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Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
Άρθρο 1  
Έννοια, σκοπός και καθεστώς  
 
1. Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτοµα που έχουν 
σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, 
συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.  
2. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται όσοι:  
α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα.  
β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).  
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας.  
δ) Έχουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας.  
ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία.  
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισµό 
και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.  
3. Στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαµβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική 
εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισµένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής 
τους.  
Οι µαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι 
µαθητές που για µόνο το λόγο ότι η µητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εµφανίζουν µειωµένη σχολική 
επίδοση, δεν θεωρούνται άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
4. α) Γλώσσα των κωφών και βαρήκοων µαθητών είναι η ελληνική νοηµατική.  
β) Κατά τη διδασκαλία µπορεί να χρησιµοποιούνται κατ' εξαίρεση και άλλα επιβοηθητικά µέσα που είναι 
εφικτά και επιστηµονικά αποδεκτά, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Απαραίτητο προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Α. 
κωφών και βαρηκόων είναι η γνώση της νοηµατικής γλώσσας.  
5. Οι ειδικές περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων διαπιστώνονται από τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.).  
6. Στα άτοµα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο 
των σκοπών της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιδιώκει 
ιδιαίτερα:  
α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,  
β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο 
κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα και η συµβίωση µε το κοινωνικό σύνολο,  
γ) την επαγγελµατική τους κατάρτιση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία,  
δ) την αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη.  
7. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαµβάνονται µέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στα παραπάνω 
άτοµα ηλικίας έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως η κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και µεθόδων 
διδασκαλίας, η χρησιµοποίηση διδακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισµού 
και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις και εργονοµικές διευθετήσεις. Στις υπηρεσίες περιλαµβάνονται ιδίως η 
διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική 
και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η αγωγή λόγου, η κοινωνική και 
συµβουλευτική εργασία, η µεταφορά και η µετακίνηση και κάθε άλλο µέτρο ή υπηρεσία που υποστηρίζουν 



την ισότιµη µεταχείριση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες: Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται 
διάγνωση νοείται η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.  
8. Για τη διαµόρφωση των µέτρων που λαµβάνονται διατυπώνει τις απόψεις του και εκείνος που έχει την 
επιµέλεια των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν από τις κατά περίπτωση 
αρµόδιες υπηρεσίες ή φορείς.  
9. Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δηµόσια 
σχολεία. Η µορφή των σχολείων αυτών προσδιορίζεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών.  
10. Τo Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή 
ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρων και 
εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας συµπράττει και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, εφόσον φοιτούν σε 
αυτά άτοµα µε ειδικές ανάγκες σχολικής ηλικίας.  
11. Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενική, τεχνική - επαγγελµατική παρέχεται 
στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία, κατά περίπτωση, οργανώνονται, 
στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και 
Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόµων αυτών. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να 
φοιτούν.  
α) Στη συνήθη σχολική τάξη µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στα 
Κ.∆.Α.Υ. ή στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το Κ.∆.Α.Υ..  
β) Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν µέσα στα σχολεία 
της γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  
12. Όταν η φοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού 
συστήµατος ή στα τµήµατα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθµού του 
προβλήµατός τους, η εκπαίδευση των παιδιών αυτών παρέχεται:  
α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής,  
β) σε σχολεία ή τµήµατα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων σε 
νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων ή ιδρύµατα χρονίως πασχόντων ατόµων, 
εφόσον οι διαβιούντες ή νοσηλευόµενοι σε αυτά είναι παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  
γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτήν µπορεί να χρησιµοποιείται και το σύστηµα 
της τηλε-εκπαίδευσης. Τα άτοµα αυτά εκπαιδεύονται από το προσωπικό των Κ.∆.Α.Υ. ή σχολικής µονάδας 
ειδικής αγωγής, το οποίο διαθέτει την κατά περίπτωση αναγκαία εξειδίκευση.  
13. Τα αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής είναι:  
α) νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία ειδικής αγωγής για νήπια και παιδιά µε ειδικές ανάγκες από το 4ο µέχρι 
και το 14ο έτος της ηλικίας τους, που λειτουργούν ως ενιαίες σχολικές µονάδες,  
β) γυµνάσια ειδικής αγωγής από το 14ο µέχρι και το 18ο έτος,  
γ) ενιαία λύκεια ειδικής αγωγής από το 18ο µέχρι και το 22ο έτος,  
δ) τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α' βαθµίδος που περιλαµβάνουν 
πρόγραµµα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και του Α' κύκλου 
σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) για την παροχή εξειδικευµένης τεχνικής και 
επαγγελµατικής γνώσης. Στα Τ.Ε.Ε. αυτά εγγράφονται απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου. Η φοίτηση διαρκεί 
επί πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, από το 14ο µέχρι και το 19ο έτος της ηλικίας των φοιτώντων.  
ε) τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Β' βαθµίδας που περιλαµβάνουν τους Α' και 
Β' κύκλους σπουδών του άρθρου 2 του ν. 2640/1998. Στην Α' τάξη του Α' κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι 
Γυµνασίου. Η φοίτηση διαρκεί δυo τουλάχιστον σχολικά έτη σε κάθε κύκλο σπουδών. Στο Β' κύκλο σπουδών 
µπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. Α' βαθµίδας της προηγούµενης περίπτωσης, από το 19ο 
µέχρι και το 22ο έτος της ηλικίας των φοιτώντων,  
στ) εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 14ο µέχρι και το 22ο έτος.  
14. Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στην οικεία 
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης της βαθµίδας τους. Ειδικά τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και το προσωπικό αυτών υπάγονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
α) Η φοίτηση µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής µπορεί να παραταθεί, 
ανάλογα µε τις µαθησιακές δυσκολίες των φοιτώντων και µετά το 22o έτος της ηλικίας τους ή να αρχίσει από 
τη συµπλήρωση της σχολικής ηλικίας που ορίζεται για φοίτηση στα κανονικά σχολεία. Για την παράταση 
αποφασίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου 
Κ.∆.Α.Υ..  
 
