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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1402/2009, του Βασιλείου Κατσιούλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ανεπαρκή ενίσχυση προς μαθητές με σωματική ή διανοητική 
αναπηρία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πατέρας ενός αυτιστικού αγοριού, το οποίο δεν έγινε δεκτό στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σχολείου στις Βρυξέλλες. Κάνει λόγο για τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που είναι 
γονείς παιδιών με αναπηρία, λόγω των ανεπαρκών μέτρων που λαμβάνονται από τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης και πλήρους συμμετοχής των 
παιδιών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επισημαίνει επίσης ότι τα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία δεν παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετέχουν 
στις κανονικές τάξεις, αλλά απλώς προτείνουν την ένταξη του παιδιού στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας προέλευσής του, το οποίο έμμεσα σημαίνει ότι ο θιγόμενος υπάλληλος 
γονέας είτε θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία του στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είτε να 
ζει χωριστά από ένα μέλος της οικογένειας το οποίο θα υποχρεωθεί να εγκατασταθεί στη 
χώρα προέλευσης. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί αυτού του επιτακτικού ζητήματος και να διασφαλίσει ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
θα στελεχωθούν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό και θα αποκτήσουν τον 
εξοπλισμό που απαιτείται ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα παιδιά με 
αναπηρία που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.
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 «Ο γιος του αναφέροντος, ηλικίας 9 ετών, έγινε δεκτός ως μαθητής από τις 
19.01.2009 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο (ΕΣ) του Woluwe, στην πρώτη δημοτικού, τμήμα
DE, σε μια τάξη απαρτιζόμενη από 12 μαθητές. Το παιδί, που παρουσιάζει σημαντικές 
διαταραχές συμπεριφοράς, φοιτούσε προηγουμένως στο Αμβούργο, σε ένα σχολείο 
ειδικής εκπαίδευσης.

 Τον Οκτώβριο του 2008, υπεγράφη δοκιμαστικά μεταξύ των γονέων και του σχολείου 
μια συμφωνία Ειδικών Αναγκών Εκπαίδευσης (Special Education Needs - SEN), με 
την οποία καθοριζόταν ο τρόπος υποδοχής του παιδιού στο σχολείο.

 Η εισαγωγή του παιδιού στο σχολείο έγινε μόλις τον Ιανουάριο του 2009, αφού 
προηγουμένως ελήφθησαν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την υποδοχή του, ήτοι η 
πρόσληψη δύο εξειδικευμένων ατόμων που μιλούσαν τη γερμανική γλώσσα και η 
διαρρύθμιση ενός χώρου στην τάξη, προκειμένου να μπορεί το παιδί να απομονώνεται 
όταν αισθανόταν την ανάγκη.

 Το παιδί είναι τρία χρόνια μεγαλύτερο από τους άλλους μαθητές της τάξης του, 
μολονότι ο κανονισμός των ΕΣ ορίζει συνήθως σε δύο έτη τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
διαφορά ηλικίας.

 Η συμφωνία SEN, που υπεγράφη με τους γονείς, προέβλεπε την τακτική παρουσία 
του παιδιού, με προσαρμοσμένο σχολικό πρόγραμμα 3 ωρών μαθημάτων ημερησίως. 
Στην πράξη, ο απουσιασμός του παιδιού αναδείχθηκε υψηλός.

 Η ομάδα συμβουλευτικής SEN του σχολείου του Woluwe πραγματοποίησε μια 
συνάντηση απολογισμού στις 30 Απριλίου 2009, κατά την οποία η εν λόγω ομάδα 
συμβουλευτικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχολείο ήταν αναρμόδιο να 
εξακολουθεί να δέχεται το παιδί ως μαθητή, και τάχθηκε υπέρ της αναζήτησης 
εναλλακτικής λύσης1. Ο διευθυντής του σχολείου κοινοποίησε στους γονείς την 
απόφασή του να αποβάλει το παιδί.

