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Θέµα: «Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ειδικούς 

Παιδαγωγούς» 

  

Αξιότιµοι/ες κύριοι/ες του Υπουργείου Υγείας 

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ) είναι επιστηµονικός 

σύλλογος µε εικοσαετή και πλέον δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και έδρα τη 

Θεσσαλονίκη (http://www.peep.gr). Η δράση της  αφορά τόσο στην οργάνωση 

επιστηµονικών Ηµερίδων πανελλαδικά για τη διάχυση της γνώσης, όσο και στη 

συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία Παιδείας και  Υγείας δίνοντας βαρύτητα στον 

παιδαγωγικό και θεραπευτικό ρόλο του ειδικού παιδαγωγού. 

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ένας επιστήµονας ο οποίος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ και τις 

περισσότερες φορές κάτοχος Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού τίτλου. Είναι η 

µόνη ειδικότητα ειδικού θεραπευτή που απαρτίζεται από κατεξοχήν αποφοίτους ΑΕΙ, 

κατόχους βασικού πτυχίου ειδικής αγωγής ή αποφοίτους παιδαγωγικών και 
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καθηγητικών σχολών µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών και, σε κάθε 

περίπτωση, κατόχους παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 

Οι λογοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές, αν και απόφοιτοι Ιδρυµάτων 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αµείβονται για τις υπηρεσίες τους από τον ΕΟΠΥΥ σε 

αντίθεση µε τους ειδικούς παιδαγωγούς, απαξιώνοντας πλήρως το ρόλο τους αλλά 

και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τα οποία αποφοιτούν οι ειδικοί παιδαγωγοί. 

Γνωρίζουµε ότι τα  παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες αλλά και αναπτυξιακές 

διαταραχές στα σχολεία της χώρας µας εκπαιδεύονται και δέχονται παρέµβαση από 

τους διορισµένους στο δηµόσιο ειδικούς παιδαγωγούς, είτε σε ειδικά σχολεία είτε σε 

τµήµατα ένταξης είτε µέσω παράλληλης στήριξης. Διερωτώµαστε λοιπόν, αν 

σύµφωνα µε τον νέο ΕΚΠΥ η εκπαίδευσή τους πρέπει να γίνεται κυρίως από 

λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, από τη στιγµή που ο ειδικός παιδαγωγός δεν 

µπορεί να δικαιολογήσει µε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδει ούτε την 

ειδική διαπαιδαγώγηση η οποία, παρόλα αυτά, δικαιολογείται από λογοθεραπευτές ή 

εργοθεραπευτές!  

Ειδική αγωγή, ακολουθώντας την ακριβή ετυµολογία της έννοιας και µε βάση την 

κοινή λογική δεν νοείται χωρίς τους ειδικούς παιδαγωγούς ως πρωταρχικούς φορείς 

της.   

• Ο ειδικός παιδαγωγός, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, πρωτίστως παίρνει 

την απόφαση να ασχοληθεί µε τον τοµέα της Ειδικής Αγωγής, ακόµα και ως 

απόφοιτος Λυκείου δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις για να εισαχθεί σε 

Τµήµα ΑΕΙ που χορηγεί βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή. 

• Αρχικά, µέσα από εργασίες χρησιµοποιώντας την κατάλληλη βιβλιογραφία. 

• Έπειτα µέσα από µετεκπαίδευση. 

• Πρακτική άσκηση. 

• Εξελίσσεται και εξειδικεύεται διαρκώς. Η εκπαίδευσή του δεν έχει 

ηµεροµηνία λήξης (καθηµερινή µελέτη βιβλίων, παρακολούθηση σεµιναρίων 

και προγραµµάτων εξειδίκευσης). 

 



Είναι ο ειδικός επιστήµονας που διαγιγνώσκει και παρεµβαίνει στη γεφύρωση του 

χάσµατος µεταξύ της νοητικής δυνατότητας και της σχολικής απόδοσης. Πλαισιώνει 

θεραπευτικά µαθητές/τριες µε µαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσαριθµησία, 

δυσορθογραφία, δυσκολίες στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

παιδιά  µε ΔΕΠ-Υ, µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΦ), αυτισµό, µε 

αισθητηριακές διαταραχές,(κώφωση, τύφλωση) µε σωµατική ή νοητική αναπηρία κ.α.  

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο εκπαιδευτικός εκείνος ο οποίος διαµεσολαβεί ανάµεσα 
στο παιδί και τη µάθησή του, ανάµεσα στο παιδί και την οικογένειά του, αλλά και 
ανάµεσα στους γονείς και το σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος του είναι παιδαγωγικός, 
συµβουλευτικός και υποστηρικτικός.  

Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαµβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, 
εφήβους αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα, ανάλογα πάντα µε τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει..  