Το νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο ειδικής αγωγής είναι ενιαία µονάδα και περιλαµβάνει τριετές τµήµα 
αντίστοιχο του νηπιαγωγείου και επταετές τµήµα αντίστοιχο του δηµοτικού σχολείου.  



 
Το γυµνάσιο ειδικής αγωγής περιλαµβάνει την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόµενες τάξεις Α', Β' και Γ'. 
Μαθητές απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου µε ελαφρές δυσκολίες µάθησης µπορεί να εγγράφονται απευθείας 
στην Α' τάξη του γυµνασίου ειδικής αγωγής. ύστερα από αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από το οικείο 
Κ.∆.Α.Υ..  
 
Το ενιαίο λύκειο ειδικής αγωγής περιλαµβάνει την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόµενες τάξεις Α', Β' και Γ'. 
Μαθητές απόφοιτοι γυµνασίου µε ελαφρές δυσκολίες µάθησης µπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' 
τάξη του λυκείου ειδικής αγωγής, ύστερα από αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από το οικείο Κ.∆.Α.Υ..  
 
Τo Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' βαθµίδας περιλαµβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ', ∆', και Ε'. Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 
Β' βαθµίδας περιλαµβάνει τις τάξεις Α. και Β . του Α. κύκλου σπουδών και τις τάξεις Γ' και ∆' του Β' κύκλου 
σπουδών.  
 
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργεί µε πέντε µέχρι και οκτώ 
τάξεις, ανάλογα µε τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτώντων. Στην Α' τάξη εγγράφονται 
απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου.  
 
16. Τα σχολεία των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 13 είναι ισότιµα προς τα αντίστοιχα 
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα σχολεία αυτά εκτός από το ηµερήσιο 
πρόγραµµα διδασκαλίας εφαρµόζεται και πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης. Στα σχολεία ειδικής 
αγωγής εφαρµόζονται ειδικά προσαρµοσµένα αναλυτικά και διδακτικά προγράµµατα. Στο πρόγραµµα του 
δηµοτικού σχολείου ειδικής αγωγής περιλαµβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
Στο πρόγραµµα των γυµνασίων και λυκείων ειδικής αγωγής µπορεί να περιλαµβάνονται και µαθήµατα 
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το περιεχόµενο των παραπάνω προγραµµάτων, 
καθώς και τα γυµνάσια και τα λύκεια ειδικής αγωγής στα οποία διδάσκονται και µαθήµατα τεχνικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου. Το πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης καλύπτεται µε ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας 
στο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και των 
Κ.∆.Α.Υ. ή και σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, των οποίων η αποζηµίωση καθορίζεται κατά τα ισχύοντα 
για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τo ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των 
σχολείων ειδικής αγωγής προσφέρει τις υπηρεσίες του, για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, και 
σε άλλα γειτονικό σχολεία ειδικής αγωγής, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας 
διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Κ.∆.Α.Υ. και πρόταση του οικείου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συµβουλίου.  
17. Για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα άλλα σχολεία γενικής 
και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται ειδικά προσαρµοσµένα και εξατοµικευµένα 
υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
18. Η ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, ο υποβιβασµός, η µετατροπή και η συγχώνευση των σχολείων της 
παραγράφου 13 και των τµηµάτων ένταξης, η προσθήκη τοµέων και τµηµάτων ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. 
ειδικής αγωγής, η στελέχωση αυτών, καθώς και η ανάλογη αύξηση ή µείωση των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται 
ύστερα από εισηγήσεις του οικείου Κ.∆.Α.Υ., των οργάνων του άρθρου 49 του ν. 1566/1985 και του Κ.∆.Α.Υ. 
της έδρας της περιφέρειας. Στο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και των τµηµάτων ένταξης 
περιλαµβάνονται και οι ανήκοντες στους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε περίπτωση 
σύστασης ή αύξησης οργανικών θέσεων προσωπικού, τις αποφάσεις συνυπογράφουν και οι Υπουργοί 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών. Αν τα σχολεία ειδικής αγωγής 
λειτουργούν σε ιδρύµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων υπουργείων, στην έκδοση των αποφάσεων 
συµπράττει και ο συναρµόδιος Υπουργός.  
19. ∆ιευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής που περιλαµβάνουν τµήµατα νηπιαγωγείου και δηµοτικού 
σχολείου είναι οι τοποθετούµενοι κατά τις ισχύουσες διατάξεις ως διευθυντές των δηµοτικών σχολείων 
ειδικής αγωγής. Στις περιπτώσεις συλλειτουργίας και συστέγασης γυµνασίου µε λύκειο ειδικής αγωγής, 
καθώς και Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α' βαθµίδας µε Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β' βαθµίδας, µπορεί οι σχολικές 
µονάδες αυτές να τελούν υπό ενιαία διεύθυνση κατά τα καθοριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.∆.Α.Υ.. ∆ιευθυντές των 
Σ.Μ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού 
προσωπικού αυτών. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και 
τοποθέτησης των ∆ιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ιευθυντές των 



σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικά στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι ∆ιευθυντές επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκ των υπηρετούντων οργανικά σε αυτά, κατά τα ισχύοντα για την 
επιλογή των ∆ιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α. και τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων για τετραετή θητεία.  
20. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του 
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθµίζονται θέµατα σχετικό µε:  
 
την ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους 
σχολείων ειδικής αγωγής και τα τµήµατα ένταξης,  
 
την προσωνυµία και τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευµένο τύπο των σχολείων ειδικής αγωγής και τον 
ελάχιστο αριθµό µαθητών που φοιτούν στις µονάδες αυτές και τις επί µέρους τάξεις ή βαθµίδες,  
 
τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στο σπίτι,  
 
τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των 
Κ.∆.Α.Υ.,  
 
την εντόπιση, διάγνωση, εγγραφή, µετεγγραφή και κατάταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία των 
παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος άρθρου.  
 