 Ο αναφέρων άσκησε προσφυγή ενώπιον του Τμήματος Προσφυγών των ΕΣ. Στις 
31.08.2009, το Τμήμα Προσφυγών απέρριψε την αίτηση και δεν αποδέχθηκε τα 
επιχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων όσων επικαλούνται την εισαγωγή διακρίσεων2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

- Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Η Επιτροπή μεριμνά με ιδιαίτερη προσοχή για την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην έκθεση3

εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος SEN, η οποία υπεβλήθη στο Ανώτατο 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ΑΣΕΣ) που συνεκλήθη τον Απρίλιο του 2009, 
κατόπιν μελέτης που αποφασίστηκε από το ΑΣΕΣ και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο:

…. «Στους κόλπους των διοικητικών συμβουλίων, λόγου χάρη, η Επιτροπή εμμένει στο ότι δεν 

                                               
1 Διαδικασία που ορίζει ο « Κανονισμός SEN», έγγραφο της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 
2009-D-4710-fr-6.
2 Προσφυγή 09/14, της 31.08.2009.
3 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 2009-D-343-fr-1.
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πρέπει σε καμία περίπτωση να καθορίζεται ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό SEN του κάθε 
Ευρωπαϊκού Σχολείου. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός (ή οι συνολικοί 
προϋπολογισμοί) που απαιτείται(ούνται) για τη δημιουργία όλων των περιόδων διδασκαλίας 
SEN, που το κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο κρίνει αναγκαίες, να διατίθεται(νται) προκειμένου να 
καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών SEN».
Η διεξαγωγή της μελέτης έδωσε τη δυνατότητα σε Σουηδούς εμπειρογνώμονες να 
επισκεφθούν διάφορα Ευρωπαϊκά Σχολεία, μεταξύ άλλων και αυτό του Woluwe, 
προκειμένου να αξιολογήσουν την υποδοχή των παιδιών SEN.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση των μαθητών συνεπάγεται συμμετοχή στις 
δραστηριότητες της τάξης μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Η έκθεση αξιολόγησης υπενθυμίζει 
ότι:
«Ο κυριότερος στόχος του προγράμματος SEN των Ευρωπαϊκών Σχολείων συνίσταται στη 
διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών SEN, στο μέτρο του δυνατού, στην κανονική 
διδασκαλία και στις κοινές δραστηριότητες της τάξης, ανάλογα με τις ικανότητές τους και με 
την κατάλληλη στήριξη. Αυτό περιλαμβάνει την ελάχιστη εξασφαλισμένη συμμετοχή του 
μαθητού στις ομαδικές γνωστικές δραστηριότητες».
«…πρωταρχική αρχή είναι και πρέπει να παραμείνει η ενσωμάτωση στην κανονική τάξη. Είναι 
απολύτως αναγκαίο η εν λόγω ενσωμάτωση να αποβεί προς το συμφέρον της γνωστικής και 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των ενδιαφερόμενων μαθητών με προοπτική τη μεταγενέστερη 
ανάπτυξή τους».

Η συγκεκριμένη έννοια της ενσωμάτωσης και συμμετοχής των μαθητών εμφανίζεται επίσης 
στον κανονισμό αναφορικά με την ενσωμάτωση των μαθητών SEN στα ΕΣ, που ορίζει ότι:

«...είναι αναγκαίο να βρεθεί το Ευρωπαϊκό Σχολείο σε θέση να τους προσφέρει μια κατάλληλη 
παιδαγωγική και κοινωνική ενσωμάτωση. Εάν αυτό δεν συμβεί, το σχολείο διατηρεί το 
δικαίωμα να δηλώσει αναρμοδιότητα και να συστήσει στους γονείς να αναζητήσουν μια λύση 
σχολικής φοίτησης περισσότερο προσαρμοσμένη και με εφόδια για την κάλυψη των ειδικών 
αναγκών του παιδιού τους. Στην προκειμένη περίπτωση, το σχολείο παρέχει κάθε δυνατή 
βοήθεια στους γονείς».

- Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Προσφυγών

Όσον αφορά την απόφαση του Σχολείου του Woluwe για διακοπή της σχολικής φοίτησης του 
παιδιού του αναφέροντος, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Προσφυγών επισημαίνεται 
σαφέστατα ότι τα ΕΣ δεν μπορούν να έχουν αρμοδιότητα για αντιμετώπιση όλων των 
καταστάσεων που αφορούν κάποιον ανάπηρο μαθητή, όπως διευκρινίζεται στα παρακάτω 
αποσπάσματα:

«Η Σύμβαση για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, που συνήφθη στο Λουξεμβούργο την 
21η Ιουνίου 1994, καθιερώθηκε ενόψει της κοινής εκπαίδευσης των παιδιών του προσωπικού 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό την ομαλή λειτουργία των θεσμικών τους οργάνων. ... 
Βάσει αυτού, ο αναφέρων συμπέρανε ότι υπάρχει ένα υποκειμενικό δίκαιο το οποίο ορίζει ότι 
τα παιδιά των υπαλλήλων πρέπει να γίνονται δεκτά στα σχολεία και ότι τα τελευταία πρέπει να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκπαίδευσή τους με βάση τις ανάγκες του σχολείου. 
Εντούτοις, το ανωτέρω συμπέρασμα δεν συνάγεται ούτε από το κείμενο της Σύμβασης, ούτε από 
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το κείμενο του γενικού κανονισμού που εξέδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο ... ούτε από τις 
ρυθμιστικές εξελίξεις του κανονισμού, οι οποίες συγκεκριμενοποιούνται με το έγγραφο σχετικά 
με την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία ...

