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                                                       ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 Αξιότιµοι κύριοι/ε 

               Ο ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια της διαβούλευσης σχετικά µε τη  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- C.07-

01 23-12-2016,  αιφνίδια, κάλεσε  τις  ειδικότητες των λογοθεραπευτών,  

εργοθεραπευτών και  ψυχολόγων  για υπογραφή συµβάσεων, το οποίο θα 

αποτελεί προϋπόθεση για την κάλυψη  απόδοσης δαπάνης πράξεων 

θεραπειών Ειδικής Αγωγής,  εκτός από εµάς,  τους ειδικούς παιδαγωγούς 

. Η αιτιολογία του αποκλεισµού είναι ότι  δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο 

άδειας άσκησης επαγγέλµατος.  

Μας απαξιώνουν πλήρως, επιστηµονικά και επαγγελµατικά.  

 

Ενηµερώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν 

βεβαίωση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή, 

σύµφωνα µε: 

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ. Α΄/9-

2-2007).  



2. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Φ.Ε.Κ.1340,τ.Β΄/16-

10-2002) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 

σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως 

ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή της. 

 3. Την υπ’ αριθ. …… Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε................  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, χορηγείται από τον/την ∆/ντή/τρια Π.Ε.,  

ΑΠΟΦΑΣΗ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή πέραν του 

ωραρίου εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι δεν εµποδίζεται η οµαλή 

εκτέλεση της υπηρεσίας τους στους αιτούντες εκπαιδευτικούς. 

 

Η ειδικότητα του Ειδικού Παιδαγωγού στην Ελλάδα  άρχισε την 

δράση και το επιστηµονικό της έργο κατά την δεκαετία του 1980 και 

κυρίως του 1990, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται οι περιπτώσεις 

πρωτοπόρων Ειδικών Παιδαγωγών κατά τα παρελθόντα έτη. Αρχικά τα 

∆ιδασκαλεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την διετούς φοιτήσεως 

µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, αργότερα τα µεταπτυχιακά τµήµατα 

εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή των Ελληνικών και ξένων 

Πανεπιστηµίων και τέλος, τα πανεπιστηµιακά τµήµατα Ειδικής Αγωγής, 

οι πρώτοι πτυχιούχοι των οποίων δραστηριοποιούνται εδώ και 15 έτη 

στην αγορά εργασίας, εκπαιδεύουν και εξειδικεύουν  έναν σηµαντικό 

αριθµό Ειδικών Παιδαγωγών.   

Η ειδικότητα του Ειδικού Παιδαγωγού του επιτρέπει να 

αντιµετωπίζει θεραπευτικές-παιδαγωγικές παρεµβάσεις σε ένα ευρύ 

φάσµα διαταραχών: ∆ιάσπαση προσοχής-Υπερκινητικότητα(∆ΕΠ-



Υ), ∆ιαταραχές αυτιστικού φάσµατος (∆ΑΦ), Νευρολογικές και  

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Προβλήµατα συµπεριφοράς, Στήριξη & 

Συµβουλευτική γονέων, Νοητική καθυστέρηση, Συναισθηµατικές 

διαταραχές, Μαθησιακές ∆υσκολίες, Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. 

∆υσλεξία), Κινητικές αναπηρίες, Κώφωση, Τύφλωση, Πολλαπλές 

Αναπηρίες.  

Ρόλος του είναι να να αξιολογεί και να καθορίζει τις ανάγκες κάθε 

παιδιού, και σύµφωνα µε αυτές να σχεδιάζει και να εφαρµόζει ειδικά 

εξατοµικευµένα προγράµµατα παρέµβασης σε παιδιά που χρήζουν 

θεραπευτικής παρέµβασης. Αυτά τα ειδικά προγράµµατα είναι δυνατόν 

να παρέχονται στα πλαίσια θεραπευτικών προγραµµάτων µέσω 

εξατοµικευµένων συνεδριών ειδικής αγωγής (π.χ. ειδικών 

διαπαιδαγωγήσεων, ειδικών συµπεριφορών, κοινωνικοποίησης, αγωγής 

γραπτού λόγου) από Ειδικούς Παιδαγωγούς που ιδιωτεύουν ή που 

συνεργάζονται µε Κέντρα Ειδικής Αγωγής. Ο ρόλος του 

Ειδικού Παιδαγωγού τον τοποθετεί, ως αναπόσπαστο µέρος 

της διεπιστηµονικής οµάδας των Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης, 

∆ιάγνωσης και Υποστήριξης του ΥΠΠΕΘ, των 

Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και Κέντρων Ψυχικής 

Υγιεινής, των Ιατροπαιδαγωγικών και Παιδοψυχιατρικών Μονάδων 

∆ηµόσιων Νοσοκοµείων, των Ιδρυµάτων και Θεραπευτηρίων Ειδικής 

Αγωγής. Σηµειωτέον ότι χωρίς την αξιολόγηση από Ειδικό Παιδαγωγό, 

δεν µπορεί να εκδοθεί έγκυρη γνωµάτευση πιστοποίησης ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών.   

Η κοινοτική οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σχετικά µε το β γενικό σύστηµα αναγνώρισης 

επαγγελµατικών εκπαιδεύσεων βάσει του οποίου προτρέπεται η χώρα 

µας να εναρµονιστεί µε την Ε.Ε., αναφέρει στη σελ. 2786, κεφ. 



Α, άρθρο 2 (1) ii  την περίπτωση των Θεραπευτών Παιδαγωγών δηλ. 

των Ειδικών Παιδαγωγών.  

Ο ειδικός παιδαγωγός, είναι ο πλέον κατάλληλος και 

εξειδικευµένος θεραπευτής για να βοηθήσει τα παιδιά  µέσω των 

θεραπειών της ειδικής διαπαιδαγώγησης, να µπορέσουν να 

βελτιώσουν την κατανόηση και τη γραπτή τους έκφραση, αλλά και 

να αναπτύξουν ώριµες και κατάλληλες γνωστικές και µεταγνωστικές 

στρατηγικές, καθώς και δεξιότητες µελέτης και αυτορρύθµισης. 

Με βάση τα ανωτέρω και γνωρίζοντας ότι µέχρι σήµερα εκτελούνται 

πράξεις Ειδικής ∆ιαπαιδαγώγησης και από άλλες συναφείς ειδικότητες 

εξαιτίας της έλλειψης νοµικού πλαισίου, προτείνουµε την απόδοση 

δαπάνης πράξεων Ειδικής ∆ιαπαιδαγώγησης σε Ειδικούς Παιδαγωγούς, 

οι οποίοι πληρούν τις επιστηµονικές  προϋποθέσεις.   

Ο αποκλεισµός των Ειδικών Παιδαγωγών από τον όποιο διάλογο, 

έστω και προσχηµατικό, αντικατοπτρίζεται και  στο ποσό κάλυψης ανά 

θεραπευτική συνεδρία, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,23 ευρώ.         

Οι προτάσεις επί του κειµένου της διαβούλευσης κατατίθενται σε 

συγκεκριµένο e-mail ελεγχόµενες χωρίς δυνατότητα περαιτέρω 

δηµοσιοποίησης, διαδικασία η οποία κάθε άλλο παραπέµπει σε δηµόσια 

διαβούλευση. 

Σας προτείνουµε να αναζητήσετε και τον Κώδικα Ηθικής 

δεοντολογίας του Ειδικού  Παιδαγωγού. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