το εβδοµαδιαίο ωράριο διδακτικής εργασίας και άλλης απασχόλησης του προσωπικού ειδικής αγωγής που 
εργάζεται στα σχολεία αυτά,  
 
την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους,  
 
τη διάρθρωση και τις βασικές ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος των σχολικών µονάδων ειδικής 
αγωγής, το είδος και τη µορφή των υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και το περιεχόµενο της δηµιουργικής 
απασχόλησης των µαθητών,  
 
τον αριθµό των θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού 
που κατανέµονται κατά κλάδους και ειδικότητες σε κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης,  
 
τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συµµετέχουν και συνεργάζονται 
µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων στο έργο της εκπαίδευσης των 
ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  
 
την προσφορά συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους γονείς των παιδιών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ιβ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α..  
 
21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται 
θέµατα διοικητικής και οργανωτικής φύσης σχολείων ειδικής αγωγής και του τρόπου λειτουργίας και 
εσωτερικής τους διάρθρωσης, σε τάξεις και βαθµίδες.  
22. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
µετά από εισήγηση του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέµατα 
που αναφέρονται στις εξετάσεις, την αξιολόγηση και τη βαθµολογία των µαθητών των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής, καθώς και των µαθητών που έχουν χαρακτηρισθεί ως άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και φοιτούν σε συνήθεις σχολικές τάξεις.  
23. Για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής και των δύo βαθµίδων καθορίζονται επαγγελµατικά 
δικαιώµατα κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'). Στους αποφοίτους των 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο οποίος 
επέχει θέση πιστοποιητικού 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα.  
24. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος 
Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µπορεί να µεταβληθεί η διάρθρωση και η µορφή των 
σχολείων ειδικής αγωγής ή να καθιερώνονται νέοι τύποι των σχολείων αυτών ή να οργανώνονται σε 
Πολυδύναµο Ενιαία Κέντρα Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Κ.Ε.Α.) και να καθορίζονται τα Θέµατα λειτουργίας αυτών. 
Με όµοιο διάταγµα µπορεί να ιδρύονται στα Π.Ε.Κ.Ε.Α. ή σε σχολεία ειδικής αγωγής, βρεφοσυµβουλευτικοί 



σταθµοί, να συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού και να καθορίζονται τα θέµατα 
λειτουργίας αυτών.  
25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών, µπορεί να 
ιδρύονται οικοτροφεία για µαθητές ενταγµένους σε προγράµµατα ειδικής αγωγής, να καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας τους, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, να καθορίζονται τα προσόντα και η 
διαδικασία πρόσληψης αυτού, το περιεχόµενο της σύµβασής του, η υπηρεσιακή κατάσταση και τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του.  
 
 
Άρθρο 2  
Οργάνωση  
 
1. Στις έδρες των νοµών και νοµαρχιών ιδρύονται και λειτουργούν Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως αποκεντρωµένες δηµόσιες 
υπηρεσίες, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
2. Σκοπός των Κ.∆.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης, και υποστήριξης των 
µαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.  
3. Τα Κ.∆.Α.Υ. έχουν τις εξής αρµοδιότητες:  
 
Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθµού των δυσκολιών των ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές 
υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδροµή, όταν τους 
ζητηθεί. Τα αντικείµενα στα οποία παρέχεται η συνδροµή αυτή καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
 
Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα, καθώς και την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των µαθητών, σε συνεργασία µε τους σχολικούς 
συµβούλους ειδικής αγωγής και τους αρµόδιους κατά περίπτωση-σχολικούς συµβούλους προσχολικής 
αγωγής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών µονάδων, καθώς 
και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής.  
 
Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων 
ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δηµιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρµογή 
άλλων επιστηµονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών µέτρων για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του Κ.∆.Α.Υ. ή στο σπίτι.  
 
Την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους 
συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελµατική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της 
εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των µαθητών 
και τους ασκούντες τη γονική µέριµνα.  
 
Τον καθορισµό του είδους των τεχνικών βοηθηµάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή 
στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραµονή στους χώρους 
της εκπαίδευσης.  
 
Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών των µαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. µε προφορικές ή 
άλλης µορφής δοκιµασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων πρώιµης εκπαιδευτικής παρέµβασης, για όλες 
τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.  
 
4. Σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. τοποθετούνται και υπηρετούν:  
 
Σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. των Νοµών Αργολίδας, Άρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, ∆ράµας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, 
Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Ξάνθης, Πρέβεζας, 
Ρεθύµνου, Σάµου, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χίου:  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  



 
Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Ένας (1) ψυχολόγος.  
 
Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός.  
 
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ∆Ε ως γραµµατέας.  
 
Σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. των Νοµαρχιών Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής και Πειραιά και των Νοµών 
Αιτωλοακαρνανίας, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ηµαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κορινθίας, 
Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων και Χανίων:  
 
αα)Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
ββ)Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
∆ύο (2) ψυχολόγοι.  
 
∆ύo (2) κοινωνικοί λειτουργοί.  
 
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ∆Ε ως γραµµατέας.  
 
Σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. των Νοµών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κυκλάδων, 
Λάρισας, Λέσβου, Ροδόπης και Φθιώτιδας, που λειτουργούν στην έδρα ∆ιοικητικής Περιφέρειας:  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής.  
 
Ένας (1) θεραπευτής του λόγου.  
 
τρεις (3) ψυχολόγοι.  
 
Ένας (1) παιδοψυχίατρος του κλάδου ΠΕ 24 του άρθρου 3.  
 
Ένας (1) φυσικοθεραπευτής,  
 
Τρεις (3) κοινωνικοί λειτουργοί.  
 
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ∆Ε ως γραµµατέας και  
 
Ένας (1) κλητήρας του κλάδου ΥΕ.  
 
Στο Κ.∆.Α.Υ. της Νοµαρχίας Αθηνών και του Νοµού Θεσσαλονίκης:  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Ένας (1) εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής.  
 
∆ύo (2) θεραπευτές του λόγου.  
 
Τρεις (3) ψυχολόγοι.  
 
Ένας (1) παιδοψυχίατρος του κλάδου ΠΕ24 του άρθρου 3.  
 



∆ύο (2) φυσικοθεραπευτές.  
 
