
 Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας  
του Ειδικού Παιδαγωγού 

  

 

Πηγή: 
Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών «ΠΕΕΠ» 

Συγγραφείς:  
Ευθαλία Καδέρογλου, M.Ed., Αθανάσιος ∆αρβούδης, M.Ed., Θεοδώρα Τσοβίλη, 

PhD, Βασίλης Σταυρόπουλος, M.Ed., Aθανάσιος Παπαδόπουλος, PhD 
 

Άρθρο 1ο: Γενικά καθήκοντα του Ειδικού Παιδαγωγού 
(ΕΠ)  

• Ειδικός Παιδαγωγός (ΕΠ) οφείλει να αποτελεί υπόδειγµα έντιµου και 
ανεπίληπτου ατόµου σε όλες τις εκδηλώσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου βίου 
του να ασκεί το εκπαιδευτικό λειτούργηµα ευσυνείδητα και σύµφωνα µε τους 
νόµους και να συµπεριφέρεται κατά τρόπο αντάξιο, προς την αξιοπρέπεια και 
την εµπιστοσύνη, τις οποίες εµπνέει το εκπαιδευτικό επάγγελµα. Mε τη 
συµπεριφορά, τους λόγους, τα έργα και τον υποδειγµατικό τρόπο ζωής αυτού 
οφείλει να επισύρει το σεβασµό προς την ατοµική τιµή και αξιοπρέπεια του, 
την τιµή και αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού σώµατος και της επιστήµης της 
Αγωγής της οποίας είναι λειτουργός. 

� ∆εν επιτρέπεται στον ΕΠ, να θυσιάζει την επιστηµονική και επαγγελµατική 
του ανεξαρτησία η οποία πρέπει να διαφυλάσσεται πάντοτε ακέραια και 
άθικτη ως πολύτιµο προσωπικό αγαθό του. 

� ∆εν επιτρέπεται στον ΕΠ διορισµένο σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
(ΣΜΕΑ) ή κανονικά σχολεία, νοσοκοµεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή 
άλλους σχετικούς φορείς ή ιδιώτη η σύγχρονη άσκηση άλλων επαγγελµάτων 
εφόσον µε αυτή εµποδίζεται το ευσυνείδητο εκπαιδευτικό έργο ή θίγεται η 
αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής. 

� ∆εν επιτρέπεται στα µέλη η συγκάλυψη της παράνοµης άσκησης της Ειδικής 
Αγωγής και εκπαίδευσης από πρόσωπα που δεν έχουν τα νόµιµα προσόντα. 

� ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση µεσαζόντων ή άλλων αθέµιτων ή 
αναξιοπρεπών µέσων για την προσέλκυση πελατείας. 

� Ο ΕΠ οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια και να προλαµβάνει κάθε πράξη η 
οποία µπορεί να δηµιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει σε εξαπάτηση ή 
εκµετάλλευση των παιδιών και των οικογενειών στους οποίους προσφέρει 
υπηρεσίες. 

� ∆εν επιτρέπεται η λήψη ποσοστών ή προµήθειας για την παραποµπή παιδιών 
και ενηλίκων µε ιδιαίτερες ανάγκες για κλινική εξέταση ή θεραπεία ή 
εργαστηριακό έλεγχο, για την εισαγωγή τους σε κλινικές ή θεραπευτήρια ή 
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την αποστολή τους σε διαγνωστικά κέντρα, την προσφορά υπηρεσιών και 
βοηθηµάτων κάθε φύσεως. 

� Ο ΕΠ οφείλει να συνεργάζεται στενά µε τις δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες, µε 
τους εκάστοτε διαγνωστικούς φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας & 
Πρόνοιας, µε τους διευθυντές των σχολείων, τους προϊσταµένους του, τους 
Σχολικούς Συµβούλους Ειδικής Αγωγής, µε άλλους επιστηµονικούς 
συλλόγους καθώς και µε τα συλλογικά όργανα των αναπήρων ή των γονέων 
τους, εκτελώντας ευσυνείδητα κάθε ανειληµµένη υποχρέωση και 
συµµορφούµενος προς τις διατάξεις των νόµων και των ειδικών κανονισµών, 
τηρώντας παράλληλα τα άρθρα του παρόντος Κώδικα Ηθικής και 
∆εοντολογίας. 

