχωρίζεται στην 

εκπαίδευση µε βάση το διαγνωστικό έλλειµµα ή τις προσδοκούµενες 

ικανότητες (Gremin & Thomas, 2005, Norwich, 2002, Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

Με το αιτιολογικό αφενός ότι οι ειδικές ανάγκες των ανθρώπων µε αναπηρίες 

δεν καλύπτονται στο γενικό σχολείο και αφετέρου ότι οι άνθρωποι χωρίς 

αναπηρίες δεν θα πρέπει να παρεµποδίζονται στην εξέλιξή τους, 

διαχωρίζονται τελικά σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία και κάποιες φορές 

διαχωρίζονται και στην υπόλοιπη ζωή τους. 
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Ωστόσο, στόχος της παιδαγωγικής της συµπερίληψης είναι η 

προσπάθεια αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισµού και της 

περιθωριοποίησης ορισµένων ατόµων ή οµάδων ατόµων από την κοινωνία, 

διαδικασιών που έχουν ως αφετηρία τους το εκπαιδευτικό οικοδόµηµα. Η ιδέα 

λοιπόν και το περιεχόµενο της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης αφορά στην 

κοινή ζωή και µάθηση των ατόµων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καθενός, σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για µια κοινή διδασκαλία και µάθηση που προσανατολίζεται στην 

ξεχωριστή αξία του καθενός ατόµου δίνοντας έµφαση στις ατοµικές ανάγκες 

και στην αποδοχή της διαφορετικότητας του καθενός. Μια τέτοια εκπαιδευτική 

πολιτική ενισχύεται µε το επιχείρηµα ότι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας ενός ατόµου συντελείται µόνο µέσα από την ποικιλία της 

συνεύρεσης διαφορετικών ατόµων  (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, Κυπριωτάκης 

2001). Εξάλλου, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994), «η αξία 

των συµπεριληπτικών σχολείων δεν έγκειται µόνο στο ότι µπορούν να 

παράσχουν ίση εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά». Η εγκαθίδρυση τους είναι ένα 

σηµαντικό βήµα για βοήθεια στην αλλαγή στάσεων διάκρισης, στη δηµιουργία 

ευπρόσδεκτων κοινοτήτων και στην ανάπτυξη µιας κοινωνίας «inclusion» 

(Barton, 2003, Campbell et al., 2001, Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

Το ζήτηµα λοιπόν της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης έχει τεράστιες 

διαστάσεις, γιατί περιλαµβάνει όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές. Για να 

µπορέσει να επιτύχει τους στόχους της τόσο τους άµεσους όσο και τους 

ευρύτερους, είναι αναγκαίο η φιλοσοφία και η λογική της συµπεριληπτικής 

πολιτικής να διέπει το εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του και να υπάρχει, 

όσον αφορά τις πολιτικές και πρακτικές της συµπερίληψης, µια σύνδεση 

µεταξύ των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης. Και ενώ πολλά έχουν συζητηθεί και 

γραφτεί σε επίπεδο Πρωτοβάθµιου σχολείου, πολλές έρευνες έχουν γίνει 

σχετικά µε τη θεσµοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών και πρακτικών 

Πρωτοβάθµιας συµπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και υπάρχει µια 

ικανοποιητική βιβλιογραφία γύρω από τον τοµέα αυτό ( βλ. π.χ.: Ζώνιου- 

Σιδέρη 1998, 2000, Κόµπος, 2004, Κυπριωτάκης, 2001, Τάφα, 1998), 

εντούντοις, ελάχιστα είναι τα στοιχεία που διαθέτουµε για την εφαρµογή και 

προώθηση στης συµπεριληπτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Στα επόµενα κεφάλαια θα εξεταστεί το ζήτηµα της 
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Τριτοβάθµιας συµπεριληπτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο πολιτικής και 

πρακτικής στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι η σύνδεση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης µε την ευρύτερη κοινωνία και τους θεσµούς της είναι δεδοµένη 

και εξέχουσας σηµασίας. 

 

 

 

           1.5 Συµπέρασµα 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η συµπεριληπτική εκπαίδευση, ως 

αποτέλεσµα εκπαιδευτικών πολιτικών και ευρύτερων πολιτικών τακτικών για 

κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία, συµπεριλαµβάνει  όλους 

ανεξαιρέτως τους µαθητές, µε έµφαση στις ατοµικές ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητές τους καθώς και στην αναγνώριση και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας και της αξίας του καθενός. Συνδέεται άρρηκτα µε ζητήµατα 

ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως είναι η ισότητα της πρόσβασης και 

της παροχής στην εκπαίδευση, καθώς και µε ζητήµατα κοινωνικής 

δικαιοσύνης, όπως είναι η δικαιοσύνη της συµµετοχής και του αποτελέσµατος. 

Τέλος, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο για την κατάργηση των διακρίσεων 

που προκύπτουν από διαφορετικής φύσης µειονεκτήµατα, την επίτευξη µιας 

ευρύτερης κοινωνικής συµπερίληψης κάποιων περιθωριοποιηµένων ατόµων 

ή οµάδων ατόµων και την µείωση του κοινωνικού τους  αποκλεισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 
 
   Σε ένα σύγχρονο, παγκοσµιοποιηµένο και αλληλοεξαρτώµενο κόσµο η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί πλέον ένα ζητούµενο και πολλές χώρες 

τείνουν να την καταστήσουν  και µια πραγµατικότητα. Στον αντίποδα όµως 

της ρητορικής που προωθεί τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, βρίσκονται οι 

εκπαιδευτικές πολιτικές που αποβλέπουν στην αποδοτικότητα και στην άνοδο 

των «standards». Όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον 

τοµέα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε την 

οικονοµία και την ευρύτερη κοινωνία. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται 

ολοένα και µεγαλύτερες προσπάθειες από πολλές χώρες για µια 

συµπεριληπτική Ανώτατη Εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται σε ποικίλες 

κοινωνικές απαιτήσεις. Η Ανώτατη Εκπαίδευση και η έννοια της 

συµπερίληψης βέβαια συνδέονται άµεσα και µε ζητήµατα της έννοιας της 

ιδιότητας του πολίτη και µε το είδος του πολίτη που η εκάστοτε κοινωνία θέλει 

να προωθήσει. Τελικά όµως η Ανώτατη Εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή 

προάγει τη φιλελεύθερη ή την κριτική αντίληψη όσον αφορά το ζήτηµα της 

συµπερίληψης; Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται κατ΄αρχάς η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση στο παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο και ακολουθεί 

µια προσπάθεια προσέγγισης της συµπερίληψης στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

παγκοσµίως. 

  
2.2 Παγκοσµιοποίηση και Συµπεριληπτική εκπαίδευση 

 

H παγκοσµιοποίηση είναι µια πολυσυζητηµένη έννοια/φαινόµενο, που 

έχει προκαλέσει διχασµό των απόψεων/συζητήσεων γύρω από αυτήν. 

Θεωρείται σαν µια διαδικασία µε τεράστια επιρροή και συνέπειες σε   

οικονοµικό, πολιτικό, τεχνολογικό και πολιτισµικό επίπεδο (Morley, 2003). Στη 

συζήτηση γύρω από τη παγκοσµιοποίηση, η διάσταση των απόψεων έγκειται 

στο κατά πόσο αυτή αυξάνει τις ευκαιρίες για παγκόσµια ενοποίηση, για 
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συµπερίληψη και ενίσχυση της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων ή εντείνει τις πιθανότητες για εκµετάλλευση, κυριαρχία, 

πολιτισµικό ιµπεριαλισµό και κοινωνικό αποκλεισµό.  Οι επιρροές της είναι 

αναπόδραστες σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δράσης. 

Φυσικά, η παγκοσµιοποίηση δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο 

τον τοµέα της εκπαίδευσης και ειδικά την Ανώτατη Εκπαίδευση, στην οποία 

εστιάζει η παρούσα εργασία. Πολλές λοιπόν είναι οι αλλαγές που υφίσταται ο 

θεσµός της εκπαίδευσης και ειδικά της Ανώτατης εκπαίδευσης µέσα σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο και αρκετές βιβλιογραφικές πηγές (βλ. π.χ.: 

Altbach, 1998, Green et al., 1999) κάνουν λόγο για τις αλλαγές αυτές και τον 

αντίκτυπό τους. Έτσι, η εξάπλωση της  εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης πέρα από τα εθνικά σύνορα, οι αλλαγές όσον αφορά 

τη χρηµατοδότησή της, οι οργανωτικές και πολιτισµικές αλλαγές, οι νέοι 

τρόποι εκπαιδευτικών παροχών καθώς και η συµπερίληψη νέων οµάδων 

µαθητών είναι µερικές από αυτές που επισηµαίνονται ενδεικτικά. Σύµφωνα µε 

τους Slaughter & Leslie (1997) οι αλλαγές αυτές ασκούν επιρροή και πίεση 

και σε όσους διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική της εκπαίδευσης αλλά 

και της  Ανώτατης Εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, οι παγκόσµιες αλλαγές, σαν αποτέλεσµα της 

µετάβασης σε έναν µετά-βιοµηχανικό αιώνα, βασισµένο στην πληροφορία και 

τη γνώση, έχουν υπογραµµίσει την ανάγκη για µια συµπεριληπτική 

εκπαίδευση. Η κοινωνία της πληροφορίας έχει κάνει ορατό το γεγονός ότι 

ζούµε σε ένα αλληλοσυνδεόµενο και διαφοροποιηµένο κόσµο. Με τη 

σύγχρονη τεχνολογία, τα ταξίδια και τις παγκοσµιοποιηµένες τάσεις, τα 

παραδοσιακά σύνορα κυριολεκτικά επεκτείνονται µε ένα ρυθµό που ποτέ δεν 

έχει επαναληφθεί στην ιστορία, καθώς τα άτοµα, οι κοινωνίες και τα έθνη µε 

διαφορετική κουλτούρα και ιστορίες αλληλεπιδρούν παγκοσµίως. Η σύγκλιση 

προς ένα ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώµενο κόσµο, µε µεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών, αναζητά µια νέα παγκόσµια τάξη που θα 

δίνει αξία στη διαφορετικότητα (Lim & Tan,1999). Ποτέ πιο πριν στην ιστορία 

της ανθρωπότητας τα άτοµα, οι κοινωνίες και τα έθνη  δεν είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν τόσο κοντά. Ως αποτέλεσµα αυτής της διασύνδεσης 

έρχεται η αναζήτηση ενός τύπου εκπαίδευσης που θα επιζητά να αλλάξει τον 



 43

τρόπο σκέψης και µάθησης για τη διαφορετικότητα και θα παίξει ένα κυρίαρχο 

ρόλο στην διαµόρφωση της παγκόσµιας κοινωνίας του µέλλοντος. 

Μια τέτοια εκπαίδευση η οποία καλείται να αντιµετωπίσει τη 

διαφορετικότητα, συναντά τις πραγµατικότητες και τις ανάγκες της 

διαφοροποιηµένης κοινωνίας και του κόσµου και έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στις 

προσπάθειες αλλαγής του σχολείου και της κοινωνίας. Οι τρέχουσες εξελίξεις 

στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, δίνουν 

έµφαση στη συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως των σπουδαστών. Οι προκλήσεις 

των νέων µεταρρυθµίσεων είναι να παράσχουν µια εκπαίδευση που να είναι 

συµπεριληπτική για όλους και να ανταποκρίνεται στις ατοµικές ανάγκες. 

Πολλές χώρες ανά τον κόσµο έχουν «αγκαλιάσει» τη συµπερίληψη και την 

έχουν αναγάγει σε µια παγκόσµια εκπαιδευτική ατζέντα (Ainscow et al. 2004, 

Lim & Tan, 1999). 

Στον αντίποδα όµως της ρητορικής, που αφορά στη συµπεριληπτική 

εκπαίδευση, και των πολιτικών πού στοχεύουν στη µείωση της 

περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού µέσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα, 

βρίσκονται εθνικές πολιτικές και µεταρρυθµίσεις που αποβλέπουν στην 

βελτίωση των αποτελεσµάτων και των «standards» των σχολείων τους. 

Τέτοιες πολιτικές λειτουργούν σαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και προώθηση 

της ιδέας της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης (Ainscow et al., 2004, Lim & Tan, 

1999, Potts, 2000). Επίσης, όροι όπως ανταγωνισµός, επιλογή, 

διαφορετικότητα, απόδοση λόγου, ανταπόκριση στα ζητούµενα του 

καταναλωτή, αποκτούν αξία, υποστηρίζονται και µετατρέπονται σε στόχους 

εκπαιδευτικών πολιτικών από πολλές κυβερνήσεις (Barton, 2003, Lim & Tan, 

1999). 

Η εκπαίδευση πλέον θα πρέπει να διατρέχεται από τους νόµους της 

ελεύθερης αγοράς εργασίας, ώστε το ένα σχολείο να συναγωνίζεται το άλλo. 

Μέτρα θεσπίζονται από κυβερνητικές πολιτικές για την καλλιέργεια και όξυνση 

του ανταγωνισµού µεταξύ των σχολικών πλαισίων. Έτσι, µόνον τα σχολεία 

που θα ικανοποιούν τους πελάτες-καταναλωτές τους θα επιβιώσουν, αφού η 

εκπαίδευση περιγράφεται πλέον σαν αντικείµενο προς κατανάλωση και το 

σχολείο, όπως υποστηρίζουν  και οι Bowe και Ball (1992), σαν µια 

επιχείρηση, που µε διάφορους τρόπους προσπαθεί να προωθηθεί. Αρκετοί 

εξάλλου, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως µε τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής, συµφωνούν ότι η λήψη τέτοιων µέτρων ενίσχυσης του 

ανταγωνισµού των σχολείων τελικά θα βελτιώσει τα επίπεδα σε πολλά 

σχολεία και συνεπώς την ποιότητά τους, αυξάνοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα επιλογής των γονέων και των µαθητών (Lim & Tan, 1999). Αλλοί 

πάλι εκδηλώνουν το έντονο ενδιαφέρον τους για τις αρνητικές επιπτώσεις από 

µια τέτοια εµπορευµατοποίηση του εκπαιδευτικού θεσµού (Ball, 1994). 

Έµφαση  δίνεται στην επιδείνωση των υπαρχόντων κοινωνικών ανισοτήτων 

που συντελούνται µέσα από τις διαδικασίες επιλογής στο εκάστοτε 

εκπαιδευτικό σύστηµα, οι οποίες οδηγούν και σε εκπαιδευτικές ανισότητες 

καθώς και στη µεγαλύτερη ιεραρχική διάρθρωση των σχολείων, που έρχεται 

σαν φυσικό επακόλουθο του ελέγχου της εισαγωγής των µαθητών  στο 

σχολείο. 

Το δίληµµα λοιπόν που τίθεται είναι αν οι κυβερνήσεις του εκάστοτε 

πολιτικού συστήµατος θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους και θα δώσουν 

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικές πολιτικές που βελτιώνουν τα επίπεδα  των 

σχολείων της χώρας τους, ώστα αυτά να είναι προηγµένα ποιοτικά (µε όρους 

οικονοµικούς) και να µπορέσουν έτσι να ανταγωνιστούν σχολεία σε διεθνές 

επίπεδο. Παράλληλα οφείλουν να συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας τους ή να προτιµήσουν να ενισχύσουν πολιτικές οι οποίες θα 

αναγάγουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του σε υπέρτατη αξία, θα 

συµπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά συστήµατα όλους ανεξαιρέτως τους 

µαθητές, προωθώντας τη διαφορετικότητα και προάγοντας την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την ισότητα και τη δηµοκρατία στο σχολείο αλλά και στην 

κοινωνία ευρύτερα, ενώ θα συνεισφέρουν µε αυτόν τον τρόπο σε µια ποιοτική 

αναβάθµιση των σχολείων τους µε την ουσιαστική της όµως έννοια (Barton, 

2003, Lim & Tan, 1999, Nunan et al., 2000). 

Aξίζει λοιπόν στο σηµείο αυτό να παραθέσουµε την άποψη του Connell 

(2002), ο οποίος στο βιβλίο του µε τίτλο “Making a difference”, υπογραµµίζει 

την τρέχουσα ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών 

πλαισίων κάτω υπό την επίδραση της παγκοσµιοποίησης, και αναγνωρίζει 

µερικές σπουδαίες αλλαγές, όπως τον ολοένα και αυξανόµενο ανταγωνισµό 

στην εκπαίδευση, την εµπορευµατοποίηση των εκπαιδευτικών παροχών και 

πρακτικών, την υπερίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης έναντι της ευρύτερης 

εκπαίδευσης, την υιοθέτηση πρακτικών επιχειρηµατικής διοίκησης στη 
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δηµόσια εκπαίδευση  και τη διάβρωση του κράτους πρόνοιας. Πρεσβεύει ότι 

αυτοί και άλλοι παράγοντες είχαν σαν αποτέλεσµα να καταλαγιάσουν οι 

φωνές και το ενδιαφέρον γύρω από την εκπαιδευτική ισότητα. Συνεπώς, 

καταλήγει στο ότι «χρειαζόµαστε µια ατζέντα ποιοτική που θα εστιάζει στη 

συµπερίληψη. Χρειάζεται να εστιάσουµε σε µια εκπαιδευτική σκέψη και όχι 

στον ανταγωνισµό, στην επιλεκτικότητα και συνεπώς στον αποκλεισµό, αλλά 

στο πώς η εκπαιδευτική επιχείρηση θα µπορέσει να γίνει πλήρως 

συµπεριληπτική» (Connell, 2002, p.325). Η συµπερίληψη όλων των παιδιών  

στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστηµα παρέχει µια σηµαντική ευκαιρία στα 

παιδιά να µάθουν για τις ανθρώπινες διαφορές και πώς να αλληλεπιδρούν και 

να αντιµετωπίζουν άτοµα που είναι διαφορετικά. Η εµπορευµατοποίηση όµως 

της εκπαίδευσης και η θεώρησή της υπό το πρίσµα της αγοράς εργασίας 

δηµιουργεί δυνάµεις και εµπόδια που αναστέλλουν τις προσπάθειες για τη 

δηµιουργία ευπρόσδεκτων σχολικών κοινωνιών που θα διδάσκουν τους 

µαθητές να αγκαλιάζουν και να εκτιµούν τη διαφορετικότητα (Barton, 2003). 

 

2.3 Η συµπεριληπτική εκπαίδευση σε Τριτοβάθµιο 
επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Η ένταση που υπάρχει ανάµεσα στη διεθνή ρητορική γύρω από τη 

συµπεριληπτική εκπαίδευση και τις τρέχουσες πολιτικές που λειτουργούν 

ανασταλτικά σε τέτοιου είδους εξελίξεις και επιφέρουν αντίθετα αποτελέσµατα 

από αυτά που επιδιώκονται να προωθηθούν µέσα από τις διεθνείς, δηµόσιες 

συζητήσεις και αναφορές, δεν είναι δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη την 

ανώτερη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος, την Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Η ένταση αυτή µάλιστα, αφήνει πιο έντονο το στίγµα της στον 

τοµέα αυτό της εκπαίδευσης και προβληµατίζει σε µεγαλύτερο βαθµό τόσο 

θεωρητικούς, που πραγµατεύονται θέµατα σχετικά µε την Ανώτατη 

Εκπαίδευση, όσο και τους διαµορφωτές της σχετικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

καθώς και τις κυβερνήσεις. Αυτό συµβαίνει διότι η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

ως θεσµός παίζει κεντρικό ρόλο σε ένα κοινωνικό οικοδόµηµα και η σύνδεσή 

της τόσο µε την κοινωνία όσο και µε την οικονοµία είναι άµεση. Έτσι, το 

πλαίσιο της εκπαίδευσης, κάτω από τις αναπόδραστες συνέπειες της 
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παγκοσµιοποίησης, που περιγράφτηκε παραπάνω, αντανακλάται σε µεγάλο 

µάλιστα βαθµό και στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Συγκεκριµενα, µετά τη µετάβαση από ένα κράτος πρόνοιας και την 

παγκόσµια επανοργάνωση της βιοµηχανίας, της οικονοµίας και του εµπορίου, 

η ιδεολογική πρόκληση (νεοφιλελευθερισµός) που ακολούθησε, επέβαλε τη 

λειτουργία της αγοράς µέσα από την ιδιωτικοποίηση και την µείωση της 

κρατικής παρέµβασης, µε στόχο την  αποτελεσµατική διαχείριση και την 

επαρκή διανοµή των δηµοσίων αγαθών. Τα Πανεπιστήµια ακολούθως ως 

κρατικοί ή ηµι-κρατικοί θεσµοί έπρεπε να ακολουθήσουν αυτές τις 

κατευθύνσεις. Στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στη διεθνή αγορά 

εργασίας, µέσα στο πλαίσιο των εθνικών ανταγωνισµών και ενός ραγδαία 

µεταβαλλόµενου τεχνολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι κυβερνήσεις 

και ειδικά όσοι ασχολούνται µε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης είδαν σαν 

έσχατη λύση την προώθηση της µαζικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της δια 

βίου εκπαίδευσης. Αυτά θεωρήθηκαν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου που θα µπορούσε να συµβάλει στην οικονοµική 

ευηµερία ενός τόπου. 

 Η µετάβαση πάρ’ αυτα από το ελιτίστικο Πανεπιστήµιο στο µαζικό είχε 

άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των φοιτητών και συνεπώς στην ποιότητα του 

έργου τους. Τα Πανεπιστήµια σε ένα τέτοιο πλαίσιο προωθούν πολιτικές και 

πρακτικές που θα τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλα ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε τους Rouse & Florian (1997) η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και το 

θεσµοθετηµένο πλαίσιό της υποστηρίζονται από τη φιλοσοφία της αγοράς της 

εργασίας, η οποία απορρίπτει την ισότητα, την κοινωνική πρόοδο και τον 

αλτρουισµό, αντικαθιστώντας τα µε την ακαδηµαϊκή υπεροχή, την επιλογή και 

τον ανταγωνισµό. 

Ουσιαστικά, τα Πανεπιστήµια χάνουν την αυτονοµία τους, 

µαζικοποιούνται, και η σύνδεσή τους µε τις ανάγκες του εµπορίου και της 

βιοµηχανίας σκιάζουν τον βασικό τους ρόλο ως οργανισµοί της γνώσης. Οι 

αξίες της καταναλωτικής κοινωνίας έχουν εδραιωθεί στις εκπαιδευτικές 

σχέσεις και επαναπροσδιορίζεται πλέον η έννοια της γνώσης, η οποία γίνεται 

αντιληπτή σύµφωνα µε την πραγµατιστική αντίληψη, η οποία, όπως 

επισηµαίνει ο Jarvis (2001), βρίσκεται στην καρδιά της καπιταλιστικής 

επιχείρησης. Η γνώση λοιπόν γίνεται ωφελιµιστική, αντί να είναι σκοπός. Η 
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παραδοσιακή αξία της γνώσης έχει αλλάξει και δίνεται περισσότερο έµφαση  

στο να µαθαίνουµε πώς να µαθαίνουµε και όχι στο να αποκτήσουµε γνώσεις 

βασισµένες σε ακαδηµαϊκές αρχές. Οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τις ανάγκες των πολυεθνικών και των 

βιοµηχανιών. Τα συµφέροντα των συνεταιρισµών πλέον είναι αυτά που 

καθορίζουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους σκοπούς της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Morley, 2003), παρόλο που αυτό χρηµατοδοτείται περισσότερο 

ακόµα από το κράτος.  

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο όµως, η Ανώτατη Εκπαίδευση έρχεται να 

καταλάβει και µια από τις πρώτες θέσεις όσον αφορά την προώθηση και 

καθιέρωση ζητηµάτων µειονεξίας, λόγω της άµεσης σύνδεσής της µε την 

κοινωνία (Goode, 2007) και είναι ευθύνη πλέον των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις (αντίθετες από το 

νόµο) στη βάση του φύλου, της εθνικότητας, της φυλής, της τάξης, της 

σεξουαλικότητας και της οποιασδήποτε µειονεξίας. Όµως, κατά πόσο µέσα σε 

ένα τέτοιο κλίµα ανταγωνισµού, η συµπεριληπτική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι 

µια εφικτή προοπτική; 

Εξετάζοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση στην πορεία της ιστορίας της, 

διαπιστώνει κανείς ότι στόχος της είναι να παράσχει µια εκπαίδευση 

συγκεκριµένης µορφής σε µια συγκεκριµένη µειοψηφία του πληθυσµού, και 

παράλληλα να τούς αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες. 