Τέσσερις (4) κοινωνικοί λειτουργοί.  
 
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος κλάδου ∆Ε ως γραµµατέας και  
 
Ένας (1) κλητήρας κλάδου ΥΕ.  
 
Τοποθετούνται επιπλέον και υπηρετούν: Στο Κ.∆.Α.Υ. της Νοµαρχίας Αθηνών:  
 
∆ύo (2) ειδικοί στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών.  
 
∆ύο (2) ειδικοί στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις  
 
δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των τυφλών και  
 
∆ύo (2) ειδικοί στη νοηµατική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.  
 
Κ.∆.Α.Υ. της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης:  
 
Ένας (1) ειδικός στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών.  
 
Ένας (1) ειδικός στην κινητικότητα των τυφλών και  
 
Ένας (1) ειδικός στη νοηµατική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.  
 
5. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα Κ.∆.Α.Υ. έχουν πτυχίο τµήµατος ειδικής αγωγής Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή ή αναγνωρισµένο και ισότιµο τίτλο Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής ή πτυχίο διετούς µετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α..  
6. Οι γραµµατείς και οι κλητήρες τοποθετούνται οργανικό σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
7. Στις θέσεις των εκπαιδευτικών της παραγράφου 5 αποσπώνται εκπαιδευτικοί µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, για µία τριετία, ύστερα από γνώµη του κεντρικού υπηρεσιακού 
συµβουλίου πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται εντός του µηνός Ιουνίου κάθε έτους, καθορίζονται οι 
κενές θέσεις εκπαιδευτικών κάθε Κ.∆.Α.Υ., που πρόκειται να πληρωθούν µε απόσπαση και καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα της παραγράφου 5, να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση απόσπασης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να ανανεώνονται οι αποσπάσεις αυτές για µία ακόµα 
τριετία.  
8. Σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. προϊστάµενος ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που είναι αποσπασµένος σε αυτό ή ένας από 
τα µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), που συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και µε τη συµµετοχή ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής που υπηρετεί σε Σ.Μ.Ε.Α. 
και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τοποθετούνται οι 
προϊστάµενοι των Κ.∆.Α.Υ.. Ο προϊστάµενος του Κ.∆.Α.Υ. ασκεί επί του προσωπικού αυτού τις πειθαρχικής 
αρµοδιότητες Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, Αρµόδιο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο για 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Κ.∆.Α.Υ. είναι το περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αρµόδιο υπηρεσιακό και πειθαρχικό 
συµβούλιο για το διοικητικό προσωπικό των Κ.∆.Α.Υ. είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο διοικητικού 
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
9. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε Κ.∆.Α.Υ., που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, προσφέρει 
τις υπηρεσίες του και στα Κ.∆.Α.Υ. των νοµών και νοµαρχιών που ανήκουν στην Περιφέρεια. Οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
10. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι Ειδικής Αγωγής παρέχουν οδηγίες στα Κ.∆.Α.Υ. για την επίτευξη των σκοπών 
τους.  
11. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, µπορεί να αυξάνεται 
η σύνθεση προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. και να συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού 
προσωπικού ειδικής αγωγής, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του βοηθητικού ειδικού 



προσωπικού αυτών. Με όµοια απόφαση µπορεί να συνιστώνται νέοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού, να ορίζονται οι θέσεις κάθε κλάδου, καθώς και τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στις 
συνιστώµενες θέσεις.  
12. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των Κ.∆.Α.Υ. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
13. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα επιλογής 
των υποψηφίων για διορισµό, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού 
και του βοηθητικού ειδικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κ.∆.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Α..  
14. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται:  
 
από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αναπληρούµενο 
από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου,  
 
από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αναπληρούµενο 
από τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Συµβουλίου.  
 
από ένα µέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούµενο από άλλο µέλος του 
ίδιου προσωπικού, που ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης,  
 
από δύο αιρετά µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούµενα από 
αναπληρωµατικά αιρετά µέλη. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ορίζονται µε την απόφαση της 
συγκρότησης εκ των υπό στοιχεία α. και β' τακτικών µελών. Γραµµατέας του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και αναπληρωτής 
αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στην υπηρεσία αυτήν.  
 
15. Όταν το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξετάζει θέµατα επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής που 
αναφέρονται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 3 του 
παρόντος νόµου, καθώς και ορισµού Προϊσταµένων στα Κ.∆.Α.Υ., προεδρεύει αυτού ο Αντιπρόεδρος του 
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναπληρώνεται από µόνιµο πάρεδρο του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
16. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα συγκρότησης 
του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., διάρκειας της θητείας των µελών του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών 
µελών του και κάθε λεπτοµέρεια της λειτουργίας του. Τα αιρετά µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουν εκλεγεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ως αιρετά 
µέλη του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.) 
που προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), αποτελούν µέλη του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. µέχρι τη 
λήξη της θητείας τους. Τα θέµατα αρµοδιότητας του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εισηγείται ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσωπικού της ίδιας ∆ιεύθυνσης.  
17. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύεται Τµήµα Ειδικής Αγωγής και συνιστάται έβδοµη θέση Αντιπροέδρου, 
ο οποίος προεδρεύει του Τµήµατος αυτού. Συνιστώνται επίσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µία θέση 
συµβούλου ειδικής αγωγής, µία θέση µόνιµου παρέδρου, ειδικότητας ειδικής αγωγής, και έξι θέσεις 
παρέδρων µε θητεία, των οποίων οι ειδικότητες είναι αντίστοιχες µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
µαθητών και προσδιορίζονται µε την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων. Για το 
διορισµό στις θέσεις παρέδρων µε θητεία απαιτείται πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ιδρύµατος τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο ιδρύµατος της αλλοδαπής, µεταπτυχιακές 
σπουδές στο αντικείµενο της ειδικότητας και πενταετής τουλάχιστον εµπειρία στην ειδική αγωγή. Στην 
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων συµβούλου και µονίµου παρέδρου ορίζεται ότι οι επιλεγόµενοι πρέπει να 
έχουν διαφορετικές ειδικεύσεις. Για την πλήρωση των συνιστώµενων θέσεων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
των άρθρων 25 και 26 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
18. Έργο του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής είναι:  
 