… Η σχολική φοίτηση είναι μια προσφορά, αποτελεί μια δυνατότητα και όχι μια υποχρέωση, σε 
αντίθεση με τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία υποχρεούνται να δεχθούν και να 
ενσωματώσουν όλους τους μαθητές σχολικής ηλικίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στο 
θεμελιώδες δικαίωμά τους στην παιδεία· ως εκ τούτου, το προσωπικό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων δεν είναι υποχρεωμένο να στείλει τα παιδιά του σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο, όπως 
επίσης το τελευταίο δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει 
κάποιο εθνικό σύστημα, που μεριμνά ώστε κανένα παιδί σχολικής ηλικίας να μη βρεθεί εκτός 
του εκπαιδευτικού συστήματος ...

… Ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό ατομικής διδασκαλίας συνιστά εκ νέου μια πράξη 
αποκλεισμού που ξεχωρίζει και στιγματίζει τους εν λόγω μαθητές (Κανονισμός SEN).

… η ενσωμάτωση συναρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού και από τα μέσα που 
διαθέτει το σχολείο, το οποίο δύναται να δηλώσει αναρμοδιότητα προκειμένου να μη δεχθεί να 
επωμισθεί μια ευθύνη στην οποία δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει».

... Μεταξύ των εξουσιών της "ομάδας συμβουλευτικής SEN" συγκαταλέγεται η δυνατότητα να 
προτείνει τη διακοπή της σχολικής φοίτησης σε περίπτωση έκδηλης απουσίας προόδου ή λόγω 
της ανικανότητας του σπουδαστή να ενσωματωθεί στο σχολικό βίο, και η υπόδειξη για 
αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για τη σχολική φοίτηση...».

- Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το 
σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Ο αναφέρων επικαλείται το άρθρο 24 της Σύμβασης, που αφορά την εκπαίδευση, και το 
οποίο ορίζει ότι:

«Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των αναπήρων ατόμων στην εκπαίδευση. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος δίχως διακρίσεις και στο 
πλαίσιο της ισότητας των ευκαιριών, τα συμβαλλόμενα κράτη ενεργούν κατά τρόπο ώστε το 
εκπαιδευτικό σύστημα να φροντίζει για τη σχολική ένταξη σε όλες τις βαθμίδες και να 
προσφέρει διά βίου δυνατότητες μάθησης ... Για τους σκοπούς της άσκησης του συγκεκριμένου 
δικαιώματος, τα συμβαλλόμενα κράτη μεριμνούν ώστε: α) τα ανάπηρα άτομα να μην 
αποκλείονται λόγω της αναπηρίας τους από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και ώστε τα 
ανάπηρα παιδιά να μην αποκλείονται, λόγω της αναπηρίας τους, από την δωρεάν και 
υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η θέση σε ισχύ της ανωτέρω αναφερόμενης Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών δεν σημαίνει ότι το κάθε σχολείο πρέπει να δέχεται όλα ανεξαιρέτως τα 
παιδιά, ανεξαρτήτως των ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία τους, αλλά 
συνεπάγεται ότι τα γενικά συστήματα εκπαίδευσης των κρατών οφείλουν να προσφέρουν μια 
σχολική διέξοδο για όλες τις περιπτώσεις.
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Όμως τα ΕΣ δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, συγκρίσιμο με 
τα εθνικά γενικά συστήματα εκπαίδευσης, τα οποία έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τη 
δυνατότητα σχολικής φοίτησης σε όλα τα παιδιά. Τα ΕΣ είναι κοινά (και όχι ειδικά) σχολεία 
που προσφέρουν μια κλασική ακαδημαϊκή διδασκαλία η οποία οδηγεί στην απόκτηση του 
ευρωπαϊκού απολυτηρίου που ανοίγει τις πύλες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, για 
παράδειγμα, τα ΕΣ δεν προσφέρουν ούτε επαγγελματική εκπαίδευση, ούτε τεχνική 
εκπαίδευση, ούτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την απόκτηση άλλων ειδών απολυτηρίων, 
ούτε αθλητική αγωγή υψηλού επιπέδου, κ.ο.κ.