Κάτι τέτοιο χαρακτηρίζει τους ακαδηµαϊκούς χώρους σε ένα συντηρητικό 

πλαίσιο, παρά εάν εµφανίζονταν σαν µια δύναµη ραγδαίας κοινωνικής 

αλλαγής (Barnes, 2007). Παραδοσιακά, η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτύγχανε 

να αναγνωρίσει την αξία της πολιτισµικής διαφορετικότητας, των φυλετικών 

υποβάθρων και τις εµπειρίες τέτοιων ατόµων και κοινωνιών. Η Ανώτατη 

Εκπαίδευση, όπως και πολλοί άλλοι µεγάλοι θεσµοί, παραδοσιακά 

εξυπηρετούσαν - και υπάρχει ο κίνδυνος να συνεχίσουν να εξυπηρετούν - µια 

προνοµιούχα ελίτ (Barnes, 2007, Copper, 2000). Ακόµα και η νέα χιλιετία, 

µέσα από την  υπο-αντιπροσώπευση στην Ανώτατη Εκπαίδευση των ατόµων 

από µειονοτικές οµάδες, κάτι τέτοιο αποδεικνύει (Copper, 2000). Οι 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο δίνουν έµφαση στη 

µείωση του αποκλεισµού µειονοτικών ατόµων και οµάδων και η 

συµπεριληπτική εκπαίδευση σταδιακά βρίσκει το δρόµο της σε αντζέντες 
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εκπαιδευτικής πολιτικής, αντανακλώντας µια πολιτική διεύρυνσης της 

πρόσβασης και της συµµετοχής τέτοιων ατόµων και οµάδων στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (Copper, 2000, Lim & Tan, 1999). 

Από τη δεκαετία του 1980 και εξής γίνονται σηµαντικά βήµατα στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση προηγµένων χωρών προς την ένταξη  παιδιών µε 

µαθησιακές δυσκολίες µέσα στα καθιερωµένα εκπαιδευτικά πλαίσια 

(σύµφωνα πάντα µε το  Warnock Report, 1978). Κολέγια και Πανεπιστήµια µε 

το πέρασµα των χρόνων και την πρόοδο των κοινωνιών επηρεάζονται άµεσα 

από συµπεριληπτικές πρακτικές σαν αποτέλεσµα της µαζικοποίησης και 

διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία οδήγησε σε ολοένα και 

µεγαλύτερη πρόσβαση των φοιτητών στα Ανώτατα Ιδρύµατα και συνεπώς σε 

µεγαλύτερη ανοµοιογένεια του φοιτητικού πληθυσµού. Η Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση καλείται να αντιµετωπίσει τις ανάγκες όλων των φοιτητών, µε 

διαφορετικές ικανότητες και ταλέντα, παρέχοντας έτσι µια ποιοτική Ανώτατη 

Εκπαίδευση και έχοντας ως  παράγοντα-κλειδί για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού ένα µαθησιακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται σε όλες τις 

σύγχρονες απαιτήσεις. 

Όταν λοιπόν µιλάµε για ποιοτική εκπαίδευση στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση εννοούµε και την ικανότητα των ιδρυµάτων να αντιµετωπίσουν 

τις ανάγκες όλων των φοιτητών (Hayes,1997, Nunan et al., 2000). Η 

εκπαιδευτική υπεροχή για τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα εµπεριέχει έντονα µια 

κοινωνική διάσταση και αντανακλάται στους τρόπους µε τους οποίους το 

αναλυτικό πρόγραµµα, η διδασκαλία, η µάθηση και η αξιολόγηση, ακόµα και ο 

τρόπος λήψης των αποφάσεων µεταφέρουν αξίες συµπεριληπτικές (Nunan et 

al., 2000). Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  θα πρέπει να παράσχει 

συµπεριληπτικές εκπαιδευτικές εµπειρίες σε όλους φοιτητές της, µέσα από τις 

διαδικασίες µάθησης και διδασκαλίας, και ένα µαθησιακό περιβάλλον 

αυτοπεποίθεσης και ευχαρίστησης, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τη γνώση 

όλων των διαφορετικών εµπειριών  και ταλέντων των φοιτητών. 

Η πραγµατικότητα όµως της συµπεριληπτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

είναι πολυδιάστατη και δεν αποτυπώνεται µόνο στο γένος, τη φυλή, τη 

σεξουαλικότητα και την κοινωνική τάξη, αλλά και στη µεινεξία (Bolt, 2004). Οι 

µειονεκτούντες σήµερα έχουν κατακτήσει τα νοµικά τους δικαιώµατα και µια 

αξιόλογη προσπάθεια έχει γίνει όσον αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις για την 
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Ανώτατη Εκπαίδευση και την αναπηρία. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις 

προσπάθειες διεθνών κινηµάτων µειονεκτούντων ακτιβιστών και  στην 

συνεπαγόµενη ανάπτυξη των σπουδών για την µειονεξία, η οποία 

αναπτύσσεται σαν ακαδηµαϊκό αντικείµενο βασισµένο στο κοινωνικό µοντέλο 

της µειονεξίας και σε κοινωνιολογικές θεωρήσεις (Barnes, 2007). Κάτι τέτοιο  

επιβεβαιώνει  και την άποψη του Fulcher ότι η εκπαιδευτική πολιτική 

διαµορφώνεται µέσα από αγώνες που διαδραµατίζονται µέσα σε 

αλληλοσυνδεόµενα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος» (Fulcher, 1987). 

Τα ποσοστά όµως εισαγωγής µειονεκτούντων φοιτητών στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση δεν έχουν αγγίξει ακόµα τα προσδοκώµενα.  

Κάποια, λοιπόν, Ανώτατα Ιδρύµατα προωθούν ενεργά το ήθος της 

συµπερίληψης, τουλάχιστον µέσα από προσεγγίσεις τους στην εθνικότητα, το 

γένος, τη φυλή και τη σεξουαλικότητα. Είναι όµως αδήριτη ανάγκη η µειονεξία 

να τοποθετηθεί µαζί µε όλα τα υπόλοιπα σαν συστατικό στοιχείο των 

προσεγγίσεων όλων ανεξαιρέτως των Aνώτατων Iδρυµάτων, για να µην 

αισθάνεται κανένας φοιτητής ότι η συµπερίληψή του είναι ρητορική (Bold, 

2004). Γιατί τα µειονεκτούντα άτοµα θα επωφεληθούν από µια πραγµατική και 

όχι ρητορική συµπερίληψη και «η αυξηµένη επιλογή για φοιτητές µε µειονεξίες 

θα ωφελήσει και άλλους στην εκπαίδευση», σύµφωνα µε την Επιτροπή για τα 

δικαιώµατα της µειονεξίας (Disability Rights Commision, 2002). 

Βέβαια, δεν θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι δεν έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα όσον αφορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην 

αντιµετώπιση της µειονεξίας τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, τα περισσότερα Πανεπιστήµια ήταν µη προσβάσιµα από 

φοιτητές και προσωπικό µε µειονεξίες. Η µειονεξία και τα σχετικά µε αυτή 

θέµατα γίνονταν κατανοητά αποκλειστικά σαν  προβλήµατα υγείας (ατοµικό-

θεραπευτικό µοντέλο). Όσο όµως πορευόµαστε προς τα τέλη του 20ου και τις 

αρχές  του 21ο αιώνα ολοένα και περισσότεροι φοιτητές εισάγονται στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση, περισσότερες υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργούν 

για φοιτητές µε ειδικές ανάγκες, και η µειονεξία συνδέεται ολοένα και 

περισσότερο µε κοινωνικό-πολιτικά θέµατα (κοινωνικό µοντέλο) από πολλούς 

κοινωνικούς επιστήµονες και ερευνητές (Barnes, 2007). 

Παράλληλα, µε την γενική τάση προς τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, 

αναγνωρίζεται και η σπουδαιότητα της συµπληρωµατικής παροχής σε 
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φοιτητές µε µειονεξίες και έτσι διατίθενται χρηµατοδοτήσεις για την ανάπτυξη 

υπηρεσιών και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη µάθηση αυτών των 

σπουδαστών (Hayes,1997). Τα περισσότερα επίσης ιδρύµατα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης διαθέτουν µια µονάδα υπηρεσιών αφοσιωµένων στη µειονεξία, 

µε το επιχείρηµα ότι είναι και δίκαιο και αναγκαίο να παραχθεί πρόσθετη 

βοήθεια και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης για αυτή την κατηγορία 

φοιτητών. ∆ιδακτικές  προσεγγίσεις και πολιτικές παρεµβάσεις προτείνουν ότι 

κάποιοι φοιτητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ίσως χρειάζονται πρόσθετη 

και εστιασµένη υποστήριξη, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τη φύση των 

συγκεκριµένων αδυναµιών και δυνατών τους σηµείων. Η ρητορική της 

υποστήριξης όµως δε συνάδει πάντοτε µε την πραγµατικότητα της παροχής 

(Barnes, 2007). 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση δεσµεύεται προς τη διασφάλιση ενός 

συµπεριληπτικού περιβάλλοντος, αλλά και προς την προώθηση ενός 

κοινωνικού µοντέλου µειονεξίας, το οποίο υποστηρίζει ότι τα άτοµα που έχουν 

µειονεξίες, καθίστανται ανίκανα µόνο µέσα στην κοινωνία των ικανών (Bolt, 

2004). Μια τέτοια δέσµευση κατέχει εξέχουσα θέση όσον αφορά επίσης σε 

ζητήµατα διαµόρφωσης ανεξάρτητης προσωπικής, κοινωνικής, πολιτισµικής 

και φυλετικής ταυτότητας των φοιτητών, πώς δηλαδή µπορείς να είσαι ίσος µε 

τον άλλον αλλά παράλληλα και διαφορετικός (Copper, 2000). Μια 

συµπεριληπτική εκπαίδευση, θα κατοχυρώσει λοιπόν δίκαιες ευκαιρίες 

πρόσβασης, δίκαιες διαδικασίες επιλογής και µάθησης και δίκαια 

αποτελέσµατα για φοιτητές που παραδοσιακά τούς αρνούνταν την πρόσβαση 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Βarnes, 2007). 

Επιπλόν, στρέφοντας η Ανώτατη Εκπαίδευση ολοένα και περισσότερο 

το ενδιαφέρον της προς τις µειονοτικές οµάδες, διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό 

και την περαιτέρω συµπερίληψη των ατόµων και οµάδων αυτών στην 

ευρύτερη κοινωνία. Οι αρχές της ισότητας των µειονοτικών οµάδων και 

ατόµων αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης γενικότερα, γιατί είναι η βάση µιας 

κοινωνίας µέσα στην οποία τέτοια άτοµα και οµάδες µπορούν να συµµετέχουν 

σαν ισότιµοι πολίτες. Ας µην ξεχνάµε ότι η εκπαίδευση και η µάθηση παίζει 

ένα σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας, στον τρόπο µε τον 

οποίο αντιλαµβάνεται τον εαυτό της, τον πολιτισµό και τις αξίες της. Το 
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ερώτηµα είναι κατά πόσον µπορεί η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να παραµείνει ο 

χώρος όπου καλλιεργούνται οι αυριανοί πολιτικοί και διαµορφωτές πολιτικής, 

που, κατά τον Delanty « θα συµβάλει στην διάρθρωση της δηµοκρατίας και 

των προοδευτικών αξίων, όπως είναι η φυλετική ισότητα, τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, ο φεµινισµός και η κοινωνική δικαιοσύνη» (Delanty, 2001, p. 9) 

και θα συντελέσει στην καλλιέργεια της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη και 

των ενεργών πολιτών της κοινωνίας του µέλλοντος, οι οποίοι θα δώσουν και 

αυτοί  τη µάχη τους για µια πιο συµπεριληπτική και ισότιµη κοινωνία. Ένα 

Πανεπιστήµιο, που δεσµεύεται ως προς τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, 

αποδέχεται την οποιαδήποτε διαφορετικότητα του φοιτητικού πληθυσµού και 

τη χρησιµοποιεί ως γόνιµο στοιχείο στο πλαίσιο της λειτουργίας του. ∆ίνει αξία 

στην προηγούµενη µάθηση και στις πολιτισµικές αξίες, οι οποίες µπορούν, 

µέσα σε κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά και να εµπλουτίσουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα όλων 

όσων εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία. 

Στο σηµείο αυτό όµως το ζήτηµα που προκύπτει σχετίζεται µε το είδος 

της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, που η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

επιδιώκει να προωθήσει, και τον τύπο του ατόµου που προσπαθεί να 

καλλιεργήσει, ο οποίος θα αποτελέσει το συστατικό στοιχείο της ενεργού 

κοινωνίας του µέλλοντος.  

Το εκπαιδευτικό και πολιτικό ερώτηµα όµως, που απασχόλησε και 

απασχολεί για πολλούς αιώνες την ανθρωπότητα, από την εποχή του 

Πλάτωνα, του Rouseau και της Montessori µέχρι σήµερα, σχετίζεται µε 

θεωρήσεις σχετικά µε τον τύπο του ατόµου που οι εκπαιδευτικοί θεσµοί 

επιθυµούν να προαγάγουν. Ποια είναι λοιπόν τα ιδανικά και οι αξίες που ο 

σύγχρονος άνθρωπος, πολίτης µιας σύγχρονης ανεπτυγµένης κοινωνίας 

οφείλει να έχει; Τι είδος εκπαίδευσης πρέπει να του παράσχουµε για να 

καλλιεργήσουµε αυτά τα ιδανικά και αυτές τις αξίες; 

Στην πορεία εξέλιξης των κοινωνικών επιστηµών, έχουν κατά καιρούς 

εκφραστεί και τεκµηριωθεί διάφορες απόψεις σχετικά µε την έννοια της 

ιδιότητας του πολίτη και των ιδανικών χαρακτηριστικών και αξιών που αυτός 

πρέπει να διαθέτει και ένα πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών δίνουν τους 

δικούς τους ορισµούς γύρω από την έννοια αυτή (Delanty, 2000, 2003, 

Lawton et al., 2005, Nausbaum, 1998). Η διαµόρφωση της έννοιας της 
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ιδιότητας του πολίτη είναι µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γι’αυτό το 

λόγο συνδέεται µε την εκπαιδευτική πολιτική, η οποία φυσικά αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της ευρύτερης πολιτικής ενός τόπου. Έτσι, οι αντιλήψεις 

σχετικά µε την έννοια της ιδιότητας του πολίτη και την εκπαίδευση που αφορά 

αυτή την έννοια δεν είναι διαχρονικές, αλλά η σηµασία τους διαφοροποιείται 

ανάλογα µε την πολιτική ιστορία του εκάστοτε τόπου και διαµορφώνεται από 

τις υλικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις δεδοµένες εποχές και από τους 

λόγους µέσα από τους οποίους αναδύονται. Σε θεωρητικό τουλάχιστον 

επίπεδο, η έννοια της ιδιότητας του πολίτη συνδέεται µε τη συµπερίληψη και  

την ουσιαστική συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως των ατόµων στην κοινωνία και 

συνεπώς και µε τη συµπεριληπτική εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε τη συµπεριληπτική εκπαίδευση, και ειδικότερα τη 

συµπεριληπτική Ανώτατη Εκπαίδευση, ο τύπος του πολίτη που τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα προσπαθούν να προαγάγουν, µιας και αυτά είναι που 

συνδέονται σε µεγαλύτερο βαθµό µε την καλλιέργεια ολοκληρωµένων 

προσωπικοτήτων και βρίσκονται σε άµεση σύνδεση µε την ευρύτερη 

κοινωνία, σχετίζεται µε την επίτευξη µιας ιδανικής ισορροπίας µεταξύ των 

υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του ατόµου και της κοινωνίας (Nunan et 

al., 2000). Η σχέση αυτή είναι που µας δίνει ένα σύνολο από πολιτικές έννοιες 

και αξίες, όπως είναι η συµµετοχή ή ο αποκλεισµός, η δηµοκρατία ή οι µη 

αντιπροσωπευτικές µορφές εξουσίας, η ισότητα ή η αναπαραγωγή 

ανισοτήτων κ.ά., οι οποίες εκφράζονται µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 

µέσα από τα αποτελέσµατά του. 

Σύµφωνα µε τη σχετική προς το θέµα βιβλιογραφία (βλ. π.χ.: Nunan et 

al., 2000, Wyatt-Smith & Dooley, 1997) δύο είναι τα είδη των αντιλήψεων για 

την συµπερίληψη στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που αντανακλούν το εύρος των 

υποθέσεων που µπορούν να υποστηρίξουν τη δηµιουργία της συµπερίληψης 

και κατά συνέπεια  τα είδη των µηχανισµών  που ένας θεσµός θα εφαρµόσει 

για να πετύχει το συγκεκριµένο είδος της συµπερίληψης. Η µια αντίληψη 

συνδέεται µε τα φιλελεύθερα ιδανικά και η άλλη αντλεί στοιχεία από τις 

κριτικές προσεγγίσεις. 

Η φιλελεύθερη αντίληψη για τη συµπερίληψη εστιάζει στην αυξηµένη 

συµµετοχή και επιτυχία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικά για άτοµα που 

αντιπροσωπεύουν οµάδες µέσα στην κοινωνία, που παραδοσιακά 
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αποκλείονταν στη βάση του γένους, της φυλής, της εθνικότητας, της ηλικίας, 

της ανικανότητας και της κοινωνικής και οικονοµικής θέσης (Wyatt-Smith & 

Dooley, 1997). Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι θεσµοί 

Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειµένου  να καταστεί δυνατή η πρακτική 

εφαρµογή αυτής της προσέγγισης της Ανώτατης συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης σχετίζονται µε την διεύρυνση της επιλογής των συγκεκριµένων 

οµάδων και την παροχή υποστήριξης µε διάφορους τρόπους για να 

καταστήσουν ικανή την επιτυχία τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέτοιες 

προσεγγίσεις ενδιαφέρονται κυρίως στατιστικά για τη βελτίωση των 

ποσοστών της συµµετοχής των σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 

για την αυξηµένη δηλαδή πρόσβαση, ενώ η επιτυχία  γίνεται  ακόµα αντιληπτή 

µε βάση ένα συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης. 

 Έτσι, σύµφωνα µε την ανωτέρω αντίληψη, η συµπερίληψη µπορεί να 

θεωρηθεί σαν µια διευρυµένη πρόσβαση στις ευκαιρίες για ενστερνισµό και 

αναπαραγωγή συγκεκριµένων επαγγελµατικών γνώσεων και πρακτικών. Η 

επιτυχία εστιάζει σε οφέλη που έχουν αποδέκτη µόνον το ίδιο το άτοµο. Ο 

όρος συµπερίληψη που δηµιουργείται, συνδέεται περισσότερο µε τη 

διαχείριση των εισαγωγών και των διαδικασιών και λιγότερο µε τα 

αποτελέσµατα που διαιωνίζουν άνισες και καταπιεστικές κοινωνικές και 

οικονοµικές δοµές και σχέσεις. Ο Marginson (1997) θα συµφωνήσει ότι η 

αύξηση των ευκαιριών δεν θα συµβάλει στην ισότιµη διανοµή των αγαθών 

που µπορούν να µοιραστούν, καθώς αυτές συµβάλλουν καλύτερα στη αύξηση 

των ευκαιριών των ήδη ωφεληµένων. Το αποτέλεσµα παρεµβάσεων που 

βασίζονται σε αυτή τη φιλελεύθερη προσέγγιση είναι η διατήρηση του status 

quo της εξουσίας και του  κοινωνικού κύρους και αναγνώρισης. 

Υπάρχει όµως στον αντίποδα και ένα άλλο σύνολο αντιλήψεων που 

βλέπουν τη συµπερίληψη στα εκπαιδευτικά πλαίσια να σχετίζεται µε την 

επιτυχή συµµετοχή που γεννά περισσότερες επιλογές για όλους ανεξαιρέτως 

τους ανθρώπους στην εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτήν. Η συµπερίληψη 

εδώ δεν εστιάζει µόνο σε παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα την πρόσβαση, 

τη συµµετοχή και την επιτυχία, αλλά επίσης και τα κριτήρια µε τα οποία 

κρίνεται η επιτυχία, από ποιον και πώς καθορίζεται η επιτυχία (Nunan et al., 

2000) . Κάτι τέτοιο διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται για το ποιος 

πρέπει να συµπεριληφθεί ακολουθούν κριτήρια που επιβεβαιώνουν τις 
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βασικές ανθρώπινες αξίες της συµµετοχής, της δηµοκρατίας, της ισότητας και 

της χειραφέτησης. Αυτή η αντίληψη όµως δεν αφορά µόνο στην επίτευξη 

ισότιµων αποτελεσµάτων για συγκεκριµένες οµάδες ατόµων, αλλά για όλους 

τους συµµετέχοντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε αυτήν την 

προσέγγιση, το προσωπικό όφελος είναι λιγότερο επιθυµητό απ’ ότι το 

κοινωνικό, το να λειτουργούν δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι µαζί µε πιο  

συµπεριληπτικούς τρόπους για τη βελτίωση της κοινωνίας. Όπως επισηµαίνει 

και ο Boyer (1990), υπάρχει η ανάγκη να αναζωογονήσουµε την Ανώτατη 

Εκπαίδευση µε την επανατοποθέτηση ηθικών αξιών, οι οποίες εφαρµόζονται 

τόσο µέσα στους εκπαιδευτικούς θεσµούς, µεταξύ σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών, όσο και µέσα στις σχέσεις τους µε τις κοινότητές τους. 

Τέτοιες προσεγγίσεις όµως για την καλλιέργεια της έννοιας της 

ιδιότητας του πολίτη στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν 

συνδυάζονται εύκολα µε την αγορά εργασίας, όπου το επίκεντρό της είναι  η 

εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και η µετέπειτα µετατροπή των 

σπουδαστών σε «εµπορεύµατα» για την αγορά εργασίας και όχι η εκπαίδευση 

µε την έννοια της ουσιαστικής συµµετοχής στην κοινωνία. Είναι δεδοµένες οι 

πιέσεις που ασκούνται τα τελευταία χρόνια πάνω στα ιδρύµατα για 

επαναπροσδιορισµό των υπηρεσιών στη βάση της  ανταλλακτικής τους αξίας 

στην αγορά εργασίας. Όσο περισσότερο οι κυβερνήσεις βλέπουν τα 

Πανεπιστήµια σαν «χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις» µε το ενδεχόµενο να 

αυξήσουν το παγκόσµιο εισόδηµα τόσο περισσότερο η παραγωγή, οι 

εσωτερικές κοινωνικές σχέσεις και οι αξίες προσανατολίζονται στο να γίνουν 

ανταλλακτικές αξίες και να τους δοθεί οικονοµική υπόσταση. Ο Reid (1996) 

υποστηρίζει πως αυτό προκαλεί µια µετάβαση του επίκεντρου της συζήτησης 

από τις αξίες ή την αξία της εκπαίδευσης στην τιµή ή το κόστος της διανοµής 

της εκπαιδευτικής εµπειρίας. Η εκπαιδευτική υπηρεσία προς όφελος του 

κοινωνικού καλού φθίνει, εξαιτίας της υπερβολικής έµφασης στην αγορά 

εργασίας και της αντιµετώπισης της εκπαίδευσης µε όρους οικονοµικούς. 

Χαρακτηριστική ως προς αυτό το θέµα είναι η αντίληψη του Marginson (1998, 

p. 9) ότι «το Πανεπιστήµιο έχει γίνει πλέον ένας οργανισµός, µια συντεχνία και 

έχει πάψει πλέον να είναι Πανεπιστήµιο». 

Πριν όµως προχωρήσουµε στην εξέταση των προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την συµπεριληπτική εκπαίδευση σε 
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Τριτοβάθµιο επίπεδο, χρήσιµο είναι στο επόµενο κεφάλαιο να αναζητήσουµε 

και να παραθέσουµε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την εισαγωγή 

των ατόµων που εµπίπτουν στις Ειδικές Κατηγορίες και σχετίζονται συνεπώς 

µε τη συµπερίληψη στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, από τις 

απαρχές θεσµοθέτησής τους για την πρώτη Ειδική Κατηγορία µέχρι και τις 

µέρες µας.  