η επιστηµονική έρευνα, µελέτη και τεκµηρίωση όλων των θεµάτων της ειδικής αγωγής και η υποβολή 
προτάσεων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ειδική αγωγή,  
 
ο σχεδιασµός και η υποστήριξη ανάπτυξης προγραµµάτων επιµόρφωσης TCU προσωπικού της ειδικής 
αγωγής σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τα 
Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και τα Τµήµατα Ειδικής Αγωγής των Α.Ε.Ι.,  
 



ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων, καθώς και η εκπόνηση του 
διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
 
η αξιολόγηση των προγραµµάτων ειδικής αγωγής σε συνεργασία µε το Τµήµα Αξιολόγησης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
 
η προώθηση και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην ειδική αγωγή,  
 
η επιστηµονική υποστήριξη του έργου των σχολικών συµβούλων της ειδικής αγωγής και των προγραµµάτων 
σχολικής ενσωµάτωσης,  
 
η συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε 
εξειδικευµένους επιστήµονες µε σκοπό την προώθηση των θεµάτων της ειδικής αγωγής.  
 
20. Στις συνεδριάσεις του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής, µπορεί να µετέχουν µε ψήφο: α) ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, β) ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) και γ) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας οµοσπονδίας Σωµατείων Γονέων και 
Κηδεµόνων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.), που προέρχονται από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.  
21. Τα Κ.∆.Α.Υ. συνεργάζονται µε το Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες (ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η πλήρωση ορισµένων 
θέσεων σε συγκεκριµένα Κ.∆.Α.Υ., εφόσον διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών από την προσφορά 
υπηρεσιών οπό µέλη των ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., κατά τα οριζόµενο µε την ίδιο απόφαση.  
22. Το Κ.∆.Α.Υ. αξιολογούνται ανά διετία για τη διαπίστωση του βαθµού επίτευξης των σκοπών τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τµήµατος 
Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία 
πραγµατοποίησης της αξιολόγησης.  
 
 
Άρθρο 3  
Οργανωτικά θέµατα προσωπικού ειδικής αγωγής  
 
1. Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής, εκ των οποίων δύo (2) ειδικότητας 
κωφών και βαρήκοων και µία (1) ειδικότητας τυφλών. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος 
Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µπορεί να αυξάνονται οι θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής 
αγωγής. να ορίζονται οι ειδικότητές τους, να συνιστώνται θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να καθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για επιλογή στις θέσεις αυτές.  
2. Αρµόδιο Συµβούλιο για την επιλογή των σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής είναι για την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση το οριζόµενο στο άρθρο 16 παρ. 1 περίπτωση α. του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') και για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση το οριζόµενο στην περίπτωση β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.  
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια στην 
οποία ασκούν τα καθήκοντά τους οι σχολικοί σύµβουλοι ειδικής αγωγής.  
4. Στους κλάδους που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2 περίπτωση Α. του ν. 1566/1985 προστίθενται οι 
εξής κλάδοι και θέσεις:  
 
Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, θέσεις δεκατρείς (13).  
 
Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευµένου: αα) στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 
των τυφλών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύo (2) στο Κ.∆.Α.Υ. Αθηνών, µία (1) στο Κ.∆.Α.Υ. 
Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών, ββ) στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις 
δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των τυφλών. θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύo (2) στο Κ.∆.Α.Υ. 
Αθηνών, µία (1) στο Κ.∆.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών και γγ) στη νοηµατική 
γλώσσα των κωφών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύo (2) στο Κ.∆.Α.Υ. Αθηνών, µία (1) στο Κ.∆.Α.Υ. 
Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων.  
 
Κλάδος ∆Ε1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πενήντα (50) θέσεις.  



 
5. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των συνιστώµενων κλάδων της 
προηγούµενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:  
 
Του κλάδου ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή 
ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής µε ειδίκευση στην Παιδοψυχιατρική.  
 
Του κλάδου ΠΕ31 πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τµηµάτων 
Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας ή των Τµηµάτων Πολιτικών 
Επιστηµών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 
και εξειδίκευση: αα) στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των τυφλών ή ββ) στην κινητικότητα των τυφλών ή 
γγ) στη νοηµατική γλώσσα των κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές µεταπτυχιακές σπουδές στην 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιµόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελµατική εµπειρία τριών 
τουλάχιστον ετών.  
 
Του κλάδου ∆Ε1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού πτυχίο τµήµατος προσχολικής αγωγής για παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες ή τµήµατος κοινωνικών φροντιστών Τ.Ε.Ε.Β. κύκλου ή του αντίστοιχου τµήµατος ειδίκευσης 
επιµελητών κοινωνικής πρόνοιας ή νηπιοβρεφοκόµων των πρώην Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων και 
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο για τον κλάδο ∆Ε1 ορίζεται το 26ο και καταληκτικό το 9ο.  
 
6. Ο κλάδος ΤΕ2 Επιµελητών του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 1566/1985 µετονοµάζεται σε κλάδο ΤΕ2 
Σχολικών Νοσηλευτών. Ειδικό τυπικό προσόν διορισµού στον κλάδο αυτόν ορίζεται το πτυχίο νοσηλευτικής 
ή νηπιοβρεφοκοµίας ή επισκεπτών υγείας ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής. Οι σχολικοί νοσηλευτές ασκούν έργο υγιεινής και φροντίδας υγείας των παιδιών 
που φοιτούν στις µονάδες ειδικής αγωγής. Οι επιµελητές που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου εντάσσονται στο νέο κλάδο µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν.  
7. Για τη στελέχωση των Κ.∆.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α. Οι θέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της 
περίπτωσης Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 αυξάνονται κατά κλάδους ως εξής:  
 
του κλάδου ΠΕ21 Ψυχολόγων σε εκατόν σαράντα εννέα (149),  
 
του κλάδου ΤΕ3 Θεραπευτών λόγου σε τριάντα τέσσερις (34),  
 
του κλάδου ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε τριάντα (30),  
 
του κλάδου ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε εκατόν εξήντα µία (161).  
 
