
Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) (Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των εργαζομένων 
εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) και αντιπαραβολή με τις εγκυκλίους 48275/Δ3/2-03-2019 (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/2019) 
66082/Δ3/2-05-2018 (ΦΕΚ 1585/Β΄). 
 

 Εγκύκλιος 48275/Δ3/2-03-2019 (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/2019). Εγκύκλιος 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007). 
 Ισχύει: Τροποποιείται: 
1 νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.» 

 
όπου αναφέρεται «ΚΔΑΥ» 

2 νοείται Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» 
 

όπου αναφέρεται «ΣΜΕΑ» 

Α΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Οι Διευθυντές ειδικών σχολείων 
3 «4. Συνεργάζονται με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και με άλλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες οικείων OTA, κ.ά.) για 
τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των 
μαθητών/τριών». 
 

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και με 
τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ, ιατροπαιδαγωγικές 
υπηρεσίες, κ.α.) για τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική 
ένταξη των μαθητών. 

4 «10. Υποβάλλουν: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
λειτουργίας του σχολείου, σε τρία (3) αντίγραφα για έγκριση, 
στον/ην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) τις 
εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την 
αριθμ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), στο 
οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας 

10. Υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής 
αγωγής, σε τρία αντίγραφα, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του σχολείου. 



Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης». 
 

Οι Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) 
5 «2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική έκθεση - 

γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από Τ.Ε., δύνανται να 
υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων ύστερα από: α) εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της 
Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών/τριών, εφόσον η 
υποστήριξη αυτή συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό του 
βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, β) σχετικό αίτημα 
των γονέων ή κηδεμόνων και γ) σύμφωνη γνώμη του/της 
Συντονιστή/στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης ή του/της Συντονιστή/στριας παιδαγωγικής 
ευθύνης του σχολείου». 
 

2. Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, 
τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες 
που είναι απαραίτητες να γίνουν 
για να φοιτήσει στο Τ.Ε.. 
Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι 
γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν 
έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις 
περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το σχολικό 
σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

6 «6. Ενημερώνουν και υποστηρίζουν τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής 
εκπαίδευσης σε συνεργασία με το προσωπικό του οικείου 
Κ.Ε.Σ.Υ.». 
 

6. Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους 
σχολικούς συμβούλους της περιφερείας τους και με το προσωπικό 
του οικείου ΚΔΑΥ. 

7 «7. Συντάσσουν: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
λειτουργίας του Τ.Ε., το οποίο υποβάλλεται δια του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα 
της σχολικής μονάδας, για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
και β) την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε., 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού 
έργου των Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 

7. Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό 
σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του 
Τ.Ε.. 



1816/ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), η οποία 
υποβάλλεται διά του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο 
οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης». 
 

8 «8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες 
συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης 
στήριξης του σχολείου τους ή όμορου σχολείου ύστερα από 
απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης». 

8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων 
σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης όμορου 
σχολείου ύστερα από εισήγηση του 
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου 
ανήκει το σχολείο. 

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε. 
9 «9. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν 

Τ.Ε. 
- Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των 
υπεύθυνων εκπαιδευτικών. 
- Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., δεν 
απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες 
δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς 
την έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης». 
 

• Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων 
εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχολικού συμβούλου ειδικής 
αγωγής. 
• Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ, δεν 
απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες 
και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του 
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής. 

Οι Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης 
10 «1. Ενημερώνονται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου 

σχετικά με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας, για τον οποίο έχει 
εγκριθεί παράλληλη στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη την 
αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., σχετικές 
παιδαγωγικές εκθέσεις καθώς και άλλες αξιολογήσεις-

1. Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις 
ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη 
στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΔΑΥ ή των 
πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του 
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής. 



γνωματεύσεις που πιθανόν υπάρχουν από άλλους φορείς 
αξιολόγησης». 
 

11 «2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του/της 
μαθητή/τριας και συντάσσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (ΕΠΕ) λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς άξονες 
και τις υποδείξεις του Κ.Ε.Σ.Υ.». 

2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και 
συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής 
αγωγής. Για την υλοποίηση του συνεργάζονται με το διευθυντή, 
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή. 
 

12 «4. Συνεργάζονται με τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. στις περιπτώσεις 
μαθητών/τριών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και 
προβλήματα προσαρμογής». 
 

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα 
ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
δυσκολία και προβλήματα. 

13 «5. Συντάσσουν, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η 
εκπαιδευτικό του τμήματος, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν στο τμήμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του/της μαθητή/τριας το οποίο 
υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου και 
φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας». 
 

5. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν 
σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος 
και παρακολουθεί την εφαρμογή του. 

14 «6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες 
συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη 
στήριξη ύστερα από απόφαση του/της οικείου/ας 
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης». 
 

6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή 
όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από 
εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

15 Καταργείται 7. Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε 
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το 



ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις 
δυνατότητες ένταξης στην τάξη του. 
 

Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ 
16 «2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και 

στους/στις μαθητές/τριες των συστεγαζόμενων ή γειτονικών 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και 
εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία 
υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με 
απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας 
Εκπαίδευσης». 

2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και 
στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑ, όταν δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι 
ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της 
άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο 
οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του 
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης 
ειδικότητας, 
 

17 «7. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, τα 
άλλα μέλη του Ε.Ε.Π. και τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου 
και καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα 
με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου 
τους, το οποίο και υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου. 
Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τα ανωτέρω 
προγράμματα υποβάλλονται μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της σχολικής μονάδας για θεώρηση στον/στην 
Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. ενημερώνουν τον/την 
Διευθυντή/ντρια του σχολείου για αλλαγές και τροποποιήσεις 
του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την 
εφαρμογή του.». 
 

7. Υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θεώρηση στο 
σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, με την έναρξη του σχολικού 
έτους σε τρία αντίτυπα, μέσω του 
διευθυντή του σχολείου και τον ενημερώνουν για βασικές αλλαγές 
και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα 
προκύψουν κατά την εφαρμογή του. 



18 «9.Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα μέλη του 
Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων, άλλα σχολεία και με φορείς που παρέχουν 
ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους/στις 
μαθητές/τριες». 
 

9. Συνεργάζονται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς 
συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις 
διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, 
ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές. 

19 «6. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα μέλη του 
Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., άλλα σχολεία, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων, και με άλλους φορείς που 
παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στους/στις μαθητές/τριες 
και κάθε φορέα που υποστηρίζει το κοινωνικό τους έργο». 
 

6. Συνεργάζονται με σχολικούς συμβούλους, ΚΔΑΥ, άλλα 
σχολεία, ιατροπαιδαγωγικές κοινωνικές υπηρεσίες, και με κάθε 
φορέα που υποστηρίζει το κοινωνικό τους έργο. 

Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
20 « Δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, οι 

οποίοι έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών». 
Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου: 
2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν 
δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους 
στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, 
ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. 

21 «Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Διδασκόντων εξασφαλίζει χρόνο διαλείμματος δεκαπέντε (15) 
λεπτών, στο ΕΒΠ, κατά τη διάρκεια του ημερήσιου 
προγράμματος». 

Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου: 
6. Εξαιρούνται από τις εφημερίες του σχολείου λόγω της 
ιδιομορφίας που παρουσιάζει το εργασιακό τους πρόγραμμα, το 
οποίο μπορεί να διαφοροποιείται εξαιτίας των μη προβλέψιμων 
αναγκών των μαθητών. 

 