 

 

1.4 Συµπέρασµα 
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η παγκοσµιοποίηση ασκεί τεράστια επιρροή 

στον εκπαιδευτικό θεσµό και ειδικά στον τοµέα της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Ένα από τα διλήµµατα που καλείται να επιλύσει στο πλαίσιο 

αυτής της παγκόσµιας διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης είναι η προώθηση 

εκπαιδευτικών πολιτικών που θα προαγάγουν τη συµπερίληψη ή την 

βελτίωση της αποδοτικότητας και την άνοδο των «standards». Θα κατορθώσει 

η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να γίνει ποιοτική µε την ουσιαστική έννοια ή θα 

παραµείνει άµεσα εξαρτώµενη από την αγορά εργασίας;  

Παρά όµως τις εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται στον εκπαιδευτικό 

θεσµό, µε τις διαφαινόµενες τάσεις εµπορευµατοποίησης της εκπαίδευσης και 

του περιορισµού της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις ανάγκες της οικονοµίας, το 

γεγονός ότι υπάρχουν ακόµα Πανεπιστήµια που θέτουν τον άνθρωπο στο 

κέντρο και προσπαθούν µε τις πολιτικές και τα προγράµµατα σπουδών τους 

να προαγάγουν τη συµπερίληψη και τις αξίες της και µέσα από αυτές την 

ιδιότητα του ενεργού πολίτη, αποτελεί ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο µήνυµα 

για το µέλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

  
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που 

σχετίζεται µε την πρόσβαση των ατόµων Ειδικών Κατηγοριών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι να 

µελετηθούν  οι ρυθµίσεις που αφορούν στα άτοµα που εµπίπτουν στις Ειδικές 

Κατηγορίες  στην περίπτωση της Ελληνικής Ανώτατης και Ανώτερης 

Εκπαίδευσης. Αρχικά, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην εξέλιξη της Ειδικής 

Αγωγής στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 µέχρι και τις πρώτες 

επίσηµες προσπάθειες θεσµοθέτησής της (δεκαετία 1970), και στη συνέχεια 

γίνεται µια διεξοδική και  διαχρονική παρουσίαση (από το 1983 µέχρι και το 

2007) του θεσµικού πλαισίου που αφορά στην ένταξη των ατόµων Ειδικών 

Κατηγοριών στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στο οποίο βέβαια και 

ορίζονται λεπτοµερώς οι Ειδικές Κατηγορίες, καθώς και τα ποσοστά 

πρόσβασης ανά Ειδική Κατηγορία σε Σχολές και Τµήµατα της Ελληνικής 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

  
3.2 Οι νοµοθετικές εξελίξεις στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής 

στην Ελλάδα από τις απαρχές της έως σήµερα 

 
Στο πλαίσιο µιας προσπάθειας ιστορικής παράθεσης των εξελίξεων και 

θεσµοποιήσεων στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, το πρώτο 

ενδιαφέρον για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις  ιδιαιτερότητές τους 

εντοπίζεται κατά την δεκαετία του 1950. Ειδικότερα, κατά τη µεταπολεµική 

περίοδο, τα θέµατα µελέτης για την Ειδική Αγωγή αφορούσαν κυρίως στη 

σωµατική ανάπτυξη και τη νοητική εξέλιξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, τα 

οποία δεν µπορούσαν να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο, ούτε ωφελούνταν 
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απ’ αυτό. «Ο ρόλος … των ειδικών σχολείων που λειτουργούσαν την περίοδο 

αυτή  στον τόπο µας, κυρίως µε ιδιωτική πρωτοβουλία, ήταν να παρέχουν στα 

εν λόγω άτοµα ειδική εκπαίδευση» (Ζώνιου–Σιδέρη, 1998, σ.89). Οι θέσεις 

του επίσηµου Κράτους καθώς και η κρατική πολιτική παρέµβαση στο χώρο 

της Ειδικής Αγωγής περιορίζονταν στην ανακοίνωση σειράς µέτρων, κυρίως 

οργανωτικού χαρακτήρα, που αποτελούσαν την απαρχή για τη θεσµοθέτηση 

της Ειδικής Αγωγής στη χώρα µας. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 

συστήνεται η Επιτροπή Παιδείας, µε σκοπό τη µελέτη  των προβληµάτων της 

Παιδείας και των συναφών προς αυτήν θεµάτων. Στα πορίσµατα εκείνης της 

Επιτροπής βρίσκει κανείς ελάχιστες αναφορές για την Ειδική Αγωγή. Η 

Επιτροπή Παιδείας, αργότερα, ακολουθώντας τις παιδαγωγικές τάσεις της 

εποχής, προτείνει σε επίπεδο σχολικής πρακτικής το διαχωρισµό της 

κανονικής από την ειδική εκπαίδευση. Όσον αφορά σε ειδικά θέµατα της 

εκπαίδευσης, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η εκπαίδευση των παιδιών έχει ήδη 

καθυστερήσει πολύ στην Ελλάδα. Μπορεί, βέβαια, η χώρα µας να 

προσαρµόζει την εκπαιδευτική της πολιτική µε βάση τις απαιτήσεις και τις 

πιέσεις, προερχόµενες τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς παράγοντες, 

ωστόσο στο σηµείο αυτό και όσον αφορά στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, 

φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις εξελίξεις στη ∆υτική Ευρώπη µε σχετική 

καθυστέρηση. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αγωγή των 

ειδικών παιδιών σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Έτσι, µπορεί κάποιος  να υποστηρίξει την άποψη ότι αυτή την περίοδο αρχίζει 

η θεσµοθέτηση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (Ζώνιου–Σιδέρη, 1998). 

 ∆έκα χρόνια αργότερα, υπό την πίεση τόσο των γονιών των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες όσο και των ίδιων των ειδικών ατόµων, αποφασίζεται η 

ίδρυση «Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης» στο Υπουργείο Παιδείας για τη 

µελέτη θεµάτων που έχουν σχέση µε τα παιδιά που αδυνατούν να φοιτήσουν 

στα γενικά σχολεία, λόγω κάποιας σωµατικής ή πνευµατικής ατέλειας, 

ελλείψεως, ασθένειας ή βλάβης. Έτσι, έχουµε µια πρώτη ένδειξη κρατικής 

θεσµοθετηµένης παρέµβασης στην Ελληνική νοµολογία στις αρχές του 1970. 

Μετά τη µεταπολίτευση (1974 και εξής) άρχισε να διαφαίνεται κάποιο 

ενδιαφέρον από το επίσηµο Κράτος για τη συστηµατική και 

προγραµµατισµένη ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής. 
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 Η µεταδικτατορική Βουλή των Ελλήνων κατοχύρωσε συνταγµατικά τα 

«∆ικαιώµατα του Μειονεκτικού Παιδιού» και έλαβε ορισµένα διοικητικά και 

νοµοθετικά µέτρα για την υλοποίηση της παραπάνω συνταγµατικής 

κατοχύρωσης. Το 1975, συγκροτήθηκε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.  η πρώτη «Επιτροπή 

Μελέτης και Προγραµµατισµού της Ειδικής Αγωγής» που απαρτιζόταν από 

ειδικούς επιστήµονες στον τοµέα αυτό και από συνεργάτες του Υπουργείου. 

Έργο της Επιτροπής ήταν να οριοθετήσει αρχικά τους βασικούς στόχους του 

εν λόγω προγράµµατος, για το οποίο απαιτείτο άµεση νοµοθετική ρύθµιση, 

και να προχωρήσει κατόπιν στη σύνταξη ενός σχεδίου νόµου για την ειδική 

εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες στη χώρα µας. Με προτάσεις της Επιτροπής και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα της ειδικής εκπαίδευσης οι 

παρακάτω θεσµικές αλλαγές:  

α) Η µονοετής ειδική µετεκπαίδευση δασκάλων επεκτάθηκε σε διετή µε 

παράλληλο εµπλουτισµό του αναλυτικού προγράµµατος.  

β) Το «Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης» προήχθη αρχικά σε «Τµήµα Ειδικής 

Αγωγής» και, στη συνέχεια, σε «∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής», η οποία 

οργανώθηκε σε τµήµατα για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων στον τοµέα αυτό. 

γ) Εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσµός του ειδικού επιθεωρητή 

(Στασινός, 1991). 

  Αντιλαµβανόµαστε ότι, ενώ αρχικά δεν επιδιώχθηκε µια ισότιµη 

εκπαίδευση, ούτε διατυπώθηκε κάποια δυναµική θεωρία µε επίκεντρο τις 

δυνατότητες των παιδιών, ούτε και αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις από το χώρο 

των Κοινωνικών Επιστηµών ή και τα αποτελέσµατα των ερευνών που 

σχετίζονται µε το θεσµό της εκπαίδευσης  η εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο 

της Ειδικής Αγωγής κατά τις τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται και 

διαπιστώνεται µια βελτίωση όσον αφορά στην ειδική εκπαιδευτική προώθηση 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

 Τα τελευταία χρόνια και υπό την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δίδονται νέες κατευθύνσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ο νέος στόχος της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η κοινή εκπαίδευση ειδικών και µη ειδικών 

ατόµων. Η διαρκώς εξαπλούµενη άποψη και η ανάλογη στάση της κοινωνίας, 

σύµφωνα µε την οποία σε µια δηµοκρατική χώρα επιβάλλεται να συµµετέχουν 
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ισότιµα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, 

οδήγησε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχθούν αξιωµατικά 

την ισοτιµία αυτή και να προτείνουν νέους ρόλους και στόχους για την 

εκπαίδευση. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαράσσονται νέες 

κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, µε στόχο την κοινή αγωγή όλων των 

ατόµων ειδικών και µη ειδικών (Τάφα, 1998). Στο πλαίσιο, λοιπόν, της νέας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, γίνονται και στην Ελλάδα οι πρώτες επίσηµες 

προσπάθειες ένταξης ειδικών ατόµων στο γενικό σχολείο. Η πρόθεση του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι να καταστήσει το γενικό σχολείο έναν χώρο εκπαίδευσης για 

όλα τα παιδιά. Ο ρόλος του σχολείου συνεπώς επαναπροσδιορίζεται και η 

δοµή του επανεξετάζεται. 

 Σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α. (1995), το βασικότερο χαρακτηριστικό του 

Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ο συγκεντρωτισµός σε συνδυασµό 

µε το νοµικισµό (Ζώνιου–Σιδέρη, 2000). Ο τρόπος αυτός διοίκησης και 

ελέγχου σε όλους τους τοµείς και τα επίπεδα της εκπαίδευσης (οργάνωση, 

διοίκηση, περιεχόµενο σπουδών κ.ά.) καθορίζονται κεντρικά, δηλαδή µέσα 

από τους Νόµους που εκδίδει η κεντρική διοίκηση και µέσα από εγκυκλίους 

και προγράµµατα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των οργάνων του. Ο συγκεντρωτικός 

χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ιδιαίτερα έντονος και 

απεικονίζεται τόσο στο εθνικό  αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων όσο και 

στα ενιαία ωρολόγια προγράµµατα και τα εγκεκριµένα διδακτικά εγχειρίδια, τα 

οποία χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά από τα δηµόσια αλλά και τα ιδιωτικά 

σχολεία. Στο πλαίσιο του συγκεντρωτισµού λειτουργεί και ο τοµέας της 

Ειδικής Αγωγής. 

 Μέχρι λοιπόν και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Ειδική 

Αγωγή λειτουργούσε µε αποσπασµατικές νοµοθεσίες και διατάγµατα. Είχε 

γίνει ήδη βέβαια σαφές ότι η Ειδική Αγωγή είναι ένα αυτοτελές κοµµάτι του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη δική της νοµική υπόσταση και το δικό της 

εκπαιδευτικό προγραµµατισµό, και επικρατούσε η άποψη ότι τα κύρια θέµατα 

ανάπτυξης της ειδικής εκπαίδευσης αφορούσαν στη φύση, στους στόχους και 

στις προϋποθέσεις υλοποίησης αυτού του θεσµού. Οι στόχοι της αφορούν 

στην παροχή «Ειδικής Αγωγής» και «ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης» 

στα «αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτοµα» και στη λήψη κατάλληλης 

κοινωνικής µέριµνας. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ένταξή τους στο 
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κοινωνικό σύνολο µέσα από την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Η 

υλοποίηση των στόχων αυτών πρόκειται να γίνει µε την εφαρµογή ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε ιατρικά και άλλα κοινωνικά 

µέτρα. Στη συνέχεια, τις τελευταίες δύο δεκαετίας, υπό το πλαίσιο επιρροής 

νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων (µε βάση τις ιδέες των Dewey, Montessori, 

Freire κ.ά.), των απαιτήσεων της κοινωνίας για εκδηµοκρατισµό της 

εκπαίδευσης και των σύγχρονων Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, 

ξεκινά µια ουσιαστικότερη προσπάθεια συγκρότησης ενός νοµοθετικού 

πλαισίου σχετικού  µε την Ειδική Αγωγή (Ζώνιου–Σιδέρη, 1998). 

 Οι παραπάνω αντιλήψεις για τη θεσµική λειτουργία της Ειδικής Αγωγής 

στην Ελλάδα κατοχυρώνεται µε τον πρώτο Νόµο για την Ειδική Αγωγή, «Περί 

Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Απασχολήσεως και 

Κοινωνικής Μερίµνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόµων και 

άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων», που ψηφίστηκε οµόφωνα από τη 

Βουλή των Ελλήνων στις 31 Μαρτίου 1981 (Ν. 1143/1981, Φ.Ε.Κ. 80/31-03-

81, τ. Α’). Ο Νόµος αυτός υπήρξε θεµελιώδης για την εξέλιξη της Ειδικής 

Αγωγής, διότι ασχολήθηκε επίσηµα µε την ειδική εκπαίδευση για πρώτη 

φορά. Παράλληλα, το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο αποτέλεσε εφαλτήριο των 

µετέπειτα νοµοθετικών ρυθµίσεων και έδωσε το έναυσµα για περαιτέρω 

συζητήσεις που αφορούσαν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριµένα, ο ανωτέρω  Νόµος αναλύει εννοιολογικά τον 

χρησιµοποιούµενο όρο «αποκλίνοντα άτοµα» και αναφέρει ότι πρόκειται για 

άτοµα, τα οποία, λόγω οργανικών, ψυχικών ή κοινωνικών αιτιών, 

παρουσιάζουν καθυστέρηση, αναπηρία ή διαταραχή, µε αποτέλεσµα την  

δυσχέριά τους στην παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου 

συµµετέχουν κανονικά άτοµα, και συνεπώς την παρεµπόδιση των 

δυνατοτήτων ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και την αποδοχή τους 

από το κοινωνικό σύνολο.  

Επίσης, ο Νόµος 1143/1981 προσδιορίζει ρητά τις κατηγορίες στις 

οποίες εµπίπτουν τα «αποκλίνοντα άτοµα». Οι κατηγορίες αυτές σύµφωνα µε 

το Νόµο είναι: α) οι κωφοί, βαρήκοοι και κωφάλαλοι, β) οι τυφλοί και όσοι 

έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση, γ) όσοι έχουν κινητικές διαταραχές, 

δ) όσοι έχουν νοητική καθυστέρηση, ε) όσοι εµφανίζουν επιµέρους δυσκολίες 

στη µάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είναι γενικότερα 
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δυσπροσάρµοστοι, στ) όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και 

συναισθηµατικές αναστολές, ζ) οι επιληπτικοί, η) οι χανσενικοί, θ) όσοι 

πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν µακροχρόνια θεραπεία και παραµονή 

σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές ή πρεβεντόρια και ι) κάθε άτοµο νηπιακής, 

παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε µια από τις προηγούµενες 

περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από 

οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, ο ίδιος ο Νόµος επισηµαίνει ότι η ειδική 

εκπαίδευση παρέχεται σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία και διευκρινίζει ότι σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η Ειδική Αγωγή παρέχεται στο σπίτι. Προβλέπει 

επίσης τις ειδικές σχολικές δοµές του θεσµού (ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις ή 

τµήµατα ή οµάδες) και ορίζει ως υποχρεωτική τη φοίτηση ατόµων ηλικίας 6-17 

ετών. 

 Όσον αφορά στη λειτουργία του θεσµού της Ειδικής Αγωγής στην 

χώρα µας, ο Νόµος 1143/1981 µεταβιβάζει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την αποκλειστική 

ευθύνη σε επίπεδο εκπαιδευτικό και διαγνωστικό–συµβουλευτικό και 

εξασφαλίζει το συντονισµό δράσης των συναρµόδιων φορέων της ειδικής 

εκπαίδευσης προβλέποντας τη σύσταση «Συντονιστικού και Γνωµοδοτικού 

Συµβουλίου Ειδικής Αγωγής». Οριοθετεί επίσης ειδικά προγράµµατα, τα 

οποία εφαρµόζονται µε βάση το είδος και το βαθµό µειονεξίας, τις 

δυνατότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού και την επαγγελµατική και 

κοινωνική τους ένταξη, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονοµικές 

ανάγκες, πολιτιστικές συνθήκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Συνιστά 

θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού κατά κλάδους, καθώς και θέσεις 

νέων κλάδων και προσδιορίζει τις δυνατότητες ειδίκευσης και επιµόρφωσης 

του προσωπικού. Τέλος, προβλέπει τη σύσταση τεσσάρων θέσεων ειδικών 

επιθεωρητών στον τοµέα αυτό και υλοποιεί την επαγγελµατική ένταξη των 

ατόµων θέτοντας σε εφαρµογή τον παλαιότερο Νόµο 963/1979 «Περί 

επαγγελµατικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόµων µειωµένων 

ικανοτήτων» (Ν. 963/1979, Φ.Ε.Κ. 202/1-9-1979, τ. Α’). 
 Ο Νόµος 1143/1981 θεωρήθηκε µια κατάκτηση για το χώρο της Ειδικής 

Αγωγής, αφού για πρώτη φορά η Πολιτεία ανέλαβε επίσηµα τα καθήκοντά της 

απέναντι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Ζώνιου–Σιδέρη, 2000). Από την άλλη 

πλευρά,  αντικατοπτρίζει µια εκπαιδευτική πολιτική της τότε κυβέρνησης που 

ήθελε την ειδική εκπαίδευση εντελώς αποκολληµένη και αποστασιοποιηµένη 
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από τον όλο κορµό της εκπαίδευσης των κανονικών παιδιών (Στασινός, 

1991). Ουσιαστικά, η υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών πολιτικών ιδεολογιών 

οδηγεί τα µειονεκτικά παιδιά σε στιγµατισµό και περιθωριοποίηση. Γι΄ αυτό το 

λόγο, οι αντιδράσεις στο συγκεκριµένο Νόµο ήταν ποικίλες, ιδιαίτερα από την 

αντιπολίτευση και από ορισµένους εκπαιδευτικούς που η κριτική τους 

εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι περιθωριοποιούνται τα µειονεκτούντα 

άτοµα και υπάρχει µια διαφοροποίηση ανάµεσα στην ειδική και κανονική 

εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, σε σχετική συζήτηση µε θέµα «άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες: θεσµοί και νοοτροπίες», που είχε µεταδοθεί παλαιότερα σε 

ραδιοφωνική εκποµπή ειπώθηκαν τα εξής : «Ο Νόµος 1143 δεν είναι ένας 

Νόµος που θα λύσει και θα τακτοποιήσει τα προβλήµατα στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής στην Ελλάδα …όχι µόνο εντείνει και διαχωρίζει τα φυσιολογικά από τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά τοποθετεί αυτά τα τελευταία στο περιθώριο, 

γιατί εµποδίζει την κανονική τους εκπαίδευση» (Στασινός, 1991, σσ. 237–238). 

Το Π.∆. 603/1982 (Φ.Ε.Κ. 117/21-09-1982, τ. Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία 

των Μονάδων Ειδικής Αγωγής» θεωρήθηκε ότι δεν συνέβαλε στην ένταξη των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση και ότι, σύµφωνα µε 

πολλούς επικριτές του, ενίσχυσε το διαχωρισµό ανάµεσα στα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και στα άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες, κατατάσσοντας τους µαθητές 

σε κατηγορίες προβληµατικών ατόµων και οδηγώντας τους στην 

περιθωριοποίηση (Ζώνιου–Σιδέρη, 2000). 

 Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 πραγµατοποιείται µια ακόµη 

προσπάθεια αναθεώρησης του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου της Ειδικής 

Αγωγής, δηλαδή του Νόµου 1143/1981. Στις αρχές του 1984 ο τότε Υπουργός 

Παιδείας προχώρησε στη σύνταξη και δηµοσιοποίηση ενός σχεδίου-νόµου, 

γνωστού ως «αντί–309», στον οποίο η Ειδική Αγωγή θεωρείτο ένα ξεχωριστό 

τµήµα της γενικής εκπαίδευσης. Έτσι, ο Νόµος 1566/1985 («αντί–309») 

(Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ. Α’) «∆οµή και Λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» αναφέρεται στην Ειδική Αγωγή σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο και επισηµαίνει ότι η ενσωµάτωση της Ειδικής Αγωγής στο 

γενικότερο εκπαιδευτικό νοµοθετικό πλαίσιο ήταν αναµφισβήτητα µια 

καινοτοµία και µια αρχή στην αλλαγή της επικρατούσας αντίληψης που 

ενίσχυε τον παραγκωνισµό και την περιθωριοποίηση των µειονεκτικών 

ατόµων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η τότε κυβέρνηση υποδήλωνε και την πολιτική 
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της βούληση για την εξάλειψη της διαφοροποίησης των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες και των ατόµων χωρίς ειδικές ανάγκες και την ένταξη των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Ουσιαστικά, ο Νόµος 1566/1985 δεν  

επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο προσχέδιο που είχε θέσει προηγουµένως 

το Υπουργείο Παιδείας στη δηµοσιότητα προς συζήτηση. Μια προσεκτική 

µελέτη των άρθρων οδηγεί τον αναγνώστη στη διαπίστωση πως στο 

µεγαλύτερο µέρος του ο Νόµος δεν είναι παρά µια αναδιατυπωµένη µορφή 

των διατάξεων του προηγούµενου Νόµου 1143/1981. 

 Παρ’ όλα αυτά, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην προσπάθειά του να υλοποιήσει την 

εκπαιδευτική και κοινωνική του πολιτική στον τοµέα της ειδικής εκπαίδευσης, 

προχώρησε στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 στη νοµοθετική κάλυψη 

και επιµέρους θεµάτων του τοµέα αυτού. Ενδεικτικά αναφέρουµε σχετική 

νοµοθεσία που προβλέπει, ανάµεσα σε άλλα, την εισαγωγή σχολικού 

συµβουλίου ειδικής εκπαίδευσης (Ν.1304/1982, Φ.Ε.Κ. 144/7-12-1982, τ. Α’ ) 

«Για την επιστηµονική–παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη γενική 

και στη µέση τεχνική–επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και την 

καθιέρωση του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας σε κανονικούς µαθητές 

του δηµοτικού σχολείου και του γυµνασίου (Ν.1824/1988, Φ.Ε.Κ. 296/30-12-

1988, τ. Α’, άρθρα 14 & 18) «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων».  

Με εφαλτήριο λοιπόν τους δύο προηγούµενους Νόµους–σταθµούς 

(Ν.1143/1981 και Ν. 1566/1985), που άνοιξαν το δρόµο στη θεσµοποίηση της 

ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές 

συνέχισαν µε ένα πλήθος άλλων νοµοθετικών ρυθµίσεων και διατάξεων, 

ακολουθώντας τη γραµµή των διεθνών πολιτικών και των εκπαιδευτικών 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας αλλά και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Η παρούσα όµως εργασία θα στραφεί ιδιαίτερα στον τοµέα της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και θα περιοριστεί στην αναλυτική παρουσίαση 

της νοµοθεσίας που αφορά στην ένταξη των ατόµων Ειδικών Κατηγοριών στα 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, διότι έχει αποδεχθεί ήδη µέσα από εµπειρικές 

µελέτες (βλ. π.χ. : Ζώνιου–Σιδέρη, 1998, 2000, Κόµπος, 1994, Κυπριωτάκης, 

2001, Τάφα, 1998) ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες συστηµατικές 

προσπάθειες ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε επίπεδο 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι εξελίξεις 



 64

προχωρούν µε αργούς ρυθµούς στον τοµέα στης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Έτσι, το ζήτηµα της ένταξης παραµένει ένα καίριο θέµα πραγµάτευσης, παρ’ 

όλο που είναι γνωστό ότι η Τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι πιο στενά 

συνδεδεµένη µε την παραγωγική διαδικασία, την οικονοµία και την κοινωνία, 

οπότε το θέµα του αποκλεισµού των ατόµων απ’ αυτήν τη βαθµίδα 

εκπαίδευσης ενισχύει τον ευρύτερο κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

1.3 Το θεσµικό πλαίσιο της ένταξης των Ειδικών 
Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 λοιπόν και πιο συγκεκριµένα µε το 

Νόµο 1143/1981, όπως προαναφέρθηκε λεπτοµερώς και παραπάνω, 

ξεκίνησαν οι πρώτες επίσηµες προσπάθειες του Κράτους προς τη 

θεσµοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης και στην Ελλάδα, ξεκινώντας όπως 

είναι φυσικό από τον τοµέα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, και 

συνεχίζοντας και στις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης. Όσον όµως αφορά τον 

τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο εστιάζει ερευνητικά η παρούσα 

εργασία, ο πρώτος Νόµος που σχετίζεται µε την εισαγωγή κάποιων ατόµων 

«Ειδικών Κατηγοριών» είναι ο Νόµος 1351/1983 (Φ.Ε.Κ. 56/28-4-1983, τ. Α’) 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

Η λεπτοµερής όµως ενασχόληση και η συστηµατική εξέταση των νοµοθετικών 

κειµένων, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις κυβερνητικές επιτροπές, 

αναδεικνύουν ότι στις «Ειδικές Κατηγορίες» παράλληλα µε την κατηγορία των 

ειδικών ατόµων, ένα πλήθος άλλων κατηγοριών που συγκροτήθηκαν µε 

διαφορετικά κριτήρια ορίζονται ως “ειδικές” και λαµβάνουν µια ευνοϊκότερη 

µεταχείριση µέσα από τις συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, όσον αφορά 

στην πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ένας λοιπόν από τους 

στόχους της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του νοµοθετικού 

πλαισίου που σχετίζεται µε την εισαγωγή όλων αυτών των Ειδικών 

Κατηγοριών στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση από το 1983 ( το έτος 

κατά το οποίο γίνεται η πρώτη νοµοθετική προσπάθεια που αφορά στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) µέχρι και τις µέρες µας. 
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Αναλυτικότερα, όπως ήδη επισηµάνθηκε, ο Νόµος 1351/1983 (Φ.Ε.Κ. 