8. Οι υπηρετούντες στα Κ.∆.Α.Υ. σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για συµπλήρωση του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας τους ή µε ανάθεσή 
υπερωριακής εργασίας, στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής της έδρας του Κ.∆.Α.Υ. ή και της περιοχής 
του, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, που εκδίδεται µετά από 
εισήγηση του προϊσταµένου του Κ.∆.Α.Υ. και πρόταση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να 
διατίθενται στα Κ.∆.Α.Υ. για συµπλήρωση του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας ή µε ανάθεση υπερωριακής 
εργασίας οι υπηρετούντες σε θέσεις εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.. Για 
την καταβολή αποζηµίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για 
την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
9. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και στην περίπτωση εκπαίδευσης ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες στο σπίτι, σύµφωνα µε την περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 1. Τo έργο αυτό 
µπορεί να ανατίθεται µε την ίδια διαδικασία και στο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που 
υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α..  
 
α) Οι ακόλουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 35 παρ. 2, περίπτωση Α. του 
ν.1566/1985 και του παρόντος άρθρου µετονοµάζονται ως εξής:  
 
Ο κλάδος ΠΕ19 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου.  
 
Ο κλάδος ΠE20 Επαγγελµατικών Συµβούλων σε κλάδο ΠΕ22 Επαγγελµατικών Συµβούλων.  



 
Ο κλάδος ΠΕ21 Ψυχολόγων σε κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων.  
 
Ο κλάδος ΤΕ2 Επιµελητών σε κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών.  
 
Ο κλάδος ΤΕ3 Θεραπευτών του λόγου σε κλάδο ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου.  
 
Ο κλάδος ΤΕ4 Επαγγελµατικών Συµβούλων σε κλάδο ΠΕ27 Επαγγελµατικών Συµβούλων.  
 
Ο κλάδος ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών.  
 
Ο κλάδος ΤΕ6 Εργασιοθεραπευτών σε κλάδο ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών.  
 
Ο κλάδος ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών σε κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.  
 
Εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο για τον κλάδο ΠΕ24 ορίζεται το 15ο και καταληκτικό το 1ο και για τους 
κλάδους ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο.  
 
Ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στον κλάδο ΠΕ25 είναι τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος 
άρθρου και για τους κλάδους ΠΕ26, ΠΕ27, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 τα οριζόµενα στα εδάφια ε', στ', ζ', η' και θ' 
της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985. Ειδικά για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο 
της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των Τµηµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 περίπτωση 
β. του παρόντος άρθρου ή πτυχίο Τµήµατος A.E.I. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου A.E.I. της αλλοδαπής, 
αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.  
 
Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου σε θέσεις των κλάδων ΤΕ2 Επιµελητών, 
ΤΕ3 θεραπευτών του λόγου, ΤΕ4 Επαγγελµατικών Συµβούλων, ΤΕ5 Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ6 
Εργασιοθεραπευτών και ΤΕ7 Κοινωνικών Λειτουργών, εφόσον έχουν το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή 
πτυχίο ενός των τµηµάτων της παρ. 5, περ. β'. εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ27, 
ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, αντίστοιχα, και επανακατατάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια των κλάδων αυτών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2470/1997. Η διαφορά αποδοχών από την επανακατάταξη 
καταβάλλεται από 1ης Απριλίου του έτους 2000.  
 
Οι µη έχοντες πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εξακολουθούν να υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις των 
κλάδων ΤΕ και εντάσσονται σε θέσεις των κλάδων ΠΕ µετά την απόκτηση του πτυχίου της 
ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και επανακατατάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια των κλάδων αυτών σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2470/1997. Για όσο χρόνο υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις οι ανωτέρω, 
δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων κατηγορίας ΠΕ.  
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 
διοικητικού συµβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία φοίτησης στην 
ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής.  
11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ..  
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών µπορεί να ιδρύονται νέοι κλάδοι 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα 
διορισµού στον-εισαγωγικό βαθµό.  
13. Για τη στελέχωση των Κ.∆.Α.Υ. συνιστώνται πενήντα τέσσερις (54) θέσεις Γραµµατέων κλάδου ∆Ε2, οι 
οποίες προστίθενται στις θέσεις του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α.).  
14. Για τη µεταφορά των µαθητών των ειδικών σχολείων συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων δέκα (10) θέσεις οδηγών και δέκα (10) θέσεις συνοδών των µαθητών µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων σε Σ.Μ.Ε.Α.. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µπορεί να αυξάνονται 
οι θέσεις οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των µαθητών. Η αντιµετώπιση των δαπανών κίνησης, 
συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Σ.Μ.Ε.Α., γίνεται 
από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  



15. Στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ26 θεραπευτών του λόγου, ΠΕ27 Επαγγελµατικών 
Συµβούλων, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 
µετέχουν και υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούµενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού, εκτός από το πτυχίο 
ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Κατά την επιλογή προτιµώνται οι έχοντες και πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Για 
τους διοριζόµενους που δεν έχουν πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 10 περίπτωση δ' του παρόντος άρθρου.  
 