- Ιδιαίτερη περίπτωση του παιδιού του αναφέροντος

Όσον αφορά την περίπτωση του παιδιού του αναφέροντος, η Επιτροπή ασχολήθηκε με αυτήν 
με ιδιαίτερη προσοχή, και ανάμεσα στον αναφέροντα και την Επιτροπή υπήρξαν διάφορες 
ανταλλαγές, καθώς και μια συνάντηση.

Όταν το σχολείο αποφάσισε ότι δεν μπορούσε πλέον να δεχθεί το παιδί ως μαθητή, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής και η κοινωνική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συντόνισαν τις προσπάθειές τους προκειμένου να βοηθήσουν την οικογένεια να βρει μια 
εναλλακτική λύση.

Μία από τις δυσκολίες που συνδέονται με τη σχολική φοίτηση του παιδιού στο Βέλγιο, σε 
ειδικό σχολικό ίδρυμα το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από 
την ιατρική του κατάσταση, έχει να κάνει με την κύρια γλώσσα του παιδιού, που είναι η 
γερμανική. Αυτό οδήγησε τις υπηρεσίες να έλθουν σε επαφή με το βελγικό δίκτυο 
γερμανόφωνης διδασκαλίας. Έτσι ανακαλύψαμε ένα σχολείο ειδικευμένο σε αυτιστικά παιδιά 
στο Eupen, που βρίσκεται στα ανατολικά καντόνια, στη γερμανόφωνη κοινότητα του 
Βελγίου.

Το συγκεκριμένο σχολείο, που μεταξύ άλλων εφαρμόζει τη μέθοδο ABA1, την οποία 
επιθυμούν οι γονείς, μπορεί να δεχθεί τον γιο τους, ακόμη και ως οικότροφο. Η διεύθυνση 
του σχολείου απεστάλη στον αναφέροντα2. Το συμφέρον του παιδιού επιτάσσει τη σχολική 
του φοίτηση σε κάποιο ίδρυμα που θα μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.

Συμπέρασμα

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η αύξηση του αριθμού μαθητών SEN 
(457 το σχολικό έτος 2008/09 έναντι 274 το 2004/2005, δηλαδή το 2,11 % του συνολικού 
αριθμού μαθητών), καθώς και η αύξηση του αριθμού περιπτώσεων που χρήζουν εντατικής 
φροντίδας (24 περιστατικά το 2008/09 έναντι μόνο 10 το 2007/08), δείχνουν ότι τα Σχολεία 
βρίσκουν όλο και περισσότερες λύσεις για την ενσωμάτωση των παιδιών που παρουσιάζουν 

                                               
1 Η ABA είναι μια μέθοδος υποβολής που αποσκοπεί στη μεταβολή των συμπεριφορών σε παιδιά που πάσχουν 
από αυτισμό, με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους. Η μέθοδος αυτή προκαλεί αρκετά διιστάμενες αντιδράσεις, 
ενθουσιώδεις για τους μεν, κριτικές για τους δε, καθώς συνιστά μια μέθοδο υποβαλλόμενης εκπαίδευσης και όχι 
μια θεραπευτική αγωγή, ασκώντας στο παιδί μια πίεση που μπορεί να εκληφθεί ως μορφή βίας. Για να φέρει 
αποτελέσματα, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση και για 30 έως 40 ώρες την εβδομάδα.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, τηλ. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm.
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τις πιο σοβαρές διαταραχές. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διατεθούν στη Σχολεία όλα τα 
αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα.

Τα ΕΣ λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να ενσωματώσουν τα παιδιά που έχουν 
ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, αλλά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες που 
προκύπτουν από όλες τις καταστάσεις. Επομένως, τα ΕΣ ενδέχεται να δηλώνουν 
αναρμοδιότητα αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων, όπως αυτής του γιου του αναφέροντος, 
παρά τις πραγματικές προσπάθειες που κατέβαλε το σχολείο για την ενσωμάτωση του 
παιδιού.

Από την άλλη, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τα ΕΣ, επέτρεψαν στην οικογένεια να 
εντοπίσει ένα κατάλληλο σχολείο και ο εργοδότης του έλαβε μέτρα χορήγησης οικονομικής 
βοήθειας.