56/28-4-83, τ. Α’) κάνει πρώτη φορά λόγο για τα άτοµα Ειδικών Κατηγοριών 

και ορίζει τις Ειδικές Κατηγορίες. Συγκεκριµένα, παραθέτει τις εξής κατηγορίες: 

α) Έλληνες εξωτερικού, β) Παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, γ) 
Κύπριοι, δ) Αλλογενείς-Αλλοδαποί, ε) Αλλογενείς–Αλλοδαποί Υπότροφοι, στ) 
Οµογενείς Υπότροφοι, ζ) Τυφλοί–Κωφάλαλοι–Πάσχοντες από Μεσογειακή 

αναιµία και η) Αθλητές ηλικίας µέχρι και 26 ετών που κατέκτησαν πρώτη έως 

έκτη νίκη, ατοµική ή οµαδική, σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή παγκόσµιο ή 

πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα και κατέρριψαν ή κατείχαν παγκόσµια ή 

πανευρωπαϊκή επίδοση σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς Αγώνες. Για την 

τελευταία αυτή κατηγορία, ο Νόµος 1351/1983 αναφέρει ότι τα άτοµα αυτά 

εισάγονται στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) καθ’ υπέρβαση του ολικού αριθµού εισαγοµένων, εφόσον 

υποστούν την απαιτούµενη υγειονοµική εξέταση και µε την προϋπόθεση ότι 

είναι κάτοχοι τίτλου που τους δίνει το δικαίωµα επιλογής σε Ανώτατες Σχολές 

(άρθρο 3, παρ. 3). 

 Επίσης, όσον αφορά την Ειδική Κατηγορία των «Τυφλών–

Κωφαλάλων–Πασχόντων από Μεσογειακή αναιµία» τονίζει ότι η πάθηση 

όσων ανήκουν στην κατηγορία αυτή πιστοποιείται από την Πρωτοβάθµια 

Υγειονοµική Επιτροπή, µετά από βεβαίωση γιατρού µέλους ∆ιδακτικού 

Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) οποιουδήποτε Α.Ε.Ι. αντίστοιχης 

ειδικότητας (άρθρο 3, παρ. 1).  

Παράλληλα, στο Άρθρο 4 του ίδιου Νόµου γίνεται αναφορά στις 

Στρατιωτικές Σχολές. Συγκεκριµένα επισηµαίνεται ότι τα παιδιά των 

στρατιωτικών των ενόπλων δυνάµεων, οι οποίοι βρίσκονται σε εκτέλεση 

διατεταγµένης στρατιωτικής υπηρεσίας, εισάγονται κατ’ εξαίρεση σε 

Στρατιωτικές Σχολές µέχρι και σε ποσοστό 10% του καθοριζόµενου αριθµού 

εισαγοµένων (άρθρο 4, παρ. 2β). Ακόµη, στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι οι 

υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών υποβάλλονται σε «προκαταρκτικές 

εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες), που 

γίνονται µε τη µέριµνα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα κάθε φορά από τους οργανισµούς των Σχολών. Στις εξετάσεις 

αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της 

υποψηφιότητάς του για να έχει δικαίωµα να µετέχει στην επιλογή (παρ. 6). 
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 Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ψηφίζεται ο Νόµος 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. 

71/19-4-1988, τ. Α’) «Tροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος 

εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».  

Σύµφωνα µε αυτόν τροποποιείται και συµπληρώνεται το σύστηµα εισαγωγής 

σπουδαστών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. 

Στο τέλος του εδαφίου ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου 

1351/1983 προστίθεται εδάφιο που εµφανίζεται στο Νόµο 1771/1988 και 

αναφέρει: «Η καθ’ υπέρβαση εγγραφή τυφλών ή κωφαλάλων επιτρέπεται σε 

οποιοδήποτε Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης εκτός από τα Τµήµατα 

εκείνα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήµης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η 

παρακολούθηση σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση του Τµήµατος, που 

εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του 

ακαδηµαϊκού έτους» (άρθρο 4, παρ. 1β).  

 Παρατηρείται, λοιπόν ότι, σύµφωνα µε τον Νόµο αυτό, το Κράτος και 

συγκεκριµένα το Υπουργείο Παιδείας παραχωρεί µέρος της εξουσίας του στα 

Τµήµατα της κάθε Σχολής. Το κάθε Τµήµα είναι σε θέση να ορίζει ποιες 

κατηγορίες ατόµων είναι κατάλληλες ή όχι για την πρόσβασή τους σε αυτό 

καθώς επίσης και να κατέχει αρµοδιότητες που µπορούν να αποκλείουν 

ορισµένα άτοµα από αυτό, λόγω κάποιας ιδιαιτερότητάς τους. Στην 

περίπτωση αυτή, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όσον αφορά στην 

καταλληλότητα των ατόµων για την κάθε Σχολή δεν είναι εµφανής.  

 Επιπρόσθετα, στο άρθρο 4 του Νόµου 1771/1988, η παράγραφος 3 

του άρθρου 3 του Νόµου 1351/1983 αντικαθίσταται ως εξής : «Αθλητές που 

κατέκτησαν 1η, 2η ή 3η  θέση σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα Ολυµπιακών 

Αγώνων εισάγονται χωρίς εξετάσεις καθ’ υπέρβαση του ολικού αριθµού 

εισακτέων στη Σχολή ή το Τµήµα προτίµησής τους, µε την προϋπόθεση ότι 

είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή ισότιµου τίτλου». Ακόµη, ο ίδιος 

Νόµος ορίζει και τους αθλητές που εισάγονται χωρίς εξετάσεις στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Έτσι λοιπόν, ανάµεσα στους αθλητές αυτούς υπάγονται τα µέλη της Εθνικής 

Οµάδας που κατέκτησαν 4η  έως 8η  θέση σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα 

Ολυµπιακών Αγώνων ή 1η,2η ή 3η  θέση σε αγώνες παγκοσµίου ή 

πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος. Επίσης, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εισάγονται σε 

ποσοστό 20% υποψηφίοι οι οποίοι ως αθλητές κατέκτησαν πρώτη θέση σε 

άθληµα πανελλήνιων αγώνων καθώς και όσοι κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή 
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τρίτη θέση σε άθληµα πανελλήνιων σχολικών αγώνων ή πανελλήνιων 

αγώνων εφήβων ή νεανίδων σε ποσοστό 20%, 10% και 5% για τους 

πρώτους, δεύτερους και τρίτους αντίστοιχα (άρθρο 4, παρ. 3 α, β, γ). 

 Παράλληλα, το Π.∆. 238/1988 (Φ.Ε.Κ. 103/25-51988, τ. Α’) «∆ιενέργεια 

γενικών εξετάσεων, ορισµός βασικών µαθηµάτων και διαδικασία επιλογής 

σπουδαστών για τις Σχολές και τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», 

ορίζει ότι «Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι είναι οι υποψήφιοι για τους οποίους 

η κατά τον υπαλληλικό κώδικα Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή 

γνωµατεύει πως, εξαιτίας µόνιµης ή παροδικής, σωµατικής ή αισθητηριακής 

βλάβης, δεν µπορούν να λάβουν µέρος στις γραπτές γενικές εξετάσεις. Αυτοί 

υποβάλλονται µετά από αίτηση τους, που συνοδεύεται από γνωµάτευση της 

Επιτροπής σε ειδικές εξετάσεις που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά από 

την οικεία Επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο και µε το ίδιο πρόγραµµα, 

µε το οποίο διενεργούνται οι γενικές εξετάσεις και πάνω στα ίδια θέµατα, στα 

οποία εµφανίζονται όλοι οι άλλοι υποψήφιοι. Με απόφαση της οικείας 

Επιτροπής εξέτασης των «φυσικώς αδυνάτων» µπορεί να παρατείνεται κατά 

περίπτωση και µόνο για αυτή την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής 

τους για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα των γενικών εξετάσεων (άρθρο 13, παρ. 

1). Ακόµη, το Π.∆. 238/1988 προσθέτει ότι οι διατάξεις της προηγούµενης 

παραγράφου (παρ. 1) εφαρµόζονται ανάλογα και για τους υποψήφιους που 

προσκοµίζουν ειδική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού  Κέντρου ή Σταθµού, από 

την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να 

ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις, διότι πάσχουν από δυσλεξία (άρθρο 13, παρ. 

2). 

Οι Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και που ρητά 

ορίζονται µε τον Ν.1351/1983 αποτελούν µια πρώτη προσπάθεια του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. να προσδιορίσει τα άτοµα των Ειδικών Κατηγοριών και τον τρόπο 

ένταξής τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως θα διαπιστωθεί 

παρακάτω, ο συγκεκριµένος Νόµος κάνει µια απλή αναφορά στις Ειδικές 

Κατηγορίες, εφόσον οι µετέπειτα νοµοθετικές ρυθµίσεις και τα διατάγµατα 

έρχονται να τις τροποποιήσουν και να τις συµπληρώσουν µε έναν πιο 

λεπτοµερή και περιγραφικό τρόπο. 

Πιο συγκεκριµένα, το Π.∆. 221/1990 (Φ.Ε.Κ. 82/20-6-1990, τ Α΄) 

«Επιλογή υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος 
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σπουδών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» έρχεται να συµπληρώσει και να 

τροποποιήσει το Νόµο 1351/1983 και περιλαµβάνει τις Ειδικές Κατηγορίες 

που έχουν οριστεί. Αναλυτικότερα, αναφέρεται λεπτοµερώς στους 

«Αλλοδαπούς-Αλλογενείς», στους «Κυπρίους», στους «Έλληνες του 

εξωτερικού», στα «Παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο 

εξωτερικό» και στους «Αλλοδαπούς-Αλλογενείς ή Οµογενείς Υποτρόφους». 

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή 

τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι οι υποψήφιοι να έχουν απολυτήριο 

από ∆ευτεροβάθµιο σχολείο εσωτερικού ή εξωτερικού (άρθρο 2). 

Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο Π.∆. (άρθρο 3), στην κατηγορία των 

«Αλλοδαπών-Αλλογενών» εντάσσονται οι υποψήφιοι που είναι απόγονοι 

δύο γονέων εκ των οποίων κανείς δεν έχει Ελληνική καταγωγή. Για την 

επιλογή των «Κυπρίων», οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά 

καθορίζονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, 

αφήνοντας την πλήρη αρµοδιότητα για την επιλογή των  υποψηφίων στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

Για τους «Έλληνες του εξωτερικού» δεν ορίζεται µέσα από τη 

συγκεκριµένη ρύθµιση επακριβώς το χρονικό διάστηµα διαµονής του 

υποψηφίου ή των γονέων του στο εξωτερικό. Αντίθετα, για την κατηγορία 

«Παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό» 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς, να 

έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό, σε Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ∆ιεθνή 

Οργανισµό, στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα κατά τα δύο τελευταία διδακτικά 

έτη, πριν από το ακαδηµαϊκό έτος της επιλογής, έστω και αν ο γονέας 

επανήλθε στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους, χωρίς αίτησή του, κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου διδακτικού έτους που αντιστοιχεί στην τελευταία τάξη 

του Λυκείου.  

Τέλος, για τους «Αλλοδαπούς-Αλλογενείς ή Οµογενείς 
Υποτρόφους» θα πρέπει να πιστοποιείται  ότι ο υποψήφιος κατοικούσε και 

διέµενε στο εξωτερικό κατά τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από 

το ακαδηµαϊκό έτος της επιλογής. Η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση όµως, 

πέρα από έναν πιο επακριβή προσδιορισµό των Ειδικών Κατηγοριών, δεν 

αναφέρει πουθενά το ποσοστό εισαγωγής της εκάστοτε Ειδικής Κατηγορίας 

στο εκάστοτε Τµήµα ή Σχολή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
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Όσον αφορά στους υποψήφιους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. το µόνο που 

επισηµαίνεται είναι ότι εκτός από τα µαθήµατα γενικής αξιόλογησης, 

υπόκεινται αυτοί σε υγειονοµική εξέταση και πρακτική δοκιµασία από κάποια 

αρµόδια Επιτροπή. Τα νοσήµατα και οι σωµατικές βλάβες που αποκλείουν 

υποψήφιους από το δικαίωµα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθώς και τα 

αγωνίσµατα µε τη βαθµολογική κλίµακα των αντίστοιχων επιδόσεων, είναι 

αυτά που ισχύουν κάθε φορά για τους υποψήφιους µε τις γενικές εξετάσεις.  

Τέλος, για την υπαγωγή υποψηφίων στην κατηγορία των «Φυσικώς 
Αδυνάτων», εφαρµόζονται οι ανάλογες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 

τις γενικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται από Επιτροπές 

εξετάσεων µαθηµάτων γενικής αξιολόγησης και εξετάσεων ειδικών 

µαθηµάτων. 

Στα µέσα της δεκαετίας 1990 και πιο συγκεκριµένα µε το Νόµο 

2413/1996  (Φ.Ε.Κ. 124/17-06-1996, τ. Α’) που σε ορισµένα σηµεία κάνει λόγο 

για πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, «Η Ελληνική Παιδεία 

στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», αναφέρεται 

ότι τα άτοµα τα οποία έχουν υποστεί µεταµόσχευση οργάνων, νεφρού, 

καρδιάς, πνευµόνων, ήπατος και παγκρέατος εγγράφονται καθ’ υπέρβαση σε 

οποιοδήποτε Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (άρθρο 66), 

επεκτείνοντας έτσι την κατηγορία που αφορά τα άτοµα µε µειονεξίες και 

ειδικές ανάγκες. 

Τον επόµενο χρόνο έρχεται να θεσµοθετηθεί η Υπουργική Απόφαση 

υπ’ αριθµόν Φ.152.11/Β3/4903 (Φ.Ε.Κ. 1113/15-12-1997, τ. Β’), η οποία 

καθορίζει το ποσοστό των θέσεων των υποψήφιων των Ειδικών Κατηγοριών, 

όπως αυτές ορίστηκαν µε τους προηγούµενους Νόµους και τις ρυθµίσεις, για 

την εισαγωγή τους στα Τµήµατα και τις Σχολές της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, κάτι που δεν είχε γίνει µε καµία από τις προηγούµενες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 Αναλυτικότερα, για την κατηγορία «Έλληνες του εξωτερικού», που 

σύµφωνα µε τον Νόµο 1351/1983 είναι οι Έλληνες ή τα παιδιά που ο ένας 

τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Έλληνες  και που οι ίδιοι  ή ένας 

τουλάχιστον από τους γονείς τους κατοικούν  ή κατοικούσαν στο εξωτερικό 

επί πέντε τουλάχιστον χρόνια  κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την 

ηµεροµηνία  υποβολής της αίτησης για επιλογή και µε την προϋπόθεση ότι ο 
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υποψήφιος σε κάθε περίπτωση έχει τελειώσει τρεις τουλάχιστον τάξεις 

σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή ότι έχει τελειώσει τις δύο 

τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό,  το ποσοστό καθορίζεται σε 3% 

για όλα τα τµήµατα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων. Επίσης, ορίζεται σε ποσοστό 

1% η εισαγωγή στα προαναφερθέντα Τµήµατα για τους υποψηφίους  που 

εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Νόµου 

2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156/31-7-1995, τ. Α’ ), σύµφωνα µε τις οποίες οι 

υποψήφιοι είναι απόφοιτοι  ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων, τα οποία 

λειτουργούν  στο εξωτερικό, και έχουν  πλήρη φοίτηση  σε τρεις τουλάχιστον 

τάξεις στα σχολεία αυτά, που αντιστοιχούν σε τρεις τάξεις του Ελληνικού 

Λυκείου. 

 Για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία ορίζεται ως «Παιδιά Ελλήνων 
υπαλλήλων που υπηρετούν  σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο 
εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς», το ποσοστό καθορίζεται  σε 1% για 

όλα τα τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις 

Α.Σ.Τ.Ε.  για τους υποψηφίους που εµπίπτουν  στις διατάξεις του εδαφίου β’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.1351/1983 (οι οποίες ορίζουν ρητώς 

την κατηγορία «Παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων του εξωτερικού»). Οι 

συγκεκριµένες διατάξεις αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του εδαφίου β’ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Νόµο 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/11-8-1997, τ. 

Β’). Σύµφωνα µε αυτές, στις προαναφερόµενες Σχολές εισάγονται τα παιδιά 

Ελλήνων υπαλλήλων που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους 

υπηρέτησε επί πέντε  πλήρη έτη ή πέντε σχολικά έτη σε Ελληνικές ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, στους οποίους µετέχει 

και η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης του υποψηφίου και µε την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος τελείωσε 

µε πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρεις τάξεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 

τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό, κατά το χρόνο που ο 

γονέας του υπηρετούσε στο εξωτερικό. Εάν ο γονέας επανήλθε στην Ελλάδα 

για υπηρεσιακούς λόγους, χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέµπτου 

έτους της απόσπασής του και µετά την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το 

οποίο ο υποψήφιος πληροί την προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης της 

τρίτης τάξης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της τελευταίας τάξης του 
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Λυκείου, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι ικανοποιείται η ανωτέρω 

προϋπόθεση. Η διάταξη αυτή ισχύει, εφόσον ο γονέας αποσπάστηκε στο 

εξωτερικό πριν τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου. Στην κατηγορία των 

υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στο εξωτερικό πριν από τη δηµοσίευση του 

παρόντος Νόµου υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν µέχρι 

την 15/9/1997. Επιπλέον, η Υπουργική αυτή Απόφαση υπ’ αριθµόν 

Φ.152.11/Β3/4903 ορίζει σε ποσοστό 0,5% για τα ίδια Τµήµατα για τους 

υποψήφιους που εµπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου β’ της παραγράφου 4 

του άρθρου 5 του ίδιου Νόµου µέχρι το έτος 1999. 

 Για τους υποψήφιους της κατηγορίας των «Κυπρίων» το ποσοστό 

φαίνεται ότι αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό και ανέρχεται στο 7% για όλα τα 

Τµήµατα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις Α.Σ.Τ.Ε.  

Η συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση καθορίζει επίσης και την 

εισαγωγή της κατηγορίας των «Αλλοδαπών-Αλλογενών» σε ποσοστό 1% 

για τα Τµήµατα και τις Σχολές των Α.Ε.Ι. της 1ης  και 2ης  δέσµης και για τα 

Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. της 1ης  και 4ης  δέσµης, σε ποσοστό 2% για τα Τµήµατα 

και σε Σχολές Α.Ε.Ι. της 4ης  δέσµης, τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για τα Τµήµατα και Σχολές των Τ.Ε.Ι. της 2ης  δέσµης και σε 

ποσοστό 3% για Τµήµατα και Σχολές Α.Ε.Ι. της 3ης  δέσµης. Πουθενά όµως 

στη νοµοθετική αυτή ρύθµιση δεν εξηγείται η διαφοροποίηση των ποσοστών 

ανάλογα µε τις Σχολές και τα Τµήµατα της εκάστοτε δέσµης, αλλά πιθανόν να 

σχετίζεται µε τα µαθήµατα που συνεπάγεται η καθεµία δέσµη και τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό που η καθεµία από αυτές εγγυάται.  

Όσον αφορά την Ειδική Κατηγορία των «Αλλοδαπών-Αλλογενών 
Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους» το ποσοστό ορίζεται από τη 

συγκεκριµένη ρύθµιση στο 1% για τα Τµήµατα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., την 

Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.E.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις Α.Σ.Τ.Ε., ενώ ορίζεται για συγκεκριµένα 

Τµήµατα ένας επιπλέον αριθµός θέσεων.  

Για τους «Οµογενείς Υποτρόφους του Ελληνικού Κράτους» το 

ποσοστό καθορίζεται σε 1% για ορισµένες Σχολές των Α.Ε.Ι., όπως είναι οι 

Φιλοσοφικές και Θεολογικές Σχολές, Τµήµατα Νοµικής, Παιδαγωγικά Τµήµατα 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., και Θεατρικών Σπουδών. Η συγκεκριµένη ρύθµιση αποκλείει 

όµως τους παραπάνω υποψήφιους από την εισαγωγή τους στο Τµήµα Ξένων 
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Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο 

Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και στο Τµήµα 

Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. Μια σηµαντική επισήµανση που προκύπτει από τη µελέτη της 

Υπουργικής αυτής ρύθµισης αποτελεί το γεγονός ότι δεν αναφέρονται 

πουθενά τα ποσοστά εισαγωγής σε Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης για τους «Φυσικώς Αδύνατους» υποψήφιους, όπως έχουν 

οριστεί µέχρι τώρα µε προηγούµενες ρυθµίσεις. 

Στο ίδιο πνεύµα µε τον Νόµο 2413/1996 κινείται και ο Νόµος 

2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/3-9-1998, τ. Α’) «∆ευτεροβάθµια τεχνική – 

επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ο οποίος έρχεται να καλύψει 

το κενό που αφήνει ο προηγούµενος Νόµος. Πιο συγκεριµένα, αναφέρεται ότι 

όσοι ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» 

εγγράφονται επίσης καθ’ υπέρβαση σε οποιοδήποτε Τµήµα της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (άρθρο 12). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, στη βάση των παραπάνω νοµοθετικών 

ρυθµίσεων και των συγκεκριµένων άρθρων που αφορούν τους «Φυσικώς 

Αδύνατους» υποψήφιους ότι από το 1988 έως και το 1998 τα άτοµα τα οποία 

εισάγονται καθ’ υπέρβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξάνονται 

συνεχώς. Ενώ λοιπόν, αρχικά µόνο η κατηγορία των τυφλών και των 

κωφαλάλων είχε τη δυνατότητα να εισάγεται στα Τµήµατα χωρίς εξετάσεις, 

στη συνέχεια οι Νόµοι που ψηφίστηκαν περιλαµβάνουν ένα διευρυµένο 

σύνολο Ειδικών Κατηγοριών, και ακόµα περισσότερα άτοµα µε διαφόρων 

είδων σωµατικές και ψυχοσυναισθηµατικές µειονεξίες. Έτσι, στην πορεία 

εξέλιξης του νοµοθετικού πλαισίου της χώρας µας, ένα σύνολο πλέον ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες  απολαµβάνουν την ελεύθερη πρόσβαση στα Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας. 

Επιπρόσθετα, οι Υπουργικές Αποφάσεις του 2000 (Φ.152/Β6/198, 

Φ.Ε.Κ. 472/ 6-4-2000, τ. Β’) «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου 

Λυκείου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, ορισµός Ειδικών Κατηγοριών και του 

τρόπου πρόσβασης τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», και του 2001 (Φ. 

152/Β6/1504, Φ.Ε.Κ. 659/  30-5-2001, τ. Β’), «Ορισµός των Τµηµάτων και των 

Σχολών των Πανεπιστηµίων, των Τ.Ε.Ι. και των Α.Σ.Τ.Ε. (Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης της Ελλάδος) καθώς και αυτών του Πανεπιστηµίου Κύπρου» 
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(για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα ή 

πρακτικές δοκιµασίες, τα αντίστοιχα ειδικά µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες 

για κάθε ένα από τα Τµήµατα και τις Σχολές αυτές, τον τόπο, τον τρόπο και 

τον χρόνο εξέτασης και βαθµολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά 

µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια), 

λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις 

επαναδιατυπώνουν και συµπληρώνουν τις Ειδικές Κατηγορίες του Νόµου 

1351/1983. Ταυτόχρονα, ορίζουν τις Σχολές και τα Τµήµατα πρόσβασης 

καθώς και τα ποσοστά θέσεων εισακτέων ανά Ειδική Κατηγορία στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.  