 
Άρθρο 4  
∆ιορισµός και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α.  
Α'. Εκπαιδευτικό προσωπικό  
 
1. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των τµηµάτων ένταξης τοποθετούνται µε 
µετάθεση εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή µετεκπαίδευση στην 
ειδική αγωγή ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία, και σε περίπτωση έλλειψης, 
εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εµπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α..  
2. Στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου διορίζονται: α) επιτυχόντες στο διαγωνισµό πρόσληψης εκ. 
παιδευτικών του ν.2525/1997, µέχρι ποσοστού 20% του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, εφόσον 
είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτοµα µε ειδικές ανάγκες και β) οι κεκτηµένοι πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών 
στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό πρόσληψης εκπαιδευτικών του ν. 
2525/1997 και σε ποσοστό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων επί του αριθµού των διοριζοµένων για κάθε έτος εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή 
ειδικότητας, ύστερα από εισήγηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π..  
3. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. αποσπώνται εκπαιδευτικοί κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 2.  
4. Στις Σ.Μ.Ε.Α., εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν καλύπτονται µε διορισµό ή 
µετάθεση µόνιµων εκπαιδευτικών, µπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων που έχουν τριετή 
διδακτική εµπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. ή να προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές: α) τυφλοί, κωφοί και 
γενικά άτοµα µε ειδικές ανάγκες που έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας, για 
συµµετοχή στο διαγωνισµό πρόσληψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
β) κεκτηµένοι πτυχίο τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στο 
διαγωνισµό πρόσληψης εκπαιδευτικών του ν. 2525/1997. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης 
προσωρινών αναπληρωτών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ύστερα από εισήγηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται κάθε Αύγουστο, καθορίζονται τα 
ποσοστά πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών από κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου.  
 
Β'. Ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό  
 
1. Στις θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α. 
διορίζονται υποψήφιοι ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 
επιλογή των διοριστέων που γίνεται από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π..  
2. Κατά τους διορισµούς στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προτιµώνται τυφλοί, κωφοί και γενικά 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον έχουν τα προβλεπόµενα προσόντα διορισµού και δεν έχουν υπερβεί το 
450 έτος της ηλικίας τους και µέχρι ποσοστού 20% επί του αριθµού των διοριζοµένων. Κατά τους διορισµούς 
στις ίδιες θέσεις προτιµώνται, σε περίπτωση ίσων προσόντων, υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού και 
συζύγων ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Οι διοριζόµενοι µε τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου 
τοποθετούνται σε κάθε Κ.∆.Α.Υ. ή Σ.Μ.Ε.Α. µέχρι τη συµπλήρωση ποσοστού 20% επί του οργανικά 
ανήκοντος προσωπικού αυτών όλων των κλάδων.  
3. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού 
στα Κ.∆.Α.Υ. και τις Σ.Μ.Ε.Α., καθώς και στις περιπτώσεις µακράς απουσίας αυτών ή για την κάλυψη 
εξαιρετικών αναγκών, προσλαµβάνονται στις θέσεις αυτές ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισµού , µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. Στους 
προσλαµβανόµενους καταβάλλονται οι αποδοχές του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του οικείου 
κλάδου και το ειδικό επίδοµα του άρθρου 10 περ. 1 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), χωρίς επίδοµα 
οικογενειακών βαρών.  



4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα της 
προκήρυξης των υπό πλήρωση θέσεων, ο αριθµός αυτών κατά κλάδους, τα κριτήρια και η διαδικασία 
επιλογής και τοποθέτησης των διοριζοµένων.  
 
Γ'. ∆ιαπίστωση των παθήσεων  
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία διαπίστωσης των παθήσεων, καταλληλότητας των υποψηφίων για άσκηση των καθηκόντων τους, 
τα ποσοστά κάλυψης των κενών θέσεων κατά κατηγορία ειδικών αναγκών και τα σχολεία ειδικής αγωγής, 
στα οποία µπορούν να τοποθετούνται οι διοριζόµενοι.  
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, µπορεί να επεκτείνεται η κατά 
το παρόν άρθρο δυνατότητα διορισµού και σε άλλες περιπτώσεις ατόµων, που πάσχουν από βαριές και 
ανίατες νόσους και να καθορίζεται η διαδικασία απόδειξης των παθήσεων αυτών.  
 
∆.. Μεταθέσεις - Αποσπάσεις  
 
1. Τα µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. και των Κ.∆.Α.Υ. 
µπορεί να µετατίθενται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε άλλες Σ.Μ.Ε.Α. ή σε άλλα Κ.∆.Α.Υ.. Τα µέλη 
του διοικητικού προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. µετατίθεται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε άλλα Κ.∆.Α.Υ..  
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσµίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, στα οποία 
περιλαµβάνονται ιδίως το ευδόκιµο της υπηρεσίας, η συνολική υπηρεσία, η υπηρεσία σε σχολεία µε 
δυσµενείς όρους λειτουργίας και διαβίωσης, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η 
εντοπιότητα, η προστασία τέκνων και γενικότεροι οικογενειακοί λόγοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη διενέργεια των µεταθέσεων του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου.  
3. Για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Κ.∆.Α.Υ., καθώς και για την 
αντιµετώπιση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6 
του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 16 του ν. 1566/1985. µπορεί να αποσπώνται, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, µέλη του προσωπικού της παραγράφου 1, για ένα σχολικό έτος.  
 
Ε. Μετεκπαίδευση- Επιµόρφωση  
 
1. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία ειδικής αγωγής και τα τµήµατα ένταξης παρακολουθούν 
επιµορφωτικά προγράµµατα που καταρτίζονται και πραγµατοποιούνται στα Περιφερειακά Επιµορφωτικά 
Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Για την οργάνωση και πραγµατοποίηση των προγραµµάτων αυτών, την πρόσκληση, τη 
φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιµορφούµενων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µπορεί να οργανώνονται προγράµµατα για 
την επιµόρφωση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Με την 
απόφαση αυτήν καθορίζονται το περιεχόµενο και η διάρκεια κάθε επιµορφωτικού προγράµµατος, τα 
ιδρύµατα οτα οποία πραγµατοποιούνται τα επιµορφωτικά προγράµµατα, οι διδάσκοντες, η διαδικασία 
πρόσκλησης για φοίτηση και οι υποχρεώσεις των επιµορφούµενων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  
3. Στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') εφαρµόζονται 
προγράµµατα διετούς µετεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προορίζονται 
να διδάξουν στα σχολεία ειδικής αγωγής και τα ειδικά τµήµατα ένταξης ή να τοποθετηθούν µε απόσπαση 
στα Κ.∆.Α.Υ. Τα προγράµµατα αυτά οργανώνονται σε συνεργασία των Τµηµάτων Ειδικής Αγωγής, των 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των τοµέων Παιδαγωγικής κάθε 
Α.Ε.Ι.. Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε διδασκαλείου µετέχει εκπρόσωπος Τοµέα 
Παιδαγωγικής του οικείου Α.Ε.Ι..  
4. ∆εν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 14 του ν. 1566/1985 για τη µετεκπαίδευση, ειδίκευση και 
επιµόρφωση του προσωπικού σε Θέµατα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  
5. Το Τµήµα ∆ιοικητικού της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µετονοµάζεται σε Τµήµα Προσωπικού. Το Τµήµα αυτό, του οποίου προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, είναι αρµόδιο για το χειρισµό των θεµάτων διορισµού, πρόσληψης, 
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ. και 
των Σ.Μ.Ε.Α., Του ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ., των οδηγών αυτοκινήτων 



και των συνοδών των µαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. και του κάθε φύσης προσωπικού των οικοτροφείων για 
µαθητές των σχολείων ειδικής αγωγής.  
 