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο πλέον αρµόδιος επιστήµονας, ο οποίος -λαµβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της διάγνωσης που έχει δοθεί από τον δηµόσιο διαγνωστικό φορέα  
(Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ΚΕΣΥ)- προσδιορίζει το προφίλ δυνατοτήτων και 
αδυναµιών του ατόµου που αξιολογεί, χρησιµοποιώντας σταθµισµένες και άτυπες 
δοκιµασίες που αφορούν σε τοµείς, όπως φωνολογική ενηµερότητα (αντιστοίχιση 
φωνήµατος – γραφήµατος, φωνηµική επίγνωση, συλλαβική επίγνωση, προτασιακή 
επίγνωση, επίγνωση ρίµας), ταχύτητα αυτοµατοποιηµένης κατονοµασίας, ανάγνωση, 
γραφή, µαθηµατικά, οπτική µνήµη, ακουστική µνήµη, συγκέντρωση προσοχής, 
ενίσχυση παθητικού και ενεργητικού λεξιλογίου, κατανόηση κειµένου, παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου κ.α. Τα αποτελέσµατα των εργαλείων αυτών 
αξιοποιούνται για τη διαµόρφωση της µακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσµης 
στοχοθεσίας του εξατοµικευµένου αποκαταστασιακού προγράµµατος και την επιλογή 
συγκεκριµένου υλικού και στρατηγικών παρέµβασης. 

Ο ειδικός παιδαγωγός λαµβάνοντας υπόψη το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το 
τροποποιεί και το προσαρµόζει στις ατοµικές ανάγκες των παιδιών.  

Είναι ο πλέον αρµόδιος για να ανιχνεύσει τα µαθησιακά ελλείµµατα, τις δυσκολίες 
αλλά και τις δυνατότητες ενός παιδιού χρησιµοποιώντας διάφορα εργαλεία τα οποία 
θα τον βοηθήσουν στη χρήση συγκεκριµένων στρατηγικών παρέµβασης. 

Το εξατοµικευµένο ατοµικό πρόγραµµα περιλαµβάνει εν κατακλείδι γενικούς και 
ειδικούς στόχους, ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το κάθε παιδί στους 
παρακάτω τοµείς 

ü Γραφή 

ü Ανάγνωση 



ü Μαθηµατικά 

ü Ενίσχυση µνήµης 

ü Συγκέντρωση προσοχής 

ü Επικοινωνιακή  επάρκεια  

ü Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή του παιδιού µε το περιβάλλον 
του και το σχολικό πλαίσιο  

Τα µέσα που χρησιµοποιεί περιλαµβάνουν: 

ü Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 

ü Εκπαιδευτικές κάρτες 

ü Τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης 

ü Έντυπο υλικό 

ü Παιχνίδι ρόλων 

ü Πολυαισθητηριακό υλικό 

ü Εκπαιδευτικό υλικό µέσω ψηφιακών εφαρµογών 

Συµπερασµατικά, οι ειδικοί παιδαγωγοί αποτελούν σήµερα στη χώρα µας την 

κατεξοχήν ειδικότητα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, κάτι που αναγνωρίζουν τα 

αρµόδια υπουργεία, που τους τοποθετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, διαγνωστικές 

οµάδες, καθώς και σε πολλές άλλες συναφείς δοµές, ενώ παράλληλα αποτελούν και 

την πλέον πολυάριθµη οµάδα επιστηµόνων στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής. 

 

Σύµφωνα όµως µε τη διαµόρφωση  του τελευταίου ΕΚΠΥ (Β 4898/2018), οι ειδικοί 

παιδαγωγοί αποκλείονται  από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών και τις ειδικές 

διαπαιδαγωγήσεις αναλαµβάνουν  να τις πραγµατοποιούν όλες οι  άλλες ειδικότητες 

(λογοθεραπευτές-εργοθεραπευτές) πλην των ειδικών παιδαγωγών. 

Αυτό ακυρώνει τον επιστηµονικό ρόλο του ειδικού παιδαγωγού που καλείται να 

συγκεράσει τη θεραπευτική και παιδαγωγική διαδικασία προς όφελος του παιδιού µε 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες µάθησης. 

 



Για όλα τα παραπάνω θεωρούµε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ να 

λάβουν σοβαρά υπόψη ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί κατάφωρα αδικούνται και πρέπει να 

αµείβονται ισόποσα µε τις άλλες ειδικότητες. 

 

Αξιότιµοι/ες κύριοι/ες του ΥπουργείουΥγείας 

 

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για το γνήσιο ενδιαφέρον που επιδείξατε στο 

θέµα µας και µας προσκαλέσατε σε δια ζώσης συνάντηση, θα εκτιµούσαµε ιδιαίτερα 

αν συνδράµετε στην τροποποίηση της απόφασης, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 

άνιση και άδικη αντιµετώπιση των ειδικών παιδαγωγών έναντι των συναφών 

ειδικοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 