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στον ορισµό των Ειδικών Κατηγορίων, 

αυτός διατυπώνεται ως εξής: 1) Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, 
αποφοίτοι Ελληνικών Λυκείων. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι 

υποψήφιοι που ο ένα τουλάχιστον από τους δύο γονείς του ήταν κάτοικος και 

διέµενε µόνιµα στο εξωτερικό, τουλάχιστον για πέντε πλήρη έτη κατά την 

τελευταία δεκαετία, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης του 

υποψηφίου για εισαγωγή σε Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, θα 

πρέπει να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, µε πλήρη φοίτηση στις δύο 

τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο, που λειτουργεί στο 

εξωτερικό, ή σε τέσσερις τάξεις τουλάχιστον ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 

Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. 

2) Τέκνα –απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων 

αποσπασµένων σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε 
∆ιεθνείς Οργανισµούς, στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα. Σε αυτή την 

κατηγορία υπάγονται όσων υποψηφίων ο ένας εκ των δύο γονέων έχουν 

αποσπαστεί στο εξωτερικό, σε Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ∆ιεθνή 

Οργανισµό, στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα,  τουλάχιστον για δύο πλήρη 

ηµερολογιακά ή σχολικά έτη. Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 

αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο 

εξωτερικό ή σε τρεις τουλάχιστον τάξεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 

Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη 

διάρκεια απόσπασης του γονέα του. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι 

πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η 



 74

απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 

εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψήφιου σε σχολείο του 

εξωτερικού.  

3) Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 
που λειτουργούν στο εξωτερικό. Οι προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική 

αυτή Κατηγορία είναι ο ένας εκ των δύο γονέων του υποψηφίου να είναι 

Ελληνικής καταγωγής, το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης να 

λειτουργεί στο εξωτερικό, ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, µε πλήρη φοίτηση, 

τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο αποφοίτησής του ή σε άλλο 

αντίστοιχο Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό και ο τίτλος του Λυκείου ή 

αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψήφιου να παρέχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής στα Πανεπιστήµια της χώρας, το πρόγραµµα της οποίας 

ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης. Στην Ειδική αυτή Κατηγορία µπορούν να 

υπαχθούν µε αίτησή τους και οι Έλληνες  απόφοιτοι Λυκείων της Κύπρου, 

εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  και δεν παίρνουν µέρος στις 

διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας µε την 

Ειδική Κατηγορία των Κυπρίων. 

4) Αλλοδαποί-Αλλογενείς. Στην Ειδική αυτή Κατηγορία υπάγονται οι 

Αλλοδαποί-Αλλογενείς, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου 

σχολείου της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει 

δικαίωµα εισαγωγής σε Πανεπιστήµιο της χώρας, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και δεν έχουν Ελληνική 

καταγωγή κανένας από τους δύο γονείς τους. 

5) Αλλοδαποί-Αλλογενείς Υπότροφοι. Σε αυτήν την Ειδική 

Κατηγορία ανήκουν οι Αλλογενείς-Αλλοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή 

αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, στους οποίους χορηγήθηκε 

υποτροφία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.  

6) Οµογενείς Υπότροφοι. Σε αυτή την Ειδική Κατηγορία ανήκουν οι 

Οµογενείς ή παιδιά Οµογενών που κατοικούν και διαµένουν στο εξωτερικό για 

πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος της επιλογής και τούς χορηγήθηκε 

υποτροφία από το Ελληνικό Κράτος για σπουδές στην Ελλάδα. 

7) Κύπριοι. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι απόφοιτοι 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που ο ένας ή και οι δύο γονείς του είναι 

Κύπριοι στην καταγωγή και ο τίτλος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 
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κατέχουν τούς παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

της χώρας, το πρόγραµµα της οποίας ακολουθεί το Λύκειο ή το αντίστοιχο 

σχολείο αποφοίτησής τους. Επίσης, στην Ειδική αυτή Κατηγορία µπορούν να 

εντάσσονται και οι Ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι Λυκείων της Κύπρου µε 

την επιφύλαξη που ορίζεται στην πρώτη κατηγορία της συγκεκριµένης 

ρύθµισης.  

8) Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης. Στη συγκεκριµένη 

κατηγορία υπάγονται όσοι προέρχονται από τη συγκεκριµένη µειονότητα, 

εφόσον  είναι οι ίδιοι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του ∆ήµου Θράκης ή 

άλλου δήµου της χώρας, στον οποίο έχουν µετεγγραφεί από το ∆ήµο Θράκης 

και είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου της ηµεδαπής ή 

Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Ενιαίου 

Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιµος των τίτλων των 

Εκκλησιαστικών Λυκείων ή πτυχίο Β΄ κύκλου ηµερησίου Τ.Ε.Ε. Επίσης, σε 

αυτή την κατηγορία υπάγονται όσοι είναι κάτοχοι Βεβαίωσης, για την οποία 

κάνει λόγο η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του Νόµου 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 

188/23-9-1997, τ. Α’) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 

διατάξεις» και στην οποία αναφέρονται οι βαθµοί του αποφοίτου που 

λαµβάνονται υπόψη για την πρόσβασή του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η 

ανωτέρω απόφαση συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του 

Νόµου 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90/2-5-2001, τ. Α’), η οποία αναφέρει ότι τα 

κριτήρια προτεραιότητας της παραγράφου 15 του άρθρου 34 του Νόµου 

2725/1999 εφαρµόζονται για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. (θα αναφερεθεί 

εκτενώς στο επόµενο κεφάλαιο που αφορά την εισαγωγή των αθλητών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας), ενώ για την εισαγωγή στα υπόλοιπα 

Τµήµατα ή Σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση 

ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο στα Τµήµατα ή τις Σχολές αυτές, 

όπως ορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του ίδιου 

Νόµου. 

9) Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. Στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από µεσογειακή, 

δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, οι πάσχοντες από 

συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου 
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υγρού (Shunt), συνοδευόµενη από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής 

κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης και οι πάσχοντες από 

µυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού 

στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς 

όγκους), από το σύνδροµο του  Bund Chiari, από τη νόσο Fabry, από βαριά 

ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, 

από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική 

αγωγή. Στην κατηγορία ανήκουν επίσης οι νεφροπαθείς, που υποβάλλονται 

σε αιµοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση (π.χ. 

αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως), οι 

υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή σε µεταµόσχευση 

κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού και παγκρέατος, 

οι πάσχοντες από εξαρτώµενο από ινσουλίνη νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι 

πάσχοντες από σύνδροµο Evans, οι πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από 

µεσογειακή αναιµία και οι έχοντες κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε 

αναπηρία άνω του 67%. 

10) ∆ιακριθέντες στη Βαλκανική ή ∆ιεθνή Μαθηµατική ή 
Πληροφορική Ολυµπιάδα. Στην τελευταία αυτή Ειδική Κατηγορία σύµφωνα 

µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, υπάγονται οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, οι 

οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη 

Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Μαθηµατική ή Πληροφορική Ολυµπιάδα και τούς έχει 

απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο 

µετάλλιο), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του 

Νόµου 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/23-6-1998, τ. Α’). Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι 

οι απόφοιτοι Λυκείου, που έχουν διακριθεί ή διακρίνονται µεταξύ των 6 

πρώτων θέσεων στη ∆ιεθνή ή τη Βαλκανική Μαθηµατική ή Πληροφορική 

Ολυµπιάδα και έχουν τύχει σχετικής βράβευσης, εγγράφονται από το 

ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 καθ’υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων, 

χωρίς εξετάσεις σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., εφόσον για την εισαγωγή στα 

Τµήµατα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το µάθηµα των 

Μαθηµατικών. Η παραπάνω ρύθµιση αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 

του άρθρου 15 του Νόµου 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/3-9-1998, τ. Α’) και µειώνει 

τους διακριθέντες στους 3 πρώτους (χρυσό, αργυρό και χάλκινο µετάλλιο) και 

η βράβευσή τους αποδεκνύεται µε σχετική βεβαίωση της Ελληνικής 
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Μαθηµατικής Εταιρείας ή της Εταιρείας Πληροφορικής και Υπολογιστών 

αντίστοιχα.  
Επιπλέον, η ίδια Υπουργική Απόφαση, δεν καθορίζει µόνον τις Ειδικές 

Κατηγορίες, αλλά και τα ποσοστά θέσεων των εισακτέων στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση για καθεµία από αυτές. Συγκεκριµένα, οι υπαγόµενοι στην Ειδική 

Κατηγορία που αφορά «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτοι 
Ελληνικών Λυκείων» έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό 3% στις 

Σχολές και στα Τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.E.Λ.Ε.Τ.Ε., 

των Α.Σ.Τ.Ε., των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων 

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές 

Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και στις Σχολές της Αστυνοµικής 

Ακαδηµίας. Το ποσοστό αυτό είναι ίδιο µε εκείνο που ορίστηκε µε 

προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση (Υπουργική Απόφαση υπ’αριθµόν 

Φ.152.11/Β3/4903 του 1997).  

Ίδιο επίσης παραµένει το ποσοστό (1%) για όσους έχουν δικαίωµα 

εισαγωγής στα ίδια Τµήµατα και στις ίδιες Σχολές της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης της χώρας, όσον αφορά στην Ειδική Κατηγορία των «Τέκνων –
αποφοίτων Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασµένων 
σε Ελληνικές ∆ηµόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνής 

Οργανισµούς, στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα», ενώ το ίδιο ποσοστό 

ισχύει και για την κατηγορία των «Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων ή 
αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό». Προκειµένου 

όµως για τις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 

των Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και τις Σχολές της 

Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ως προς τις θέσεις των εισακτέων, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 12, του Νόµου 2552/1997 

(Φ.Ε.Κ. 266/24-12-1997, τ. Α’) και πιο συγκεκριµένα το ποσοστό των 

υποψηφίων που εισάγεται κατ’ έτος σε καθεµία από τις Σχολές ορίζεται στο 

3% επιπλέον του συνολικού αριθµού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε 

Σχολής και οι θέσεις είναι κοινές για τους υποψήφιους όλων των Ειδικών 

Κατηγοριών της συγκεκριµένης ρύθµισης.  

Οι υποψήφιοι στην Ειδική Κατηγορία των «Αλλοδαπών-Αλλογενών», 

που είναι απόφοιτοι Λυκείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο 

ακολουθεί το πρόγραµµα σπουδών χώρας µέλους ή µη µέλους της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό 1% για 

Τµήµατα και Σχολές Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι. του επιστηµονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, 

Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών και σε ποσοστό 0,5% για Τµήµατα και 

Σχολές Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι. των υπόλοιπων επιστηµονικών πεδίων. 

Οι υπαγόµενοι στην Ειδική Κατηγορία των «Αλλογενών– Αλλοδαπών 
Υποτρόφων» έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστά 3,5% για τα Τµήµατα 

των Θεολογικών Σχολών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και 

των Α.Σ.Τ.Ε. Παράλληλα, πέρα από τον αριθµό θέσεων που αντιστοιχεί κάθε 

φορά στα ποσοστά που προαναφέρθηκαν, ορίζεται, σύµφωνα µε την εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση, ένας επιπλέον αριθµός θέσεων υποτρόφων του 

Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε διάφορα Τµήµατα και Σχολές της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

Οι υποψήφιοι της Ειδικής Κατηγορίας των «Οµογενών Υποτρόφων» 

έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις Σχολές και στα Τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και 

στις Α.Σ.Τ.Ε που είναι ενταγµένες στα Επιστηµονικά Πεδία Ανθρωπιστικών, 

Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Οικονοµικών και ∆ιοίκησης, σε ποσοστό 

θέσεων 1%.  

Επιπλέον, οι υπαγόµενοι στην Ειδική Κατηγορία των «Κυπρίων» 

έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις Σχολές και στα Τµήµατα των Α.Ε.Ι., της 

Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων 7%. 

Επίσης, οι υπαγόµενοι στην Ειδική Κατηγορία της «Μουσουλµανικής 
Μειονότητας Θράκης» έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις Σχολές και στα 

Τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εκτός των 

Τµηµάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιµαντικής και Κοινωνικής 

Θεολογίας των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό 

θέσεων 0,5%.  
Ακόµα, οι υπαγόµενοι στην Ειδική Κατηγορία των «Ατόµων που 

πάσχουν από σοβαρές ασθένειες» έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε 

ποσοστό θέσεων 3% στις Σχολές και στα Τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και της 

Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του Νόµου 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. 71/19-4-1988, τ. Α’). 

Τέλος, από τους υπαγόµενους στην Ειδική Κατηγορία των 

«∆ιακριθέντων στη Βαλκανική ή ∆ιεθνή Μαθηµατική ή Πληροφορική 
Ολυµπιάδα» έχουν δικαίωµα πρόσβασης , σε ποσοστό θέσεων 1%, στις 



 79

Σχολές και στα Τµήµατα Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών όσοι 

διακρίθηκαν στη Μαθηµατική Ολυµπιάδα, στις δε Σχολές και στα Τµήµατα 

Πληροφορικής, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή συναφών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. µπορούν να εισαχθούν όσοι διακρίθηκαν στην Πληροφορική 

Ολυµπιάδα. 

Μια προσεκτική µελέτη των παραπάνω ποσοστών ανά Ειδική 

Κατηγορία µάς ωθεί στη διαπίστωση ότι επικρατεί µια ανοµοιοµορφία στις 

θέσεις των εισακτέων σε Τµήµατα ή Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριµένα, γίνεται φανερό ότι ορισµένες κατηγορίες ατόµων επιτυγχάνουν 

υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα από ό,τι 

κάποιοι άλλοι, µε αποτέλεσµα να απολαµβάνουν και περισσότερες ευκαιρίες 

µόρφωσης και εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ειδική 

Κατηγορία των Κυπρίων, η οποία έχει δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό 7%, 
σε αντίθεση µε την Μουσουλµανική Μειονότητα Θράκης, η οποία έχει 

δικαίωµα πρόσβασης 0,5% και στην Ειδική Κατηγορία των Ατόµων που 

πάσχουν από σοβαρές ασθένειες που µπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό 

3%. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω ποσοστά έτσι 

όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις, δε αιτιολογούνται. ∆εν 

διευκρινίζεται και αν αυτή η ανοµοιοµορφία παρουσιάζεται αναλογικά µε τον 

πληθυσµό κάθε κατηγορίας ή αν πρόκειται για κάποια άλλη κατανοµή που 

καθορίζει ποσοτικά την πρόσβαση  ατόµων κάποιων κατηγοριών. Συνεπώς, 

καθίσταται δύσκολο να δικαιολογηθεί η ύπαρξη των συγκεκριµένων 

ποσοστών ανά Ειδική Κατηγορία. 

Όσον αφορά στον τρόπο εισαγωγής των Ειδικών Κατηγοριών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, η Υπουργική Απόφαση του 2001 (Φ. 152/Β6/1504, 

Φ.Ε.Κ. 659/30-5-2001, τ. Β’) προβλέπει ότι οι Ειδικές Κατηγορίες των  

«Τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων Ελληνικών Λυκείων», 

των «Τέκνων –αποφοίτων Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων υπαλλήλων 
αποσπασµένων σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό» και 

των «Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που 
λειτουργούν στο εξωτερικό» εισάγονται µε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις 

στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Επίσης εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και µε κριτήριο 

επιλογής το βαθµό απολυτηρίου, στην περίπτωση που ο αριθµός των 
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υποψηφίων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων, όσοι υπάγονται 

στις Ειδικές Κατηγορίες των «Αλλογενών–Αλλοδαπών» και των 

«∆ιακριθέντων στη Βαλκανική ή ∆ιεθνή Μαθηµατική ή Πληροφορική 

Ολυµπιάδα», καθώς και τα «Άτοµα που πάσχουν από σοβαρές 
ασθένειες». Ακόµη, οι Ειδικές Κατηγορίες των «Αλλογενών–Αλλοδαπών 
Υποτρόφων» και των «Οµογενών Υποτρόφων» εισάγονται χωρίς 

εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ η εισαγωγή τους γίνεται µε απόφαση του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. που κοινοποιείται στις οικείες Σχολές ή Τµήµατα µε βάση τις 

ονοµαστικές καταστάσεις υποτρόφων των αρµόδιων κρατικών φορέων που 

αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο στις 31 

Αυγούστου του έτους επιλογής. Όσον αφορά στην Ειδική Κατηγορία της 

«Μουσουλµανικής Μειονότητας Θράκης», η επιλογή των υποψηφίων 

γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων και µέχρι τη συµπλήρωση των θέσεων 

εισακτέων (άρθρο 4, παρ. 1, 2, 3, 4, 5). 

Παράλληλα, στην ίδια Υπουργική Απόφαση του 2001 αναφέρονται και 

οι προϋποθέσεις εγγραφής των υπαγόµενων στις κατηγορίες «Αλλοδαπών–
Αλλογενών», «Αλλογενών–Αλλοδαπών Υποτρόφων» και «Οµογενών 
Υποτρόφων». Τονίζεται ότι ο υποψήφιος που θα εισαχθεί σε µια Σχολή 

οφείλει να έχει βεβαίωση των Πανεπιστηµίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή 

πιστοποιητικά γνώσης της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον 3ου επιπέδου, 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκη), προκειµένου να εγγραφεί. 

Επιπλέον, οι «Αλλογενείς–Αλλοδαποί» που επιλέγονται να φοιτήσουν στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα, µε τα 

οποία καλύπτεται ένα µικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησής τους και των 

διδακτικών βιβλίων που τους χορηγούνται. Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι 

είναι δυνατόν να απαλλαγούν από την καταβολή διδάκτρων όσοι φοιτητές δε 

διαθέτουν επαρκείς πόρους και διακρίνονται για την επιµέλεια και την καλή 

τους διαγωγή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (άρθρο 8, παρ. 4). 

Η Υπουργική Απόφαση, λοιπόν, του 2001 ορίζει τον τρόπο και τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής των ατόµων των Ειδικών Κατηγοριών στα Ανώτερα 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Ο τρόπος εισαγωγής των 

ατόµων διαφέρει ανά Ειδική Κατηγορία, καθώς ορισµένες κατηγορίες έχουν 

δικαίωµα πρόσβασης χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ κάποιες άλλες, αν και 

αποτελούν Ειδική Κατηγορία, είναι υποχρεωµένες να εισαχθούν µε εξετάσεις. 
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Η δυνατότητα πρόσβασής τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση παρέχεται, 

δηλαδή, διαφορετικά σε κάθε Ειδική Κατηγορία παρά το γεγονός ότι όλα τα 

άτοµα των κατηγοριών παρουσιάζουν ένα κοινό στοιχείο, τον προσδιορισµό 

τους ως άτοµα Ειδικών Κατηγοριών. Συνεπώς, από τη µια πλευρά 

αντιµετωπίζονται κοινά ως άτοµα ειδικής µεταχείρισης και από την άλλη 

πλευρά ορισµένα από τα άτοµα αυτά επιτυγχάνουν πιο ευνοϊκή µεταχείριση 

σε σύγκριση µε κάποιους άλλους και κατά συνέπεια και διαφορετική 

αντιµετώπιση. 

Σύµφωνα µε γενικές οδηγίες που απευθύνονται σε υποψήφιους 

Ειδικών Κατηγοριών (ΥΠ.Ε.Π.Θ., ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής 

Εξετάσεων για το έτος 2000), µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος που 

δηλώνει προτίµηση για τα Τµήµατα Λογοθεραπείας πρέπει να γνωρίζει ότι, 

λόγω του γνωστικού αντικειµένου των Τµηµάτων αυτών, δεν µπορεί να τα 

παρακολουθήσει όποιος παρουσιάζει προβλήµατα κώφωσης, βαρηκοΐας, 

δυσαρθρίας, τραυλίσµατος, εγκεφαλοπάθειας και φωνής. Γι΄ αυτό το λόγο, 

όσοι εισάγονται σε κάποιο Τµήµα Λογοθεραπείας υποβάλλονται µετά την 

εισαγωγή τους σε ειδικές εξετάσεις µε την ευθύνη του Τµήµατος. Αν από τις 

εξετάσεις αυτές διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους επιτυχόντες παρουσιάζει 

µια από τις παραπάνω παθήσεις, τότε αυτός διαγράφεται µε απόφαση του 

Τµήµατος.  

 Μια σηµαντική παρατήρηση αποτελεί επίσης η περίπτωση των κωφών 

ατόµων, οι οποίοι, ενώ σύµφωνα µε προηγούµενα νοµοθετικά πλαίσια 

εισάγονται καθ’ υπέρβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, εντούτοις 

παρατηρείται ότι υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις για να αποδειχθεί η 

καταλληλότητά τους για το συγκεκριµένο Τµήµα. Παράλληλα, διαπιστώνεται 

ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. παραχωρεί και σε αυτή την περίπτωση µέρος της δικής του 

εξουσίας και των αρµοδιοτήτων του στο Τµήµα της Σχολής προκειµένου να 

αποφασίζει για την επιλογή των «ικανών» ατόµων. 

Η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµόν Φ.151/23411/Β6 (Φ.Ε.Κ. 501/5-3-

2004, τ. Β’) αφορά στην εισαγωγή των αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου σε 

Τµήµατα ή Σχολές των Πανεπιστηµίων και απόφοιτους του Β΄ κύκλου 

σπουδών Τ.Ε.Ε. σε Τµήµατα Τ.Ε.Ι., κατόπιν διακρίσεώς τους στη Βαλκανική ή 

∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χηµείας. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη νοµοθετική αυτή ρύθµιση, οι κάτοχοι 
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απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου (άρθρο 1), οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής 

τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα 

Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χηµείας και τους έχει απονεµηθεί 

πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο) µπορούν να 

εγγραφούν καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε οποιαδήποτε Σχολή ή 

Τµήµα του Πανεπιστηµίου επιστηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρου 1, 

της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµόν Φ.253/Β6/1340 «Πρόσβαση κατόχων 

απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 565/15-5-2001, τ. Β’). Επισηµαίνεται µόνον ότι το ένα 

τουλάχιστον από τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας (άρθρο 2 της παραπάνω 

απόφασης) περιλαµβάνεται στα µαθήµατα κατεύθυνσης, στην οποία υπάγεται 

και το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν οι υποψήφιοι στην αντίστοιχη 

Βαλκανική ή ∆ιεθνή Ολυµπιάδα. Επιπλέον, και σύµφωνα πάντα µε τη 

συγκεκριµένη ρύθµιση (άρθρο 2) οι κάτοχοι πτυχίου του Β’ κύκλου σπουδών 

Τ.Ε.Ε., που έχουν διακριθεί στην Ολυµπιάδα Πληροφορικής, µπορούν να 

εγγραφούν σε Τµήµα Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 1 κεφάλαιο Α’ της 

Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµόν Φ.153/8104/Β6, «Πρόσβαση αποφοίτων 

Β’ κύκλου στα Τ.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 167/26-1-2004, τ. Β’). Για την εισαγωγή τους οι 

απόφοιτοι αυτοί εξετάζονται σε µάθηµα ειδικότητας µε συναφές γνωστικό 

αντικείµενο µε αυτό στο οποίο διακρίθηκαν. 

Στην πορεία εξέλιξης των νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν στην 

πρόσβαση των ατόµων Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

έρχεται να προστεθεί η Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθµόν Φ.151/17104/Β6 

(Φ.Ε.Κ. 259/1-3-2006, τ. Β’), η οποία καθορίζει επακριβώς ποιοι είναι οι 

υποψήφιοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες, καθώς και τα ποσοστά 

θέσεων ανά Ειδική Κατηγορία στις Σχολές και τα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

της χώρας µας. Σε γενικές γραµµές η Υπουργική αυτή Απόφαση 

διαφοροποιείται σε ελάχιστα σηµεία από την Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθµόν Φ.152/Β6/1504 (Φ.Ε.Κ. 659/ 30-5-2001, τ. Β’),  η οποία έχει αναλυθεί 

εκτενώς παραπάνω. Όσον αφορά όµως την Υπουργική Απόφαση 

Φ.151/17104/Β6 (Φ.Ε.Κ. 259/1-3-2006, τ. Β’) αξίζει να αναφέρουµε 

ονοµαστικά πώς ορίζονται οι Ειδικές Κατηγορίες, καθώς και τα σηµεία στα 

οποία υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις και οι αλλαγές.  
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Αναλυτικότερα, οι Ειδικές Κατηγορίες, σύµφωνα µε τη νοµοθετική αυτή 

ρύθµιση είναι: 1) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι Ελληνικών 
Λυκείων». 2) «Τέκνα –απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων 

υπαλλήλων αποσπασµένων σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο 
εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς στους οποίους µετέχει και η  
Ελλάδα». 3) «Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό». 4) Η συγκεκριµένη κατηγορία 

δαιρείται σε δύο υποκατηγορίες, στους «Αλλοδαπούς-Αλλογενείς» και 

στους «Κοινοτικούς Αλλοδαπούς». 5) «Αλλοδαποί-Αλλογενείς και 
Κοινοτικοί Αλλογενείς Υπότροφοι». 6) «Οµογενείς Υπότροφοι». 7) 

«Μουσουλµανική Μειονότητα της Θράκης». 8) «Πάσχοντες από σοβαρές 

ασθένειες». 9) «∆ιακριθέντες στη Βαλκανική ή ∆ιεθνή Ολυµπιάδα 
Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χηµείας».  

Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν και µερικές από τις σηµαντικότερες 

διαφοροποιήσεις και αλλαγές που υπέστη η συγκεκριµένη ρύθµιση 

(Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµόν Φ. 151/17104/Β6) συγκριτικά µε την 

Υπουργική Απόφαση του 2001. Συγκεκριµένα και όσον αφορά στην Ειδική 

Κατηγορία «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι Ελληνικών 
Λυκείων» επισηµαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν µπορούν να υπαχθούν 

τα «Τέκνα –απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων υπαλλήλων 
αποσπασµένων σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό 

(κατηγορία 2 της συγκεκριµένης ρύθµισης) ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα», εκτός αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

της εν λόγω κατηγορίας. Επιπρόσθετα, στην Ειδική Κατηγορία των «Τέκνων 
–απόφοιτων Ελληνικών Λυκείων- Ελλήνων υπαλλήλων 
αποσπασµένων σε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε 
∆ιεθνείς Οργανισµούς, στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα» προστίθεται 

ότι σε αυτήν υπάγονται και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε’ της 

παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Νόµου 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141/10-6-

2003, τ. Α’), δηλαδή όσοι είναι απόφοιτοι ενιαίου Ελληνικού Λυκείου που 

λειτουργεί στο εξωτερικό και έχουν φοιτήσει στις 2 τελευταίες τάξεις στο 

Λύκειο του εξωτερικού ως µαθητές-αθλητές, που συµµετείχαν σε στάδιο 

προετοιµασίας µε την προ-Ολυµπιακή οµάδα της Ελλάδας σε προπονητικά 

κέντρα του εξωτερικού.  
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Επιπλέον, στην κατηγορία «Ελλήνες αποφοίτοι ξένων Λυκείων ή 
αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό» παρατίθεται και 

η εξής προϋπόθεση: για την υπαγωγή στη συγκεκριµένη Ειδική Κατηγορία ο 

υποψήφιος δεν πρέπει να έχει αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου  ή αντίστοιχου  

ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα.  

  Επίσης, η Eιδική Kατηγορία των «Κυπρίων» καταργείται τελείως, ενώ 

στην Ειδική Κατηγορία των «Αλλοδαπών-Αλλογενών» προστίθενται σαν 

υποκατηγορία και οι «Κοινοτικοί Αλλοδαποί» και συνεπώς διαφοροποιείται 
και η αµέσως επόµενη Ειδική Κατηγορία και ονοµάζεται πλέον «Αλλοδαποί-
Αλλογενείς και Κοινοτικοί Αλλοδαποί Υπότροφοι». Στην υποκατηγορία 

των «Κοινοτικών Αλλοδαπών» υπάγονται και οι απόφοιτοι Λυκείων ή 

αντίστοιχων  σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε., οι οποίοι προσκοµίζουν 

απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναµο τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

που τούς παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και 

κανένας από τους γονείς τους δεν έχουν Ελληνική καταγωγή και έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον µε πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του 

Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.  

Στην Ειδική Κατηγορία της «Μουσουλµανικής Μειονότητας της 

Θράκης», σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, µπορούν να ενταχθούν και 

όσοι κατέχουν πτυχίο Β΄ κύκλου ηµερησίου Τ.Ε.Ε., ενώ στην κατηγορία των 

«Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» προστίθενται και οι πάσχοντες από 

φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία 

αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 

µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER. 

Τέλος, στην Ειδική Κατηγορία των «∆ιακριθέντων στη Βαλκανική ή 
∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χηµείας»,  

προστίθενται και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., οι οποίοι 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυµπιάδα της 

Πληροφορικής. 

Παρατηρείται, λοιπόν, πως και η συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση 

(υπ’ αριθµόν Φ.151/17104/Β6) σε γενικές γραµµές ακολουθεί το περιεχόµενο 

της προηγούµενης µε ελάχιστα σηµεία διαφοροποίησης, τα οποία θέτουν 

περισσότερους περιορισµούς και καθορίζουν µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
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τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή των υποψηφίων στις εκάστοτε Ειδικές 

Κατηγορίες. Επιπλέον, οι προσπάθειες για επέκταση του αριθµού των 

υποψηφίων που µπορούν να υπαχθούν σε κάθε κατηγορία χωριστά, 

συνεχίζονται. 

Παράλληλα και όσον αφορά τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση 

(Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµόν Φ.151/17104/Β6), τα ποσοστά θέσεων 

των υποψηφίων ανά Ειδική Κατηγορία στις Σχολές και στα Τµήµατα της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας είναι σχεδόν ανάλογα µε αυτά της 

Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµόν Φ.152/Β6/1504 του 2001, οπότε στο 

σηµείο αυτό θα εστιάσουµε µόνο στα σηµεία όπου υπάρχουν αξιόλογες 

διαφοροποιήσεις.  

Συγκεκριµένα, υπάρχει µια µικρή αύξηση του ποσοστού για την Ειδική 

Κατηγορία των «Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό» στο 2% για τους υποψηφίους 

που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο 

λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών χώρας µέλους 

της Ε.Ε., ενώ το ποσοστό παραµένει το ίδιο, 1%, για αποφοίτους ξένων 

σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό 

και  µε πρόγραµµα σπουδών χώρας µη µέλους της Ε.Ε.  

Για τους υποψήφιους της υποκατηγορίας των «Κοινοτικών 
Αλλοδαπών» που είναι απόφοιτοι του σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών κράτους-µέλους της 

Ε.Ε., το ποσοστό ανέρχεται σε 8%, ενώ σταθερό παραµένει στο 3,5% το 

ποσοστό για τις Θεολογικές Σχολές των Α.Ε.Ι. και στο 1% για  όλα τα 

υπόλοιπα Τµήµατα των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Α.Σ.Τ.Ε. για τους 

υποψήφιους της κατηγορίας των «Αλλοδαπών-Αλλόγενων» και των 

«Κοινοτικών Αλλοδαπών».  

Επιπλέον, όσον αφορά την Ειδική Κατηγορία της «Μουσουλµανικής 
Μειονότητας  της Θράκης», προστίθεται ένα ποσοστό θέσεων  0,5% για 

τους απόφοιτους του Β΄κύκλου ηµερησίου Τ.Ε.Ε. στις Σχολές και τα Τµήµατα 

των Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Τέλος, όσον αφορά την Ειδική Κατηγορία των «∆ιακριθέντων στη 
Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, 
Φυσικής ή Χηµείας» και τούς έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο 
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βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) µπορούν, σύµφωνα µε την 

συγκεκριµένη ρύθµιση, να εγγραφούν καθ’ υπέρβαση του αριθµού των 

εισακτέων σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τµήµα του Πανεπιστηµίου του 

επιστηµονικού πεδίου του άρθρου 1 (Καθορισµός επιστηµονικών πεδίων και 

κατάταξη Σχολών) και 2 (Εξεταζόµενα µαθήµατα) της Υπουργικής Απόφασης 

υπ’ αριθµόν Φ.253/120785/Β6 του 2005 (Φ.Ε.Κ. 1581/16-11-2005, τ. Β’), 

«Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου 

Λυκείου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση». Το ένα τουλάχιστον από τα 

µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας, που ορίζονται στο άρθρο 3 της παραπάνω 

απόφασης, περιλαµβάνεται στα µαθήµατα κατεύθυνσης, στην οποία υπάγεται 

και το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν στην αντίστοιχη Βαλκανική ή ∆ιεθνή 

Ολυµπιάδα.  

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι πτυχίων του Β΄κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., που 

έχουν διακριθεί στην Ολυµπιάδα της Πληροφορικής, µπορούν να εγγραφούν 

σε Τµήµα Τ.Ε.Ι., από αυτά που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου 

Α΄ της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµόν Φ.153/8104/Β6/2004 «Πρόσβαση 

αποφοίτων Β’ κύκλου στα Τ.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 167/26-1-2004, τ. Α’). Οι απόφοιτοι  

εξετάζονται στο µάθηµα ειδικότητας µε συναφές γνωστικό αντικείµενο προς 

εκείνο που διακρίθηκαν για να γίνει η εισαγωγή τους. 

Η πιο πρόσφατη ρύθµιση που αφορά στην πρόσβαση των αποφοίτων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας είναι η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµόν 

Φ.151/20049/Β6 (Φ.Ε.Κ. 272/1-3-2007, τ. Β’). Η συγκεκριµένη νοµοθετική 

ρύθµιση ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις Ειδικές Κατηγορίες, καθώς 

και τα ποσοστά θέσεων εισακτέων κατά Ειδική Κατηγορία στις Σχολές και στα 

Τµήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.  

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στον ορισµό των Ειδικών Κατηγορίων 

θα µπορούσε κανείς να πει  πως σε γενικές γραµµές αυτές είναι ίδιες µε τις 

Ειδικές Κατηγορίες της προηγούµενης Υπουργικής Απόφασης. Οι µόνες 

διαφορές που παρατηρούνται είναι και πάλι όσον αφορά στην τέταρτη 

κατηγορία και πιο συγκεκριµένα στη δεύτερη υποκατηγορία (Υπουργική 

Απόφαση υπ’ αριθµόν Φ.151/17104/Β6 του 2006), η οποία από 

«Κοινοτικούς Αλλοδαπούς» µετατρέπεται  σε «Απόφοιτους Λυκείων ή 
αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής 
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καταγωγής». Κατά συνέπεια, µετονοµάζεται και η αµέσως επόµενη 

κατηγορία σε  «Υπότροφους Αλλοδαπούς - Αλλογενείς και απόφοιτους 
Λυκείου ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής 

καταγωγής». Μπορεί η ονοµασία της Ειδικής Κατηγορίας των «Κοινοτικών 
Αλλοδαπών» και συνεπώς και των υποτρόφων τους να άλλαξε, το 

περιεχόµενο όµως του ορισµού παραµένει ακριβώς ως είχε και στην 

προηγούµενη Υπουργική Απόφαση (Φ.151/17104/Β6 του 2006). 

Άλλη µια διαφορά επίσης, που παρατηρείται ως προς το περιεχόµενο 

της πρώτης κατηγορίας των «Τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 
αποφοίτων  Ελληνικών Λυκείων» είναι ότι στην Ειδική αυτή Κατηγορία 

εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του 

Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύµων  µετά από πλήρη φοίτηση σε 

όλες τις τάξεις του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην 

τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυµνασίου της Πατριαρχικής Σχολής 

«Σιών». Για τους υποψήφιους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται ο ένας 

τουλάχιστον από τους δύο γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να 

διέµενε µόνιµα στο εξωτερικό τουλάχιστον επί πέντε έτη κατά την τελευταία 

δεκαετία, πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για 

εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας, όπως έχει οριστεί στο 

Νόµο για την κατηγορία αυτή. 

Αξίζει όµως στο σηµείο αυτό να δούµε ποιες είναι οι αλλαγές και οι 

διαφοροποιήσεις που επήλθαν στη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση όσον 

αφορά στα ποσοστά θέσεων εισακτέων κατά κατηγορία στις Σχολές και τα 

Τµήµατα πρόσβασης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας µας, σε 

σχέση µε την προηγούµενη σχετική νοµοθετική ρύθµιση.  

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στην Ειδική Κατηγορία των «Ελλήνων 
αποφοίτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν 

στο εξωτερικό» το ποσοστό φαίνεται ότι µειώνεται σε 1,5% για τους 

υποψήφιους που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα 

σπουδών χώρας-µέλους της Ε.Ε., πλην της Κύπρου βέβαια, που για τους 

αποφοίτους Κυπριακών Λυκείων έχει καθοριστεί, σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη ρύθµιση, ξεχωριστό ποσοστό που φτάνει επίσης το 1,5%. Το 

ποσοστό όµως για τους αποφοίτους της ίδιας κατηγορίας που είναι απόφοιτοι 
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ξένου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο 

εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραµµα σπουδών χώρας µη µέλους της Ε.Ε., 

παραµένει το ίδιο και ανέρχεται στο 1%.  

Επιπλέον, για τους «Αλλοδαπούς-Αλλογενείς», που είναι απόφοιτοι 

σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραµµα 

σπουδών χώρας µη µέλους της Ε.Ε., στο ποσοστό 1% για τα Τµήµατα και τις 

Σχολές Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. του επιστηµονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, 

Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, προστίθενται και το ποσοστό των 20% 

για τα προγράµµατα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδηµιών.  

Ακόµα, για την υποκατηγορία των «Αποφοίτων Λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ε.Ε., µη Ελληνικής 
καταγωγής», το ποσοστό ορίζεται σε 8% για τα Τµήµατα και τις Σχολές 

Πανεπιστηµίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και Τ.Ε.Ι. όλων των 

επιστηµονικών πεδίων και σε 20% για τα προγράµµατα των ιερατικών 

σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών.  

Όσον αφορά στις Ειδικές Κατηγορίες των «Αλλοδαπών-Αλλογενών» 
και «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της 
Ε.Ε. , µη Ελληνικής καταγωγής», των «Οµογενών Υποτρόφων» και της 

«Μουσουλµανικής Μειονότητα της Θράκης» τα ποσοστά παραµένουν 

σταθερά µε τη µόνη διαφορά ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν και στην 

πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και τα προγράµµατα 

σπουδών αυτών.  

Τέλος, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και ως προς την Ειδική 

Κατηγορία των «Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες». Από αυτούς όσοι 

είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, εισάγονται πλέον σε ποσοστό 3% στις Σχολές και στα Τµήµατα 

των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι. 

και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ όσοι είναι απόφοιτοι Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. 

εισάγονται σε ποσοστό 3% επί των αντίστοιχων ποσοστών που έχουν 

καθοριστεί για την εισαγωγή των αποφοίτων Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. 

(ηµερήσιων και εσπερινών) στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στις Σχολές και 

στα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που περιλαµβάνονται στην οµάδα 

που αντιστοιχεί στον τοµέα της αποφοίτησής τους. Επισηµαίνεται βέβαια ότι 
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οι υπαγόµενοι στην εν λόγω Ειδική Κατηγορία δεν µπορούν να υποβάλουν 

αίτηση στις Σχολές και στα Τµήµατα εκείνα στα οποία, λόγω της φύσης της 

επιστήµης, είναι δυσχερής η παρακολούθηση για τους έχοντες τη 

συγκεκριµένη πάθηση, σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση της Σχολής ή 

του Τµήµατος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση και 

ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, κατά το οποίο 

γίνεται η εγγραφή. Επιπλέον, αν οι αιτήσεις σε κάποιο Τµήµα ή Σχολή είναι 

περισσότερες από τον αριθµό θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό τους, η 

επιλογή των εγγραφοµένων γίνεται µε βάση τον βαθµό απολυτηρίου και µέχρι 

τη συµπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσοστό. 

Σε γενικές γραµµές και ύστερα από προσεκτική µελέτη και των δύο πιο 

πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν στην πρόσβαση των 

Ειδικών Κατηγοριών στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, θα µπορούσε 

κανείς να συµπεράνει πως οι αλλαγές δεν είναι ουσιαστικές ούτε ως προς τον 

ορισµό των Ειδικών Κατηγοριών, ούτε ως προς τα ποσοστά πρόσβασής τους 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, συγκριτικά µε προηγούµενες ανάλογες 

ρυθµίσεις. Παρατηρούνται αυξοµειώσεις όσον αφορά τα ποσοστά πρόσβασης 

σε Σχολές ή Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε ορισµένες Ειδικές 

Κατηγορίες, χωρίς άµεση αιτιολόγηση, ενώ για ορισµένες Ειδικές Κατηγορίες 

η εισαγωγή στα Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύµατα της χώρας µας είναι πιο 

εύκολη, συγκριτικά µε κάποιες άλλες. Εντύπωση προκαλεί το εξαιρετικά 

υψηλό ποσοστό του 20% για τα προγράµµατα ιερατικών σπουδών των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών για την Ειδική Κατηγορία των 

«Αλλοδαπών-Αλλογενών», που πιθανώς να δικαιολογείται από τη φύση 

των σχετικών σπουδών. Επίσης το  ποσοστό 8% για την υποκατηγορία των 

«Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών µελών της Ε.Ε, 
µη Ελληνικής καταγωγής», επιβεβαιώνει τις ολοένα και µεγαλύτερες 

προσπάθειες που γίνονται για προώθηση της πρόσβασης άλλων ατόµων, 

πλην των Ελλήνων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Ελλάδα. Εξαιρετικά 

χαµηλά, όµως, εξακολουθούν να παραµένουν τα ποσοστά εισαγωγής για τις 

Ειδικές Κατηγορίες της «Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης» και 

των «Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», κατηγορίες οι οποίες έχουν 

ουσιαστικά ανάγκη από µεγαλύτερη εκπαιδευτική και συνεπώς κοινωνική 

ένταξη. 
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 3.3. Συµπέρασµα 
Με την εξέταση του θεσµικού πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση 

ατόµων των Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας, 

γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο ορισµός των  Ειδικών Κατηγοριών από όπου 

τα άτοµα δικαιούνται να είναι υποψήφιοι, τα ποσοστά, καθώς και οι Σχολές και 

τα Τµήµατα στα οποία µπορούν να εισαχθούν διαφοροποιούνται µε το 

πέρασµα του χρόνου και µε τις νοµοθετικές διατάξεις, άλλοτε σε µεγαλύτερο 

και άλλοτε σε µικρότερο βαθµό. Όταν όµως κανείς συγκρίνει την πρώτη 

ρύθµιση που αφορά στην πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τις 

κατηγορίες αυτές (Νόµος 1351/1983), µε την πιο πρόσφατη (Υπουργική 

Απόφαση  υπ’ αριθµόν Φ.151/20049/Β6/2007), διαπιστώνει ότι σταδιακά το 

σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο αναπροσαρµόζεται και αναθεωρείται στη βάση 

πάντα της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία καλείται να λαµβάνει  

υπόψη της τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά ανταποκρίνεται σε 

ποικίλες κοινωνικές πιέσεις. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, επιχειρείται µια 

εκτενής παρουσίαση, σε µια διαχρονική βάση, των πιο σηµαντικών 

νοµοθετικών ρυθµίσεων και διατάξεων που αφορούν στην πρόσβαση των 

αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας µέχρι και τις µέρες 

µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
Μελετώντας κάποιος τον πρώτο Νόµο που αφορά στην πρόσβαση των 

ατόµων Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

(Νόµος 1351/1983), εντοπίζει ότι στις Ειδικές αυτές Κατηγορίες 

περιλαµβάνονται και οι αθλητές µέχρι την ηλικία των 26 ετών, υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις. Στην εξελίξη των νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν όλες 

αυτές τις ειδικές περιπτώσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Ανώτατα 

και Ανώτερα Ιδρύµατα της χώρας µας, πουθενά και σε καµία ρύθµιση δεν 

παρουσιάζονται ρητώς οι αθλητές ως ανήκοντες σε Ειδική Κατηγορία, εκτός 

από κάποιες τροποποιήσεις και προσθέσεις που γίνονται στο Νόµο αυτό, και 

εµφανίζονται µε τον Νόµο 1771/1988, το Π.∆. 253/1988, το Π.∆. 221/1990, τις 

Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθµόν Φ.152.11/Β3/4903/1997 και 

Φ.152/Β6/1504/2001, οι οποίες αφορούν στο δικαίωµα πρόσβασης των 

υποψηφίων των Ειδικών Κατηγοριών στα Τµήµατα Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). 

Για το λόγο αυτό αξίζει στο κεφάλαιο αυτό να εξεταστεί χωριστά η περίπτωση 

των αθλητών ως προς τον τρόπο εισαγωγής τους στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα 

της χώρας µας κατά την τελευταία δεκαετία και να παρουσιαστούν οι 

σηµαντικότερες ρυθµίσεις που αφορούν στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

 

 
4.1  Το Θεσµικό πλαίσιο 
Ένας από τους βασικούς Νόµους που αφορούν στην πρόσβαση των 

αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ο Νόµος 

2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/14-2-1992, τ. Α’), «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής 
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Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριµένα τα 

άρθρα 22, 23, 24 25 και 26. 

Το άρθρο 22 του συγκεκριµένου Νόµου αφορά στην εισαγωγή των 

υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας χωρίς εξετάσεις και 

καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων. Αυτό είναι µπορεί να συµβεί 

εφόσον ο αθλητής πέτυχε σε περίπτωση ατοµικών αθληµάτων: 

α) 1η–6η θέση σε Ολυµπιακούς αγώνες, 

β) 1η- 6η θέση σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, 

γ) 1η-3η θεση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων ή σε πανευρωπαϊκους σχολικούς αγώνες ή 

δ)κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσµιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων. 

Επίσης, εφόσον ο αθλητής συµµετείχε σε τελική φάση διοργάνωσης, στην 

οποία η εθνική οµάδα κατέλαβε: 

α) 1η-6η θέση σε Ολυµπιακούς αγώνες, 

β) 1η-6η θέση σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες ή  

γ)1η-3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων ή σε πανευρωπαϊκους σχολικούς αγώνες. 

 Η περίπτωση των αθλητών που εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. αναφέρεται στο άρθρο 23 του ίδιου Νόµου. Συγκεκριµένα, αθλητής 

που πέτυχε: 

α) 7η-8η θέση σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων, 

β) 4η-6η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, εφήβων-

νεανίδων ή 1η-3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα παίδων-κορασίδων, 

γ) 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών-γυναικών, 

δ) 1η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών-γυναικών ή 

ε) κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοση ανδρών-γυναικών, καθώς και 

οι αθλητές που συµµετείχαν  σε τελική φάση διοργάνωσης, στην οποία η 

εθνική οµάδα κατέλαβε: 
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α) 4η-6η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών ή 4η θέση 

εφήβων-νεανίδων ή 1η-3η θέση σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα παίδων-

κορασίδων και  

β) 1η θέση σε Μεσογειακούς αγώνες ανδρών-γυναικών, εισάγονται 

καθ΄υπέρβαση του ολικού αριθµού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας 

µας. 

 Το άρθρο 24 του συγκεκριµένου Νόµου αφορά στην εισαγωγή των 

υποψηφίων µε εξετάσεις στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Ι. Οι αθλητές που 

κατέκτησαν την πρώτη θέση σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε πανελλήνιο 

πρωτάθληµα ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων ή  την πρώτη θέση σε 

ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες, εισάγονται 

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 25% επιπλέον του αριθµού των εισακτέων. 

Ακολουθείται πάντα η σειρά προτίµησης στο µηχανογραφικό δελτίο, κατά 

φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, εφόσον λάβουν µέρος οι συγκεκριµένοι 

διακριθέντες υποψήφιοι στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση και συγκεντρώνουν συνολική βαθµολογία τουλάχιστον  ίση µε το 

µισό της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας των γενικών εξετάσεων για τα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Στις εξετάσεις αυτές όµως δεν περιλαµβάνονται οι πρακτικές 

δοκιµασίες και τα αθλήµατα.  

Επίσης, ο αθλητής που έχει επιτύχει µια από τις παραπάνω διακρίσεις 

κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και έχει επιτύχει δύο πρώτες 

θέσεις σε διαφορετικό σχολικό έτος ή τρεις πρώτες θέσεις, µια σε κάθε 

σχολικό έτος, η συνολική βαθµολογία στις γενικές εξετάσεις προσαυξάνεται σε 

ποσοστό 10% και 20% αντίστοιχα και εισάγεται σύµφωνα µε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις.  