ΣΤ'. Αποζηµιώσεις - Επιδόµατα  
 
1. Στους σχολικούς συµβούλους ειδικής αγωγής καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση επισκέψεων για την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.  
2. Στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλεται το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης που 
προβλέπεται για το εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και το κίνητρο απόδοσης 
του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση ε' του ν.2470/1997, για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  
3. Στους προϊσταµένους των Κ.∆.Α.Υ. καταβάλλεται το επίδοµα θέσης ευθύνης της παρ. 1 περ. β' υποπ. β' 
του άρθρου 14 του ν.2470/1997.  
4. Το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν- 1566/1985 και την περίπτωση β. της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 του ν. 2470/1997 επίδοµα δυσµενών συνθηκών εργασίας καταβάλλεται στο δραχµικό ύψος που 
θα διαµορφώνεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών αποκλειστικά και µόνο στο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό 
προσωπικό, που υπηρετεί στα Κ.∆.Α.Υ., στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και στα τµήµατα ένταξης 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
 
 
Άρθρο 5  
Μεταβατικές, καταργούµενες και άλλες διατάξεις  
 
1. Ειδικές τάξεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µετατρέπονται σε τµήµατα 
ένταξης της περίπτωσης γ. της παρ. 11 του άρθρου 1 ή καταργούνται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις του οικείου Σχολικού Συµβούλου Ειδικής Αγωγής και 
του προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.  
2. Για τη στελέχωση των Κ.∆.Α.Υ. κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου µπορεί να µετατεθούν 
µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α., µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π..  
 
α) Η Σχολή Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του π.δ. 
137/1983 (ΦΕΚ 60 Α), µετατρέπεται σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του παρόντος νόµου µε έδρα την Καλλιθέα Αθηνών και περιλαµβάνει τα τµήµατα ειδικότητας: αα) 
Ξυλουργικής, ββ) Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής, γγ) Κοπτικής - Ραπτικής - Πλεκτικής, δδ) Κηπουρικής και εε) 
Υδραυλικής. Στο εργαστήριο αυτό µπορεί να προστίθενται και άλλα τµήµατα ειδικότητας µε τη διαδικασία του 
άρθρου 1 παρ. 18.  
 
Η διάρκεια της φοίτησης οτα τµήµατα ειδικότητας καθορίζεται από πέντε (5) µέχρι οκτώ (8) σχολικά έτη, 
ανάλογα µε τις µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών, µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.∆.Α.Υ. και πράξη του συλλόγου των 
διδασκόντων.  
 
Οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983 (ΦΕΚ 60 Α') 
ανήκουν εφεξής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας και 
υπάγονται στους οικείους κλάδους ως εξής:  
 
του κλάδου ∆ασκάλων στον κλάδο ∆ασκάλων του άρθρου 13 του ν. 1566/1985,  
 
του κλάδου Φυσικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ 11 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,  
 
του κλάδου Μουσικής στον κλάδο ΠΕ 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,  
 
του κλάδου Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985,  
 
του κλάδου Εργασιοθεραπευτών στον κλάδο ΠΕ 29 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,  
 
του κλάδου Βοηθών Τεχνικών Εκπαιδευτικών στον κλάδο ∆Ε1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 
3 του παρόντος νόµου,  



 
του κλάδου ∆ιοικητικών Υπαλλήλων στον κλάδο ∆Ε1 ∆ιοικητικό του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 και  
 
του κλάδου στον κλάδο ΥΕ 1 του άρθρου 20 του ν. 1566/1985.  
 
∆ιατηρούνται οι θέσεις προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 4 του π.δ.137/1983, τρεις (3) 
καθαριστριών και τέσσερις (4) µαγείρων - τραπεζοκόµων και οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές εξακολουθούν να 
υπηρετούν στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας.  
 
Ο κλάδος Βοηθών παιδαγωγών του άρθρου 4 του π.δ. 137/1983 και οι τρεις (3) θέσεις αυτού καταργούνται.  
 
Ο ασκών καθήκοντα ∆ιευθυντή της Σχολής Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης εξακολουθεί να ασκεί 
καθήκοντα ∆ιευθυντή του εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλλιθέας 
µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2001-2002.  
 
Οι µαθητές που φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη Σχολή Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης του π.δ. 137/1983, θεωρούνται αυτοδικαίως εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη τάξη του 
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης Καλλιθέας και συνεχίζουν τη φοίτησή 
τους κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β'.  
 
Στους ήδη αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του π.δ. 137/1983 
χορηγείται απολυτήριος τίτλος, όπως αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 23.  
 
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις:  
 
του άρθρου 32 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 A'),  
 
της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν.1566/1985,  
 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 1566/1985,  
 
των παραγράφων 4, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 35 του ν.1566/1985,  
 
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'),  
 
του π.δ. 149/1991 (ΦΕΚ 60 Α').  
 
5. Προεδρικά διατάγµατα και κανονιστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί µε βάση τις καταργούµενες 
διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση των προβλεποµένων από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου.  
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και αναφέρονται στην ειδική αγωγή και 
την ειδική τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση για άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την 
κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα 
διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα 
κατάστρωση αυτού, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των 
µεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση της φραστικής διατύπωσης και η µεταφορά στη 
δηµοτική γλώσσα 


