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  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018 

Α.Π.: 319 
 
Προς: 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΠΕ & ΔΕ 
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
 
Κοινοποίηση:  
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
 Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
 Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. 

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
 

 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση «Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)» και                     
«Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)» με θέμα «ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: διακρίσεις και              
ανισότητες» - Μέρος Β’. 
 
Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) και 
το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της ερευνητική τους συνεργασίας για την από κοινού ανάδειξη των              
διακρίσεων/ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην ειδική αγωγή, στην                    
εκπαίδευση και στην εργασία, καθώς και των στρατηγικών που απαιτείται να υιοθετηθούν για την 
αντιμετώπισή τους στη βάση τόσο των επιταγών του συντάγματος της χώρας όσο και των απαιτήσεων 
της εθνικής νομοθεσίας, στην οποία πλέον έχει ενσωματωθεί η δικαιωματική προσέγγιση της                     
αναπηρίας, πραγματοποιούν την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στον                 
πολυχώρο «Αθηναΐς» (Καστοριάς 34, Αθήνα) παρουσίαση έρευνας αφιερωμένης στην ειδική αγωγή 
και εκπαίδευση, με τίτλο «Τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών & των εκροών της 
ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα την περίοδο 2007 – 2016». Κατά τη διάρκεια της                     
εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης τα «Στατιστικά δεδομένα φοίτησης μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του                      
Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας & Θρησκευμάτων.  
 
Στην εκδήλωση θα υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής                    
κοινότητας και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, δίνοντας 
προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που παρακολούθησαν την παρουσίαση 
της Ετήσιας Έκθεσης τον περασμένο Μάιο, καθώς και όσοι ανήκουν στην αρμοδιότητα της                       
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς δαπάνη για το                       
δημόσιο. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους                                  
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η 
ομαλή λειτουργία των σχολείων. 
 
Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
το συντομότερο δυνατό συμμετοχή (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) στην ακόλουθη ηλεκτρονική            
διεύθυνση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: info@kanep-gsee.gr με θέμα «Δήλωση συμμετοχής στην παρουσίαση 
του Β’ κύκλου της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ». Οι αιτήσεις υποβολής θα 
γίνουν δεκτές έως και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018. 
 
 

        Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.  

 

                           Μιχάλης Κουρουτός                                  Ιωάννης Βαρδακαστάνης  

 
 
 

 

 

         