Ακόµα, οι αθλητές που κατέκτησαν: 

α) 2η-3η θέση σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε Μεσογειακούς αγώνες 

ανδρών-γυναικών, 

β) 1η θέση σε οµαδικό άθληµα ή 2η-3η θέση σε ατοµικό άθληµα σε 

Βαλκανικούς αγώνες ανδρών-γυναικών, 

γ) 2η-3η θέση σε ατοµικό άθληµα σε πανελλήνιο πρωτάθληµα ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων, 

δ) 1η θέση σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-

κορασίδων και  
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ε) 2η-3η θέση σε ατοµικό άθληµα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες 

εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθµού των 

εισακτέων, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Το 

συγκεκριµένο άρθρο διευκρινίζει ότι το ελάχιστο όριο της συνολικής 

βαθµολογίας ορίζεται σε ποσοστό 40% της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας 

µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Τέλος, οι αθλητές που η περίπτωσή τους υπάγεται στο άρθρου 23, 

καθώς και όσοι προαναφέρθηκαν στο άρθρο 24, εισάγονται σύµφωνα µε τη 

σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά 

βαθµολογίας, σε οποιαδήποτε άλλη Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 

1% επιπλέον του αριθµού εισακτέων, που έχει ορισθεί για κάθε Σχολή ή 

Τµήµα, εφόσον πάρουν µέρος στις γενικές εξετάσεις, µε προσαύξηση µάλιστα 

της συνολικής βαθµολογίας σε ποσοστό 10%, όταν συγκεντρώνουν 

τουλάχιστον τη συνολική βαθµολογία του τελευταίου εισαγόµενου στη 

συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων. 

Προκειµένου για τους δεύτερους ή τρίτους στη σειρά σε ατοµικά αθλήµατα 

νικητές Βαλκανικών αγώνων ανδρών-γυναικών, πανελληνίων αγώνων 

ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων και 

πανελληνίων σχολικών αγώνων το ποσοστό της προσαύξησης είναι 5%. 

Εν συνεχεία, το άρθρο 25 του ίδιου Νόµου, καθορίζει κάποιες γενικές 

ρυθµίσεις που αφορούν στην εισαγωγή των αθλητών στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση της χώρας µας. Συγεκριµένα, για την εφαρµογή των διατάξεων 

των προηγούµενων άρθρων (23 και 24) που αφορούν στο Νόµο αυτό ισχύουν 

κάποιες προϋποθέσεις:  

α) Στα οµαδικά αθλήµατα ο αθλητής πρέπει να έχει συµµετάσχει σε 

περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις 

που διεξάγoνται κατά φάσεις οι συµµετοχές στους αγώνες υπολογίζονται µε 

βάση το άθροισµα των αγώνων όλων των φάσεων.  

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθληµα θεωρούνται µια και 

µόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται 

από την οικεία αθλητική οµοσπονδία και πάντα της ανώτερης κατηγορίας για 

κάθε άθληµα ή αγώνισµα, που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο 

πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

αθληµάτων ή αγωνισµάτων επίδειξης, αποκλειόµενου παντός άλλου 
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πρωταθλήµατος ή διοργάνωσης. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται 

πανελλήνιοι αγώνες ή πρωταθλήµατα. Όταν σε κάποια κατηγορία µε βάση 

την ηλικία και το φύλο γίνονται δύο ή και παραπάνω πανελλήνια 

πρωταθλήµατα σε κάθε κατηγορία, λαµβάνεται υπόψη µόνον το πανελλήνιο 

πρωτάθληµα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης ηλικίας στη 

συγκεκριµένη κατηγορία. Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, η 

οικεία αθλητική οµοσπονδία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά την Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.  

γ) Στα ατοµικά αθλήµατα δε λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή 

κατάταξη. Ως ατοµικά αθλήµατα νοούνται και τα οµαδικά αγωνίσµατα αυτών. 

Οι αναφερόµενες διακρίσεις, εκτός των Ολυµπιακών, παγκόσµιων και 

πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές 

κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, πριν από το ακαδηµαϊκό έτος για 

το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. Επισηµαίνεται ότι ο 

αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 

υποχρεώνεται να επιλέξει ως ειδίκευση το άθληµα στο οποίο σηµείωσε την 

αθλητική διάκριση ή επίδοση. Σε περίπτωση που αυτή δεν παρέχεται, 

υποχρεώνεται να επιλέξει ως ειδίκευση το πιο συναφές άθληµα, το οποίο 

ορίζεται κατά περίπτωση µε απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του 

Τµήµατος.  

Εν κατακλείδει, διευκρινίζεται πως οι ρυθµίσεις των διατάξεων των 

άρθρων 22 και 23, όπου αναφέρονται σε παγκόσµια και πανευρωπαϊκά 

πρωταθλήµατα, µπορούν να εφαρµοστούν και για αθλήµατα ή αγωνίσµατα 

που δεν περιλαµβάνονται στο εκάστοτε ισχύον  επίσηµο πρόγραµµα των 

Ολυµπιακών Αγώνων.  

Τέλος, το άρθρο 26 του ίδιου Νόµου, αναφέρεται στην εισαγωγή 

υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας, οι οποίοι έχουν 

πετύχει νίκες σε πρωταθλήµατα σκάκι. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο άρθρο 

λοιπόν εισάγεται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., χωρίς γενικές εξετάσεις, ο 

κάτοχος τίτλου απόλυσης από Λύκειο, που έχει επιτύχει: 

α) 1η-3η θέση σε ατοµικούς αγώνες σε παγκόσµιο ή πανευρωπαϊκό 

πρωτάθληµα ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων ή  

β) 1η-6η θέση σε οµαδικούς αγώνες σε Ολυµπιάδα ανδρών ή γυναικών. Όσοι 

έχουν πετύχει την 1η θέση σε ατοµικούς αγώνες πανελλήνιου πρωταθλήµατος 
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Α΄ εθνικής κατηγορίας εισάγονται σε οποιοδήποτε Τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., χωρίς 

ποσοτικό περιορισµό, εφόσον συµµετέχουν στις γενικές εξετάσεις και µε τις 

προϋποθέσεις στη συνολική βαθµολογία, όπως αναφέρεται στο 

προαναφερόµενο άρθρο 24 του ίδιου Νόµου. Οι προβλεπόµενες νίκες πρέπει 

να έχουν επιτευχθεί σε αγώνες ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων ή 

παίδων-κορασίδων, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών, 

πριν από το ακαδηµαϊκό έτος που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. 

Επιπρόσθετα, όσοι έχουν επιτύχει 1η θέση στο πανελλήνιο οµαδικό 

πρωτάθληµα σκάκι Α΄ Εθνικής κατηγορίας, κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδηµαϊκό έτος για το οποίο οι 

υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. 

ή Τ.Ε.Ι. επιπλέον του αριθµού των εισακτέων, σύµφωνα µε τη σειρά 

προτίµησης στο µηχανογραφικό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, 

εφόσον έχουν συµµετάσχει µε την οµάδα τους σε περισσότερους από τους 

µισούς του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης και έχουν πάρει µέρος 

στις γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και µε 

προσαύξηση της συνολικής τους βαθµολογίας σε ποσοστό 10% επ’ αυτής, 

και εαν συγκεντρώσουν τελικά τουλάχιστον τη συνολική βαθµολογία του 

τελευταίου εισαγοµένου στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα µε το σύστηµα των 

γενικών εξετάσεων. Επισηµαίνεται βέβαια ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν 

θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνια πρωταθλήµατα.  

Επιπλέον, ένας από τους Νόµους-σταθµούς στην πορεία της 

νοµοθετικής εξέλιξης  που αφορά στην πρόσβαση των αθλητών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας είναι ο Νόµος 2725/1999, 

«Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 

121/17-6-1999, τ. Α΄) και πιο συγκεκριµένα το άρθρο 34 που αφορά στις 

παροχές σε διακρινόµενους αθλητές. 

Συγκεκριµένα, η παράγραφος 10 του άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999 

αναφέρει ότι οι αθλητές εισάγονται σε οποιοδήποτε Tµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 

προτίµησής τους και εγγράφονται σε αυτό καθ’ υπέρβαση του αριθµού των 

εισακτέων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 α) Έχουν κατακτήσει 1η έως 8η θέση σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς 

Aγώνες. 
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β) Έχουν κατακτήσει 1η εως 6η θέση σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-

γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, σε άθληµα ή αγώνισµα 

αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες ή σε 

παγκόσµιους σχολικούς αγώνες.  

γ) Έχουν πετύχει ή ισοφαρίσει παγκόσµια επίδοση ανδρών-γυναικών, νέων 

ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες.  

δ) Έχουν κατακτήσει 1η εως 6η θέση σε Ευρωπαϊκα πρωταθλήµατα ανδρών-

γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθληµα που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσµονδίες.  

ε) Έχουν πετύχει ή ισοφαρίσει ευρωπαϊκή επίδοση ανδρών-γυναικών, νέων 

ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες, έχουν ηλικία 17-30 ετών και 

έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις κάθε φορά 

διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Eκπαίδευση.  

Επιπλέον, η παράγραφος 13 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι οι αθλητές 

που έχουν κατακτήσει συγκεκριµένες νίκες εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ’ 

υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά αριθµού των εισακτέων, εφόσον έχουν 

ηλικία 17-30 ετών και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει την 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ήτοι: 

α) 7η-8η θέση σε παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες ή σε παγκόσµιους σχολικούς 

αγώνες.  

β) 7η-8η θέση σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες.  

γ) 1η-3η θέση σε µεσογειακούς αγώνες. 

δ) 1η-3η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών-γυναικών και εφήβων-

νεανίδων. 

ε) 1η-3η θέση σε πανελλήνιο πρωτάθληµα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που 

καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες ή σε πανελλήνιους 

σχολικούς αγώνες.  



 98

στ) Έχουν πετύχει ή ισοφαρίσει πανελλήνια επίδοση ανδρών-γυναικών σε 

αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες.  

ζ) 1η-6η θέση σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα παίδων-κορασίδων σε άθληµα ή 

αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες 

και θ) 1η  θέση σε πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων σε άθληµα ή 

αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες. 

 Ο αριθµός εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., µε βάση την ανωτέρω 

παράγραφο, ορίζεται κατ’ έτος στο 30% του αριθµού εισακτέων. Ο αθλητής 

που εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει την 

ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµείωσε τη διάκριση, µε βάση την 

οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το Τµήµα της εισαγωγής του χορηγεί 

αυτή την ειδικότητα. Παράλληλα, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη παράγραφο, 

οι αθλητές που έχουν κατακτήσει µια τουλάχιστον από τις προαναφερόµενες 

νίκες, εισάγονται σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό 

δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά µορίων, σε οποιαδήποτε άλλη Σχολή ή Τµήµα 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθµού των εισακτέων, εφόσον, 

µετά την προσαύξηση του συνόλου των µορίων κατά 10% για κάποια από τις 

παραπάνω διακρίσεις, µε βάση την παράγραφο 3 του Νόµου 2525/1997 

(Φ.Ε.Κ. 188/23-9-1997, τ. Α’), συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο 

µε τα µόρια που συγκέντρωσε για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος ο τελευταίος 

εισαχθείς στη συγκεκριµένη Σχολή.  

Επισηµαίνεται όµως ότι για την εφαρµογή των παραγράφων 10 και 13 

του άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999 ισχύουν οι γενικές ρυθµίσεις, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 25 εδάφια α’, β’ και γ’ του Νόµου 2009/1992 

(Φ.Ε.Κ. 18/14-2-1992, τ. Α’), για το οποίο έγινε λόγος εκτενώς παραπάνω, µε 

τη µόνη διαφορά ότι τώρα οι αναφερόµενες διακρίσεις, εκτός των 

Ολυµπιακών, παγκόσµιων και πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν 

κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών 

(αντί 3 τελευταίων ετών που οριζόταν µε προηγούµενη ρύθµιση), πριν από το 

ακαδηµαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.  

Επιπλέον, προστίθεται και τέταρτο εδάφιο το οποίο ορίζει ότι οι 

αθλητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων αυτών µπορούν να 

ασκήσουν το δικαίωµά τους και κατά τα αµέσως επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη 

από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής. Βέβαια, η 
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παράγραφος 15 του ίδιου άρθρου καθορίζει και τα κριτήρια µε τα οποία 

διαµορφώνεται η σειρά προτεραιότητας, όταν ο αριθµός των ενδιαφερόµενων 

αθλητών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό εκείνων που δικαιούνται τις 

παροχές και τις διευκολύνσεις. Τα κριτήρια αυτά είναι:  

α) ∆ιάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο 

πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.  

β) Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή αγωνίσµατος.  

γ) Σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων. 

δ) Βαθµός τίτλου σπουδών.  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, διενεργείται δηµόσια κλήρωση. Τέλος, η 

παράγραφος 18 του συγκεκριµένου άρθρου, επισηµαίνει ότι οι διατάξεις του 

άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), 

τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την Ειδική Επιτροπή, µε εξαίρεση 

τις παραγράφους 10 και 13, κατά το µέρος που αφορούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 

τα λοιπά Τµήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα οποία, λόγω της φύσης 

της επιστήµης είναι δυσχερής για τα άτοµα αυτά η παρακολούθηση του 

προγράµµατος σπουδών των εν λόγω Τµηµάτων.  

Στις νοµικές ρυθµίσεις που αφορούν στην εισαγωγή των αθλητών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, έρχεται να προστεθεί και η Υπουργική Απόφαση 

υπ’ αριθµόν Φ.252.25/Β6/2000 (Φ.Ε.Κ. 473/6-4-2000, τ. Β΄) «Εισαγωγή 

αθλητών µε αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 

διευκολύνσεις και µετεγγραφές αθλητών-φοιτητών ή σπουδαστών Α.Ε.Ι., 

Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.». Η συγκεκριµένη ρύθµιση καθορίζει 

τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το χρόνο και τον τόπο υποβολής τους, 

τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., στην 

Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. των αθλητών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των παραγράφων που αναλύθηκαν παραπάνω όσον αφορά 

στο άρθρο 34 του Νόµου 2725/1999, αλλά και του άρθρου 26 του Νόµου 

2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/14-2-1992, τ. Α’) και της παραγράφου 5 του άρθρου 15 

του Νόµου 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/3-9-1998, τ. Α’) «∆ευτεροβάθµια τεχνική- 

επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε την τελευταία 

παράγραφο (5 , άρθρο 15), οι αθλήτριες των εθνικών οµάδων γυναικών 

ενόργανης και ρυθµικής γυµναστικής και συγχρονισµένης κολύµβησης, που 

συµµετέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της 
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προτίµησής τους, ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαµβάνουν στους 

αγώνες. Βέβαια, το περιεχόµενο της συγκεκριµένης απόφασης δεν αφορά σε 

µεγάλο βαθµό την παρούσα εργασία και για το λόγο αυτό δεν θα αναλυθεί 

περαιτέρω. 

Το 2001, η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Νόµου 2909/2001 

(Φ.Ε.Κ. 90/2-5-2001, τ. Α’) «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» έρχεται να διευκρινίσει όσον αφορά στην 

παράγραφο 15 του άρθρου 34 του προαναφερόµενου Νόµου ότι τα κριτήρια 

προτεραιότητας της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µόνο για την εισαγωγή 

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ενώ για την εισαγωγή στα υπόλοιπα Τµήµατα ή Σχολές Α.Ε.Ι. 

ή Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση ισοβαθµίας µε τον τελευταίο 

εισαγόµενο στα Τµήµατα ή στις Σχολές αυτές. 

Όσον αφορά στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., µια Υπουργική Απόφαση του 2002 (Φ. 

253/1283/4/Β6, Φ.Ε.Κ. 1538/10-12-2002, τ. Β’) επισηµαίνει ότι δεν µπορούν 

να εισαχθούν υποψήφιοι που πάσχουν από ασθένεια ή έχουν σωµατική 

βλάβη (άρθρο 3, παρ. 1). Για το λόγο αυτό, όσοι µαθητές της τελευταίας τάξης 

των ενιαίων Λυκείων επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα Τµήµατα 

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 

υγειονοµική εξέταση και σε άλλες πρακτικές ασκήσεις. Πρόκειται, επίσης, για 

άλλη µια περίπτωση, σύµφωνα µε την οποία ορισµένα άτοµα, εξαιτίας 

κάποιας ιδιαιτερότητάς τους, αποκλείονται από Σχολές. Το πρόβληµά τους 

τούς στερεί το δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα αυτά και οι ίδιοι αρχίζουν 

να αντιλαµβάνονται την ιδιαιτερότητά τους ως εµπόδιο στην εκπαιδευτική και 

κοινωνική τους ένταξη. Στο σηµείο αυτό, όµως, αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

Υπουργική Απόφαση του 2002 βρίσκεται σε ισχύ την ίδια στιγµή που 

προωθείται η Ολυµπιακή ιδέα, ενώ παράλληλα ένας µεγάλος αριθµός ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες ενθαρρύνεται από την κοινωνία να συµµετάσχει σε 

Ολυµπιακά αθλήµατα. 

Παράλληλα, τον ίδιο χρόνο, ο Νόµος 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239/10-10-

2002, τ. Α’) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Νόµου 2725/1999, 

ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου πολιτισµού και άλλες διατάξεις», παραθέτει 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 75 µια συµπλήρωση που αφορά στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 34 του Νόµου 2725/2999, για 

τον οποίο έγινε λόγος διαξοδικά παραπάνω. Συγκεκριµένα, αναφέρει πως ως 
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παγκόσµιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα θεωρείται µια και µόνο διοργάνωση, 

που διεξάγεται περιοδικά, σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς 

του οικείου αθλήµατος. Όταν σε κάποια κατηγορία, µε βάση την ηλικία ή το 

φύλο, γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήµατα λαµβάνεται υπόψη η 

σηµαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία οµοσπονδία. Για να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση πρέπει ο αριθµός των 

συµµετασχόντων αθλητών στο αγώνισµα ή άθληµα σε όλες τις φάσεις της 

διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε 

περίπτωση, ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων δεν µπορεί να είναι 

µικρότερος από 6 αθλητές ή οµάδες.  

Επιπλέον, ο Νόµος 3207/2003 (Φ.Ε.Κ. 302/24-12-2003, τ. Α’) και πιο 

συγκεκριµένα η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 έρχεται για 

να τροποποιήσει τη δεύτερη προϋπόθεση για την εισαγωγή των αθλητών 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση σε οποιοδήποτε Τµήµα και 

Σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ορίζει όχι πλέον 1η-6η θέση, αλλά 1η-8η θέση σε 

παγκόσµια πρωταθλήµατα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, 

εφήβων-νεανίδων σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από 

αναγνωρισµένες οµοσπονδίες ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες. 

Μια πιο ολοκληρωµένη διατύπωση όσον αφορά στην εισαγωγή των 

αθλητών στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα της χώρας µας, αποτελεί η Υπουργική 

Απόφαση  υπ’ αριθµόν Φ.125/139892/Β6 της 12-12-2005 µε θέµα «Εισαγωγή 

αθλητών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007», η 

οποία  συναθροίζει όλες τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις. Σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση, πρέπει να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις για µπορούν οι αθλητές να εισαχθούν σε οποιδήποτε Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε.  της προτίµησής τους (εκτός των 

Στρατιωτικών, των Αστυνοµικών Σχολών, των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και 

Εµπορικού Ναυτικού) καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων και χωρίς 

ποσοτικό περιορισµό, εφόσον έχουν µια από τις διακρίσεις της παραγράφου 

10 του άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999 συµπεριλαµβανοµένων και των 

τροποποιήσεων που την αφορούν:  

1) Nα είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου που 

τους παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
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2) Να έχουν ηλικία κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως αθλητές 17-30 ετών, µε 

εξαίρεση την 1η Ολυµπιακή νίκη, για την οποία ορίζεται όριο ηλικίας 17-35 

ετών. 

3) Να µην έχουν εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα της πρώτης προτίµησής τους στο 

µηχανογραφικό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών ή Αστυνοµικών Σχολών, των 

Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού). 

4) Αν έχουν επιτύχει νίκη σε οµαδικό άθληµα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει 

συµµετοχή σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης και, 

αν η διοργάνωση διεξάγεται σε φάσεις, θα πρέπει να έχει συµµετοχή σε 

περισσότερους από τους µισούς του αθροίσµατος των αγώνων όλων των 

φάσεων. 

5) Εκτός από τη νίκη σε Ολυµπιακούς, παγκόσµιους ή πανευρωπαϊκούς 

αγώνες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη 

διάκριση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών πριν από το 

ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλει την αίτηση για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

6) Να έχει κατακτήσει νίκη (οµαδική ή ατοµική) σε Ολυµπιακούς, 

παγκόσµιους, πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες µε 

την εθνική οµάδα. Ως παγκόσµιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα θεωρείται µια και 

µόνο διοργάνωση που διαξάγεται περιοδικά, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος. Όταν σε κάποια κατηγορία ως 

προς την ηλικία και το φύλο γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήµατα, 

λαµβάνεται υπόψη η σηµαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία 

οµοσπονδία. 

7) Πανελλήνιος αγώνας ή πρωτάθληµα θεωρείται µια και µόνο εθνικού, 

ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων κάθε χρόνο που 

διενεργείται µεταξύ αθλητικών συλλογών και ορίζεται από την οικεία αθλητική 

οµοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθληµα ή αγώνισµα 

(πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες 

Λυκείου). ∆ιευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται 

πανελλήνιοι αγώνες ή πρωταθλήµατα. Αν στις παραπάνω κατηγορίες (φύλου 

και ηλικίας) διενεργούνται δύο ή περισσότερα πρωταθλήµατα, σε κάθε 
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κατηγορία λαµβάνεται υπόψη µόνο το πανελλήνιο πρωτάθληµα ή οι 

πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης ηλικίας της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

8) Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθµός 

των συµµετασχόντων αθλητών στο αγώνισµα ή το άθληµα, σε όλες τις φάσεις 

της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε 

περίπτωση, ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων δεν µπορεί να είναι 

µικρότερος από 6 αθλητές ή οµάδες. 

9) Στα ατοµικά αθλήµατα δεν λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή 

κατάταξη. 

10) Οι αθλητές µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους και τα αµέσως δύο 

επόµενα ακαδηµαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση 

µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου 2725/1999. 

11) Η νίκη θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος 

που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες. 

12) Οι αθλητές θα πρέπει να είναι εγγεγραµένοι στον ειδικό πίνακα της 

Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

Παράλληλα, οι αθλητές που είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου 

Ηµερησίου, Εσπερινού ή ισότιµου σχολείου µπορούν να διεκδικήσουν την 

εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός 

των Στρατιωτικών, των Αστυνοµικών Σχολών, των Ακαδηµιών 

Πυροσβαστικής και Εµπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων, εφόσον 

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Έχουν βεβαίωση ηµερησίου Λυκείου µε γενικό βαθµό πρόσβασης 10 ή 

συγκεντρώνουν σύνολο µορίων ίσο µε το ήµισυ των µορίων του µέγιστου 

δυνατού του Τµήµατος στο οποίο επιθυµούν να εισαχθούν. 

2) Υπέβαλαν µηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη 

Σχολή της πρώτης τους προτίµησης. Στην περίπτωση αυτή έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώµατος που τους παρέχει η νίκη τους 

και να µετέχουν στη διαδικασία επιλογής προκειµένου να εισαχθούν σε Σχολή 

καλύτερης προτίµησής τους απο αυτήν που ήδη έχουν εισαχθεί µε την 

κανονική διαδικασία. 

3) Να έχουν επιτύχει µια από τις διακρίσεις της περίπτωσης α’ της 

παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999. 
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Οι αθλητές που έχουν µια από τις παραπάνω διακρίσεις µπορούν να 

διεδικήσουν -µετά από αίτησή τους- την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε 

ποσοστό 30% επιπλέον του αρθµού των εισακτέων και µε κριτήρια επιλογής 

κατά  σειρά προτεραιότητας όπως αναφέρονται στην παράγραφο 15 του 

άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999. Παράλληλα, µπορούν να είναι υποψήφιοι 

για την εισαγωγή τους και στα υπόλοιπα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε 

ποσοστό 1% επιπλέον του αριθµού των εισακτέων, σύµφωνα πάντα µε την 

περίπτωση β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Νόµου 2725/1999. Αν 

στην τελευταία θέση ισοβαθµούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, τότε η 

εισαγωγή γίνεται µε βάση την προαναφερόµενη σειρά προτεραιότητας. 

Επιπρόσθετα, οι αθλήτες που κατέχουν απολυτήριο εσπερινού Ενιαίου 

Λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης του αντίστοιχου Λυκείου κρίνονται µόνο για 

την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και όχι για τα Τµήµατα που κριτήριό τους 

είναι η βαθµολογία τους από τις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.  

