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Πράξη 41/27-1-2023 
 

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα 27-1-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών υπό την προεδρία του Διευθυντή Αθανάσιου 
Αναστασίου (ΠΕ01) με μοναδικό θέμα την ομαλή πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών ΑμεΑ 
στον σχολικό χώρο. Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑμεΑ) που 
έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία.  

2. Τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. 
3. Τον υπ’ αριθμόν 3699/2008 νόμο με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 

ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 
4. Την αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 
5. Τα διαχρονικά αιτήματά μας προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής. 
6. Το θεσμοθετημένο γεγονός ότι η πολιτεία, αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του 

Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και 
ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον 
υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους 
στην κοινωνική ζωή. 
 

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει σε όλους τους μαθητές, 
τις μαθήτριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό με αναπηρία του σχολείου μας, ίσες ευκαιρίες για 
πλήρη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την αντισυναδελφική, αντιπαιδαγωγική και απάνθρωπη στάση της Διευθύντριας του 2ου 
Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής για τα εμπόδια που δημιουργεί καθημερινά στην ομαλή είσοδο 
και αποχώρηση μαθητών και εκπαιδευτικών με κινητικά προβλήματα από το σχολείο μας. 
 

ΚΑΛΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Το Δήμο Αγίας Παρασκευής  
2. Τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 
 
να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της 
πρόσβασης των μαθητών και εκπαιδευτικών ΑμεΑ στο σχολείο. Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το 
παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο Διευθυντής                                                                                                     Οι εκπαιδευτικοί 

 
Ονοματεπώνυμο, υπογραφή                                                                     Ονοματεπώνυμα, υπογραφές 


