
ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  Δίκτυο  Ειδικών  Σχολείων  (Δ.Ε.Σ.) ξεκίνησε  ως  ιδέα  με  το  γεγονός  της 
διακοπής των μεταφορών το Δεκέμβριο του 2011.

Αρχικά ως προσπάθεια να ενώσουν τα σχολεία τις  φωνές τους απέναντι  στο 
πρόβλημα των μεταφορών που είχε τότε προκύψει.

Το να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς (όπως εκπαίδευση, υποστήριξη γονέων 
και  νομική υποστήριξη)  όπου τα σχολεία θα μπορούσαν να συντονίσουν τις 
ενέργειές  τους,  να  συνεργαστούν  και  να  ανταλλάξουν  πληροφορίες  ήταν  η 
φυσική κατάληξη και το πέρασμα σε μια πιο δομημένη συλλογική δράση.

Η πρώτη συνάντηση Εκπροσώπων όσων ΣΜΕΑΕ της Αττικής ήταν δυνατό να 
ενημερωθούν τότε, έγινε τον Μάρτιο του 2012.

Έκτοτε  το  Δίκτυο  Ειδικών  Σχολείων  εξελίσσεται  και  σήμερα  συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από 32 ΣΜΕΑΕ της Αττικής.

ΣΤΟΧΟΣ

 Στόχος της λειτουργίας του Δικτύου είναι: 

o η προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών όλων των βαθμίδων 
της Ειδικής  Εκπαίδευσης. 

o Η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής τους κυρίως εντός αλλά 
και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου εφόσον είναι δυνατόν.

o Η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών και η συνδρομή τους 
κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης.

o Η νομική προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
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Επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία και την κοινή δράση των εκπροσώπων 
και των οργάνων του Δ.Ε.Σ. 

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Η οργανωτική δομή είναι οριζόντια και τη συνιστά το 

ΣΩΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Η  οριζόντια  δομή  εξασφαλίζει την  ακεραιότητα,  αυτονομία και  την 
πολυσυλλεκτικότητα,  καθώς  και  το  απρόσβλητο της  δομής  από  κάθε 
είδους σφετερισμούς.

 Μέλη  του  Σώματος  Εκπροσώπων  μπορούν  εφόσον  το  επιλέξουν,
να συμμετάσχουν στις 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οι οποίες αποτελούν ομάδες με συγκεκριμένο πεδίο στόχων και δράσεων 
και διαρκή λειτουργία και είναι οι εξής:

o Ομάδα Εκπαίδευσης

o Ομάδα Μεταφορών

o Ομάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης

o Νομική Ομάδα
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Ενώ ένα μέλος από κάθε Ομάδα το οποίο αποτελεί και  τον εκπρόσωπο 

της Ομάδας,  εκπροσωπεί την Ομάδα στην κεντρική

o ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ομάδα Εκπαίδευσης (Ο.Ε.): Ασχολείται με όλα τα θέματα εκπαίδευσης.

 Ομάδα Μεταφορών  (Ο.Μ.): Εξειδικεύεται στα ζητήματα μεταφορών.

 Ομάδα  Ενημέρωσης  και  Υποστήριξης  (Ο.Ε.Υ):  Αποτελεί  την  πύλη 

πληροφοριών  του  Δικτύου  για  όσους  γονείς/κηδεμόνες  χρειάζονται 

ενημέρωση για κάποιο ζήτημα που τους απασχολεί. Εργάζεται στενά με 

τις άλλες Ομάδες για την παροχή των σωστών πληροφοριών.

 Ομάδα  Νομικής  Υποστήριξης  (Ο.Ν.Υ.): Αποτελείται  αποκλειστικά  από 

νομικούς  και  διαχειρίζεται  τα  νομικά  ζητήματα,  ενώ  ταυτόχρονα  έχει 

στόχο να προωθεί τη νομική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών 

και των γονέων/κηδεμόνων τους.

 ΟΜΑΔΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (Ο.Σ.Ε.): Ενημερώνεται  και 

παρακολουθεί κεντρικά τα θέματα που απασχολούν τις βασικές Ομάδες, 

συντονίζει τις ενέργειές τους και παίρνει - εφόσον απαιτείται - επείγουσες 

αποφάσεις. Επίσης διαχειρίζεται τα θέματα ΜΜΕ και  δελτίων τύπου.
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ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Τα  μέλη  της  ομάδας  δεν  εκλέγονται αλλά  δηλώνουν  πρόθεση 
συμμετοχής σε  μία  ομάδα στη  Συνέλευση  Εκπροσώπων  ή  στην 
αντίστοιχη ομάδα.

 Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  πολλές  υποψηφιότητες  για  μία  ομάδα,  
η επιλογή γίνεται  με κλήρο και  τοποθετούνται  έτσι  τα  διαρκή και  τα 
εφεδρικά μέλη της Ομάδας.

 Η  προσθήκη και αντικατάσταση μελών ομάδας είναι δυνατή, ανάλογα 
με διαθεσιμότητα και ανάγκες/φόρτο ομάδας.

 Η  προσθήκη  νέων  μελών  ομάδας (πέραν  της  πρώτης  σύστασής  της) 
αποτελεί ευθύνη και διαδικασία της ομάδας, η οποία συλλέγει τις νέες 
προτάσεις συμμετοχής.

 

 Η  αντικατάσταση μελών ομάδας γίνεται με προηγούμενη εκλογή νέου 
μέλους. Απομάκρυνση μέλους χωρίς αντικατάσταση μπορεί να γίνει για 
σοβαρούς ατομικούς λόγους και για περιορισμένο διάστημα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κάθε Ομάδα:

 Λειτουργεί αυτόνομα.

 Εξειδικεύεται στο πεδίο της.

16/10/2012 Σ ε λ  | 4 / 5



 Επικοινωνεί εσωτερικά τα θέματά της στα πλαίσια επικοινωνίας της αλλά 

και με τις υπόλοιπες ομάδες καθώς και με την Ομάδα Συντονισμού και 

Επικοινωνίας (αναφορές προβλημάτων).

 Συλλέγει και γνωρίζει σε βάθος τα θέματα και τις πληροφορίες.

 Ελέγχει την εγκυρότητα των πληροφοριών.

 Διακινεί την πληροφορία της στους εκπροσώπους & άλλες Ομάδες.

 Παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των άλλων Ομάδων.

 Συντονίζει ενέργειές της με τις άλλες Ομάδες.

 Εκπροσωπείται από 1 βασικό και 1 αναπληρωματικό εκπρόσωπο οι 

οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μόνιμοι και επιλέγονται πλειοψηφικά από 

τα μέλη της εκάστοτε Ομάδας.

Σημαντικό: για τα μέλη των  Ομάδων είναι  σχεδόν απαραίτητη η πολύ καλή 
επαφή με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, λόγω της ταχύτητας 
που απαιτείται συχνά στη μετάδοση πληροφορίας. Εάν ένα μέλος 
δεν έχει σχετικές γνώσεις θα πρέπει ένα άλλο μέλος που θα έχει 
την ευθύνη της επικοινωνίας μαζί του/της, να συμπληρώνει αυτόν 
τον τομέα υποχρεωτικά.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16/10/2012 Σ ε λ  | 5 / 5



 Το  Σώμα  Εκπροσώπων  αποφασίζει  για  α) καθολικές  αποφάσεις που 
αφορούν ή επηρεάζουν στο σύνολό του το Σώμα των Εκπροσώπων και 
για β) αλλαγές στη βασική δομή, αποκλειστικά και μόνο μέσω της 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ.

 Οι Ομάδες έχουν δικαίωμα λήψης απόφασης σε θέματα αποκλειστικά σε 

σχέση με το πεδίο δράσης τους.

 Για κάθε απόφαση Ομάδων πρέπει να ενημερώνεται η Ο.Σ.Ε. 

 Κάτω από επείγουσες και μόνο καταστάσεις η Ο.Σ.Ε.  μπορεί να παίρνει 

αποφάσεις και  να  προτείνει  ενέργειες,  εφόσον  δεν  υπάρχει  επαρκής 

χρόνος και  δυνατότητα έγκρισής τους από το σύνολο των Εκπροσώπων. 

 Εφόσον υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο, ενημερώνονται τα μέλη με 

mail ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο άμεσης επικοινωνίας (π.χ. SMS) ώστε 

να υπάρχει περιθώριο τα μέλη να εκφράσουν την διαφωνία τους ή τις 

απόψεις τους σε σχέση με μια τέτοια επείγουσα απόφαση. 

 Τα  μέλη  μπορούν  να  λειτουργούν  σε  σχέση  με  τη  δική  τους  ΣΜΕΑΕ 

ανεξάρτητα  και  πέρα  από  τη  συμμετοχή  τους  στο  Δ.Ε.Σ.,  αρκεί  οι 

ενέργειές τους να σέβονται τη θέση και την άποψη των υπόλοιπων μελών 

αλλά και τη λειτουργία του Δ.Ε.Σ.

Ελπίζουμε αυτά να είναι αρκετά για την αρχή.

Όσο θα «μεγαλώνουμε» θα διευκρινίζονται πλευρές που δεν έχουν ίσως 

προκύψει.

Καλή συνέχεια!
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