Τέλος, οι αθλητές απόφοιτοι Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι., 

σύµφωνα πάντα µε τις υπάρχουσες διατάξεις, εφόσον συγκεντρώνουν αριθµό 

µορίων ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού και έχουν µια από τις παραπάνω 

διακρίσεις, µπορούν να διεκδικήσουν µετά από αίτησή τους την εισαγωγή 

τους στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 

Εκπαίδευσης (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, 

τις Σχολές Αστυφυλάκων και Εµπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων 1% 

επιπλέον του αριθµού των εισακτέων (από Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι.). Κάτι τέτοιο 

γίνεται, εφόσον µε την προσαύξηση του αριθµού των µορίων τους κατά 10% 

συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τον αριθµό του τελευταίου 

εισαχθέντα στο συγκεκριµένο Τµήµα και µε κριτήριο επιλογής το σύνολο των 

µορίων κατά φθίνουσα σειρά µέχρι να συµπληρωθούν οι προβλεπόµενες 

θέσεις εισακτέων κάθε Τµήµατος, για το οποίο έχουν δηλώσει την προτίµησή 

τους στο µηχανογραφικό δελτίο. 

Η Υπουργική όµως αυτή Απόφαση προβλέπει και την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευσης αθλητών µε διακρίσεις στο σκάκι, έχοντας ως βάση 

της το άρθρο 26 του Νόµου 2009/1992. Αναλυτικότερα, οι κάτοχοι 

απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου που ως αθλητές τού σκάκι 

έχουν πετύχει µια ή περισσότερες από τις παρακάτω διακρίσεις, εισάγονται σε 
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οποιοδήποτε Τµήµα ή Σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, κατόπιν 

αίτησής τους και χωρίς ποσοτικό περιορισµό, εφόσον έχουν πετύχει κάποια 

από τις νίκες που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Νόµου 2009/1992 (ΦΕΚ 

18/14-2-1992, τ. Α’) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που  

προβλέπονται στο συγκεκριµένο άρθρο. Στο τελος επίσης της συγκεκριµένης 

Υπουργικής Απόφασης, αναφέρονται τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία 

συµµετοχής, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος υποβόλης, τα οποία βέβαια δεν 

θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

Η πιο πρόσφατη ρύθµιση που αφορά στην εισαγωγή αθλητών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας είναι η Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθµόν Φ.125/131914/Β6, της 7/12/2006, µε θέµα «Εισαγωγή αθλητών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008», η οποία αντανακλά 

επακριβώς το περιεχόµενο της προηγούµενης Υπουργικής Απόφασης υπ’ 

αριθµόν Φ.125/139892/Β6 του 2005. 

Μελετώντας τους βασικότερους Νόµους που σχετίζονται µε την 

πρόσβαση των αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

διαπιστώνεται η σηµασία που δίδεται στην κατηγορία αυτήν των υποψηφίων. 

Παρατηρείται πως οι αθλητές, ενώ ξεκίνησαν ως άτοµα Ειδικής Κατηγορίας 

µαζί µε ένα πλήθος άλλων ατόµων Ειδικών Κατηγοριών, υποψηφίων για την 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στη συνέχεια, γι’αυτούς θεσµοθετούνται ρυθµίσεις 

σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες Ειδικές 

Κατηγορίες. Μια τέτοια τακτική υποδεικνύει την αναγνώριση από την Πολιτεία 

του αθλητισµού ως θεσµού στη χώρα µας, καθώς και την προσπάθεια που 

καταβάλλεται για την προώθηση της ενασχόλησης των νέων µε τον 

αθλητισµό, προσφέροντας κίνητρα σε νέους αθλητές που επιτυγχάνουν 

σηµαντικές διακρίσεις τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σε µια διαχρονική πορεία των νοµοθετικών ρυθµίσεων, θα 

µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ούτε 

όσον αφορά στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση της χώρας, δηλαδή χωρίς ποσοτικό περιορισµό ανά υποψήφια 

διάκριση και µε ποσοτικό περιορισµό, ούτε και ως προς τις κατηγορίες που 

νοµιµοποιούνται να εισαχθούν ανάλογα µε τις διακρίσεις που έχουν επιτύχει. 

Μικρές είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται ως προς τον ορισµό των 
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προϋποθέσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων και λίγα τα νέα κριτήρια 

που καθιερώνονται.  Η µόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται είναι η εξής:  

Aρχικά και όπως ορίστηκε µε τη Νοµοθεσία του 1992, οι αθλητές  εισάγονται 

επιπλέον του αριθµού των εισακτέων µε γενικές εξετάσεις σε ποσοστό 25% 

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πάντα ικανοποιώντας κάποιες προϋποθέσεις. Στην εξέλιξη 

των νοµικών θεσµοθετήσεων, το ποσοστό αυτό καταλήγει να αυξηθεί στο 

30% για τους υποψήφιους που εξετάζονται για την εισαγωγή τους στα 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.   

 

4.3 Συµπέρασµα   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι νοµοθετικές εξελίξεις που 

σχετίζονται µε τα άτοµα Ειδικών Κατηγοριών  στον αθλητισµό και την 

πρόσβασή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., αλλά και γενικότερα στα Ανώτατα και 

Ανώτερα Ιδρύµατα της χώρας µας. Εξετάζοντας κανείς το θεσµικό πλαίσιο 

που αφορά στη συγκεκριµένη Ειδική Κατηγορία  δε διαπιστώνει σηµαντικές 

αυξοµειώσεις όσον αφορά στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφιων για κάθε 

υποψήφια διάκριση, στις Σχολές και τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, στα οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση, ούτε και στις 

προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά για την υποψηφιότητα των αθλητών. 

Μια σηµαντική όµως διαφοροποίηση που εντοπίζεται, κατά τη διαχρονική 

µελέτη της συγκεκριµένης νοµοθεσίας, είναι η αύξηση του ποσοστού για την 

εισαγωγή των υποψηφίων µε εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας µας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρούσα εργασία πραγµατεύτηκε το ζήτηµα ύπαρξης ανισοτήτων στην 

εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον  στις 

Eιδικές Kατηγορίες ατόµων και στην πρόσβασή τους στην Tριτοβάθµια 

Eκπαίδευση στην Ελλάδα. 

 Συγκεκριµένα, αναλύει τη λογική και φιλοσοφία της συµπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και την παρουσιάζει ως µια εκπαιδευτική πολιτική τακτική που 

έχει τη δυνατότητα, µέσα από τη σύνδεσή της µε ευρύτερες πολιτικές τακτικές, 

για κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Η εφαρµογή της 

συµπερίληψης µπορεί να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις σε ζητήµατα 

ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως είναι η ισότητα της πρόσβασης 

ατόµων και της παροχής ευκαιριών, καθώς και σε ζητήµατα απονοµής 

κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως είναι η δικαιοσύνη της συµµετοχής και του 

αποτελέσµατος, τόσο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της 

κοινωνίας γενικότερα. Μπορεί αναµφισβήτητα να θεωρηθεί µια ουσιαστική 

κινητοποίηση προς τη µείωση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισµού 

και ένα µέσο για την κατάργηση των διακρίσεων που προκύπτουν από 

διαφορετικής φύσης µειονεκτήµατα καθώς και προς την επίτευξη µιας 

ευρύτερης κοινωνικής συµπερίληψης. 

Η εκπαίδευση όµως στη σύγχρονη εποχή και κάτω από τις αναπόδραστες 

συνέπειες της παγκοσµιοποίησης έχει διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, έχει  

επαναπροσδιορίσει τις αξίες της, έχει αναθεωρήσει τους σκοπούς και τους 

στόχους της και έχει ανασκευάσει τις πολιτικές και τις τακτικές της στη βάση 

των νέο-διαµορφούµενων αξιών, στόχων και σκοπών. Μια τέτοια 

εκπαιδευτική εξέλιξη είναι ιδιαίτερα εµφανής στο πεδίο της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, εξαιτίας της άµεσης σύνδεσής της µε την παραγωγική 

διαδικασία, την ευρύτερη οικονοµία και την κοινωνία στο σύνολό της. Παρά 

όµως την πίεση που υφίσταται ο εκπαιδευτικός θεσµός εν γένει και ειδικότερα 

η Ανώτατη Εκπαίδευση, υπάρχουν ακόµα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα που δεν 

έχουν  θυσιάσει την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στο βωµό της οικονοµίας και 
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εξακολουθούν να έχουν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις αξίες του και 

να προσπαθούν µε τις πολιτικές και τα προγράµµατά τους να προάγουν τη 

συµπερίληψη και τις αξίες της έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µιας 

υγιούς κοινωνίας ενεργών πολιτών. 

Πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο, κυρίως ανεπτυγµένες, έχουν υιοθετήσει 

την ιδέα της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης και προσπαθούν να 

διαµορφώσουν την εκπαιδευτική τους κατευθυντήρια γραµµή µε βάση αυτή 

την ιδέα και να εφαρµόσουν  πολιτικές και προγράµµατα που να την 

προωθούν. Η Ελλάδα, δεχόµενη τις επιρροές από το διεθνές περιβάλλον και 

ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ∆ύσης και στον εκπαιδευτικό τοµέα, 

γεγονός που είναι ιδιαίτερα εµφανές ύστερα από την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει τα δικά της  βήµατα προς την συµπεριλήψη όλων 

ανεξαιρέτως των εκπαιδευόµενων στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Και ενώ έχει 

αποδειχθεί ότι σηµαντικές προσπάθειες καταβάλλονται προς σε αυτή την 

κατεύθυνση σε επίπεδο Πρωτοβάθµιου σχολείου (βλ. π.χ. :Ζώνιου-Σιδέρη 

1998, 2000, Κόµπος, 1994, Κυπριωτάκης, 2001, Τάφα, 1998) η χώρα µας 

ακολουθεί µε σχετική καθυστέρηση τις εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο στην 

συµπεριληπτική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Μελετώντας κάποιος τη νοµοθεσία που αφορά στην εισαγωγή των 

σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας, αντιλαµβάνεται 

πώς η συµπεριληπτική πολιτική της χώρας µας περιορίζεται στον ορισµό 

κάποιων Ειδικών Κατηγοριών και τα άτοµα που υπάγονται σε αυτές 

τυγχάνουν µιας πιο ευνοϊκής µεταχείρισης ως προς την πρόσβασή τους στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην πορεία εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου όµως για 

την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, οι Ειδικές Κατηγορίες αυτές 

αυξάνονται και εµπλουτίζονται δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερα 

άτοµα να εισαχθούν στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο µε λιγότερο αυστηρά 

κριτήρια. Κάτι τέτοιο φανερώνει τη διάθεση από την πλευρά της Πολιτείας να 

καταβάλει προσπάθειες και µέσα από κατάλληλη θεσµοθέτηση να επιδιώξει 

την απονοµή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση στην 

κοινωνία.  

Και ενώ αρχικά διαπιστώνεται µια θετική διάθεση και στάση όσον αφορά 

στη συµπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των σπουδαστών και στον 

εκδηµοκρατισµό της Ελληνικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης εκ µέρους του 
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κρατικού φορέα, η  εµβάθυνση στο περιεχόµενο των Νόµων και των  

ρυθµίσεων που σχετίζονται µε την πρόσβαση των ατόµων Ειδικών 

Κατηγοριών στα Πανεπιστήµια  από το 1983 έως και σήµερα, αποκαλύπτει 

µια δυσχέρεια της εκπαιδευτικής πολιτικής να διευθετήσει το ζήτηµα του 

εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισµού,  αφού αποκλίνει από τον αρχικό 

της στόχο που είναι η προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και 

στην κοινωνία. Οι νόµοι λοιπόν που ψηφίστηκαν µε σκοπό  την κατάργηση 

των διακρίσεων και την ισότιµη και δίκαιη πρόσβαση στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνουν να ανταποκριθούν πλήρως στους 

σκοπούς τους, καθώς ο ορισµός των Ειδικών Κατηγορίων, τα διαφορετικά 

κριτήρια που υπάρχουν για την καθεµία από αυτές, τα ανοµοιογενή ποσοστά 

πρόσβασης σε κάθε Σχολή και Τµήµα και οι διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των 

υποψηφίων ενισχύουν  αυτήν την άποψη. 

Αναλυτικότερα, ύστερα από προσεκτική µελέτη του σχετικού νοµοθετικού 

πλαισίου σε µια διαχρονική βάση, διαπιστώνεται ότι όσον αφορά στον 

προσδιορισµό των Ειδικών Κατηγοριών, αρκετές είναι οι κατηγορίες αυτές  

που επωφελούνται από τις συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις και 

εισάγονται µε ευνοϊκότερους όρους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της 

Ελλάδας, χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός λόγος. Έτσι, κατηγορίες όπως οι 

«Έλληνες εξωτερικού», «Παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό», 

«Οµογενείς Υπότροφοι» και οι εξελίξεις αυτών, προφανώς µε την αιτιολογία 

της µη ικανοποιητικής χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, λαµβάνουν από τον 

κρατικό σχεδιασµό µια ευνοϊκότερη µεταχείριση για την εισαγωγή τους στα 

Τριτοβάθµια Ιδρύµατα και µάλιστα σε ικανοποιητικό ποσοστό. Επιπλέον, 

αρκετές είναι οι Ειδικές Κατηγορίες, οι οποίες στη διαχρονική προσέγγιση του 

θεσµικού πλαισίου που τις αφορούν, φαίνεται ότι αλλάζουν ονοµασία, χωρίς 

να γίνεται καµία περαιτέρω ουσιαστική αλλαγή, ούτε ως προς τα κριτήρια που 

τις προσδιορίζουν, ούτε ως προς τα ποσοστά που εισάγονται στα 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. 

Παραµένοντας στον ορισµό των Ειδικών Κατηγοριών και στον 

προσδιορισµό των ατόµων που εµπίπτουν σε αυτές, παρατηρείται ότι στην 

περίπτωση των «Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες»,  από το 1988 έως 

και το 1998, όπου και σταθεροποιείται η Ειδική αυτή Κατηγορία, τα άτοµα που 

εισάγονται καθ΄ υπέρβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση αυξάνονται συνεχώς. 
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Ενώ, λοιπόν, αρχικά µόνον η κατηγορία των τυφλών, των κωφαλάλων και των 

πασχόντων από µεσογειακή αναιµία είχε τη δυνατότητα να εισάγεται στα 

Ανώτατα Ιδρύµατα χωρίς εξετάσεις, η Ειδική αυτή κατηγορία διευρύνεται 

συνεχώς, συµπεριλαµβάνοντας ολοένα και περισσότερα άτοµα που 

παρουσιάζουν διάφορες περιπτώσεις σωµατικών και ψυχοσυναισθηµατικών 

µειονεξιών. Κάτι τέτοιο µπορεί να χαρακτηριστεί  σηµαντική εξέλιξη  ως προς 

την προώθηση της συµπεριληπτικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, παρά το 

γεγονός ότι το Κράτος και συγκεκριµένα το Υπουργείο Παιδείας, παραχωρεί 

µέρος της εξουσίας του στο εκάστοτε Τµήµα ή Σχολή, για την πρόσβαση 

τελικά τέτοιων ατόµων σε αυτά, και τους αναθέτει αρµοδιότητες που µπορούν 

να αποκλείσουν  ορισµένα άτοµα, λόγω κάποιας ιδιαιτερότητάς τους.  

Μελετώντας στη συνέχεια κάποιος τα ποσοστά πρόσβασης ανά Ειδική 

Κατηγορία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα µπορεί να οδηγηθεί 

στη διαπίστωση ότι οι ανοµοιογένειες και οι δυσανολογίες που υπάρχουν δεν 

θα µπορούσαν κατ’ ουδένα τρόπο να προαγάγουν την εκπαιδευτική ισότητα 

και δικαιοσύνη στο θεσµό. Αυξοµειώσεις λοιπόν παρατηρούνται όσον αφορά 

στα ποσοστά πρόσβασης σε Σχολές και Τµήµατα σε ορισµένες Ειδικές 

Κατηγορίες, χωρίς άµεση αιτιολόγηση, ενώ για άλλες η εισαγωγή στα 

Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύµατα της χώρας µας είναι πιο εύκολη και πιο 

ευνοϊκή συγκριτικά µε κάποιες άλλες. 

 Έτσι, εντύπωση προκαλεί το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των 20% για 

τα προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδηµιών για την Ειδική Κατηγορία των «Αλλοδαπών-Αλλογενών», που 

πιθανώς να δικαιολογείται από τη φύση των σπουδών στην οποία αναφέρεται 

το συγκεκριµένο ποσοστό. Επίσης, το  ποσοστό 8% για την υποκατηγορία 

των «Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της 
Ε.Ε., µη Ελληνικής καταγωγής», καθώς και για την προϋπάρχουσα 

κατηγορία των «Κυπρίων» επιβεβαιώνει τις ολοένα και µεγαλύτερες 

προσπάθειες που γίνονται για προώθηση της πρόσβασης άλλων ατόµων, 

πλην των Ελλήνων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Ελλάδα. Εξαιρετικά 

χαµηλά, όµως, εξακολουθούν να παραµένουν τα ποσοστά εισαγωγής για τις 

Ειδικές Κατηγορίες της «Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης» και 

των «Πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», κατηγορίες οι οποίες έχουν 

ουσιαστικά ανάγκη από µεγαλύτερη εκπαιδευτική και συνεπώς κοινωνική 
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ένταξη. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι αρνητική εξέλιξη για την προώθηση 

της συµπεριληπτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί το γεγονός ότι 

περιορίζεται το ποσοστό εισαγωγής των «Πασχόντων από σοβαρές 

ασθένειες» στο 3%,  χωρίς προφανή εξήγηση, ενώ αρχικά όλοι όσοι 

περιλαµβάνονταν σε αυτή την κατηγορία εισάγονται καθ’ υπέρβαση στα 

Πανεπιστήµια της χώρας µας. 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να προσθέσουµε και ότι στον πρωταρχικό 

Νόµο 1351/1983 για την εισαγωγή των Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση της Ελλάδας, συγκεκριµένο άρθρο επεσήµανε την κατ’ εξαίρεση 

εισαγωγή των παιδιών στρατιωτικών των ενόπλων δυνάµεων, οι οποίοι 

βρίσκονταν κατά την εκτέλεση της διατεταγµένης στρατιωτικής τους 

υπηρεσίας στις Στρατιωτικές Σχολές, µέχρι και σε ποσοστό 10% του 

καθοριζόµενου αριθµού των εισαγοµένων. Μια τέτοια θεσµική κατοχύρωση 

επιβεβαιώνει τη νοµιµοποίηση του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού των υποψηφίων βάσει της οικογενειακής παράδοσης, µιας 

πρακτικής που εφαρµόζεται στη χώρα µας διαχρονικά. Ωστόσο, από την άλλη 

µεριά, ενισχύει και την αντίληψη ότι µε το πέρασµα των χρόνων τέτοιες 

πολιτικές και πρακτικές εξαλείφονται, γεγονός που ανοίγει το δρόµο προς µια 

πιο αξιοκρατική και δίκαια εισαγωγή και παροχή Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση των αθλητών και µέσα από τη µελέτη σχετικών 

νοµοθετικών κειµένων διαπιστώνεται η σπουδαιότητα µε την οποία 

αντιµετωπίζεται ο θεσµός του αθλητισµού από τον Ελληνικό κρατικό φορέα. 

Κάτι τέτοιο καταδεικνύεται από το γεγονός ότι  ενώ αρχικά ξεκίνησε η 

θεσµοθέτηση για την εισαγωγή των αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

τη χώρας µαζί µε ένα σύνολο άλλων Ειδικών Κατηγοριών, στην πορεία οι 

αθλητές αποδεσµεύονται από αυτές τις κατηγορίες και πλέον τα νοµοθετικά 

κείµενα που τους αφορούν ψηφίζονται ξεχωριστά. Όσον αφορά στα ποσοστά 

θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις σε µια διαχρονική πορεία των νοµοθετικών ρυθµίσεων που 

παρουσιάστηκαν, µε µοναδική αλλαγή µια αύξηση της τάξεως του 5% για την 

εισαγωγή µε εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιπρόσθετα, οι προϋποθέσεις  και τα 

κριτήρια µε τα  οποία εισάγονται οι αθλητές παραµένουν τα ίδια, µε τη µόνη 

διαφορά ότι προστίθενται και νέα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 

περισσότερους νέους που έχουν πετύχει σηµαντικές διακρίσεις στον 
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αθλητισµό τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, να εισαχθούν στην 

Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Και ενώ αρχικά η εισαγωγή τους 

περιοριζόταν µόνο στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και χωρίς ποσοτικό περιορισµό 

(Ν.1351/1983) στη συνέχεια ορίζεται συγκεκριµένο ποσοστό εισαγωγής και  

το ποσοστό αυτό αυξάνεται στις µετέπειτα ρυθµίσεις. Ενώ λοιπόν οι αθλητές 

ξεκίνησαν να εισάγονται επιπλέον του αριθµού των εισακτέων µε γενικές 

εξετάσεις σε ποσοστό 25% στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πάντα πληρώντας κάποιες 

προϋποθέσεις, στην εξέλιξη των νοµικών θεσµοθετήσεων, αυτοί καταλήγουν 

να εισάγονται  σε ποσοστό 30% και σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθµού 

των εισακτέων στα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας µας. 

Όµως σίγουρα η συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν αφορά µόνο στην 

ισότητα της πρόσβασης, αλλά και στην ισότητα και στη δικαιοσύνη στην 

παροχή της εκπαίδευση. Και ενώ η Πολιτεία και συγκεκριµένα το Υπουργείο 

Παιδείας έχει θεσπίσει Νόµους για µια πιο ευνοϊκή µεταχείριση ως προς την 

εισαγωγή ορισµένων Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της 

Ελλάδας, φαίνεται ότι η σχετική νοµοθεσία δεν εγγυάται και την ουσιαστική 

συµπερίληψή τους, αφού αυτή συνεπάγεται και την κατάλληλη κτιριακή 

υποδοµή, δυνατότητες πρόσβασης σε όλους τους πανεπιστηµιακούς χώρους, 

υποστηρικτικές υπηρεσίες και διδακτικό προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί 

στις διαφοροποιηµένες ανάγκες των σπουδαστών, κάτι το οποίο απουσιάζει 

από τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήµια.   

Συγκρίνοντας κάποιος τους τρόπους και τα ποσοστά εισαγωγής των 

αθλητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας µε αυτά των υπόλοιπων 

Ειδικών Κατηγοριών, µπορεί να αντιληφθεί από τη µια την αναγνώριση του 

αθλητισµού ως σηµαντικού θεσµικού παράγοντα της χώρας µας και την 

προώθηση της ενασχόλησης των νέων µε τον αθλητισµό, και από την άλλη, 

να εκλάβει ότι η ραγδαία αυτή πρόσβασή τους συνεπάγεται την υποβίβαση 

άλλων Ειδικών Κατηγοριών  που χρειάζονται περισσότερο την ευνοϊκή και 

δίκαιη µεταχείριση του κρατικού φορέα. 

Απ’ όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η Ελλάδα µπορεί να 

φαίνεται µε µια πρώτη µατιά ότι ακολουθεί τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις 

όσον αφορά στην προώθηση της συµπεριληπτικής Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όµως τελικά µια προσεκτική µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας 

δεν αποκαλύπτει  την ανάλογη αισιοδοξία. Μπορεί βέβαια η θεσµοθέτηση για 
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τις Ειδικές Κατηγορίες να κάνει αισθητή την προσπάθεια και την επιδίωξη για 

την απονοµή ίσων ευκαιριών στην Ανώτατη Εκπαίδευση εκ µέρους του 

κρατικού φορέα, σε ορισµένες περιπτώσεις όµως µια ευνοϊκή µεταχείριση από 

την Πολιτεία τελικά εντείνει την εκπαιδευτική και κοινωνική ανισότητα παρά τη 

διευθετεί. Η εκπαιδευτική πολιτική ενίοτε φαίνεται να µετακινείται από τους 

αρχικούς στόχους της και τείνει να προσαρµόζει το περιεχόµενο των 

νοµοθετικών κειµένων σε πολιτικές αναγκαιότητες µάλλον παρά στις ανάγκες 

των ατόµων που τα αφορούν. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί και οι πολιτικές 

προθέσεις για την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του 

αποκλεισµού συχνά ανακόπτονται από παγιωµένες και ισχυρές πρακτικές 

που εντοπίζονται στη λειτουργία των θεσµών, ακόµη και σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία, αφού η εκάστοτε κυβέρνηση νοµοθετεί για την ένταξη των ατόµων 

Ειδικών Κατηγοριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, όχι µόνο στη βάση 

απονοµής κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, αλλά και ικανοποιώντας 

άλλες πολιτικές σκοπιµότητες και πρακτικές. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής πολιτικής, οι ανισότητες και κατ’ επέκταση ο κοινωνικός 

αποκλεισµός διαιωνίζονται και καθίσταται δύσκολη κατά συνέπεια η 

διαµόρφωση των συνθηκών για την συστηµατική αντιµετώπισή τους.  
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