� Ο ΕΠ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικής παρέµβασης υψηλών 
προδιαγραφών και να ενηµερώνεται δια βίου για τις επιστηµονικές εξελίξεις 
του κλάδου. 

� Ο ΕΠ οφείλει να τηρεί τους νόµους περί Ειδικής Εκπαίδευσης και να 
συνεισφέρει στην χάραξη σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκοντας 
τη βελτίωση της νοµοθεσίας όπου κρίνεται απαραίτητο προασπίζοντας το 
δικαίωµα στην διαφορετικότητα και την συνεχή αναβάθµιση της παροχής 
υπηρεσιών στα άτοµα µε αναπηρίες. Ο ΕΠ µπορεί να υποβάλλει προτάσεις 
που η ΠΕΕΠ θα προωθεί στους υπεύθυνους φορείς. 

Άρθρο 2ο: Kαθήκοντα προς τα άτοµα µε αναπηρία-
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές 
τους 

� Ο ΕΠ οφείλει να επιδεικνύει για όλα τα άτοµα µε αναπηρίες που αναλαµβάνει 
ίση µέριµνα, επιµέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από την οικονοµική 
κατάσταση, την κοινωνική θέση και τη βαρύτητα της κατάστασης και χωρίς 
να επηρεάζεται από προσωπικά του αισθήµατα ή προκαταλήψεις. 

� H συχνότητα των εκπαιδευτικών συνεδριών καθώς και η παραποµπή σε 
διαγνωστικά-θεραπευτικά κέντρα ή άλλους ειδικούς πρέπει να 
δικαιολογούνται κάθε φορά από τη βαρύτητα της κατάστασης του ατόµου και 
από το αίτηµα του ατόµου ή των οικείων του. 

� Ο ΕΠ, οφείλει να επιδιώκει τον περιορισµό των ιατρικών επισκέψεων, 
εκπαιδευτικών συνεδριών, ειδικών θεραπειών στο κατώτατο δυνατό όριο, 
αποφεύγοντας την υποβολή του ατόµου και της οικογένειάς του σε περιττή 
ταλαιπωρία και έξοδα µε θεραπευτικές συνεδρίες και αγωγή από 
επαγγελµατίες που επικαλύπτουν ο ένας τον τοµέα δράσης του άλλου.  

� Όταν ο ΕΠ δρα ως µέλος επιστηµονικής οµάδας αξιολόγησης ατόµων µε 
αναπηρίες σε οποιοδήποτε πλαίσιο, πρέπει να εισηγείται το είδος και το 
σχήµα της παρέµβασης κατά περίπτωση µε µοναδικό γνώµονα την καλύτερη 
ποιότητα ζωής του ατόµου και της οικογένειάς του καθώς και την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών του αναγκών, λαµβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα της 
κάθε οικογένειας, τις επιθυµίες και τις ανάγκες της.  

� Ο ΕΠ οφείλει να ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες και την ΠΕΕΠ για κάθε 
περίπτωση που η νοµοθεσία και οι κανονισµοί για την Ειδική Εκπαίδευση 
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παρακωλύονται, καταπατούνται ή δεν εφαρµόζονται. Οφείλει επίσης να 
αναφέρει στον Σύλλογο κάθε περίπτωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού χωρίς τα 
τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τη νοµοθεσία σε θέση ΕΠ 

� Ο ΕΠ οφείλει να επιδιώκει τη ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε όλα τα σχολεία της χώρας.  

� Στον ιδιωτικό τοµέα όταν ο ΕΠ κρίνει ότι έχει σοβαρούς λόγους να διακόψει 
την παροχή των υπηρεσιών του προς ένα άτοµο µε αναπηρία και την 
οικογένειά του, εξασφαλίζει την αναπλήρωσή του από άλλον συνάδερφο, 
αφού τον ενηµερώσει κατάλληλα. 

� Ο ΕΠ οφείλει να λαµβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη για τη διασφάλιση του 
επαγγελµατικού απορρήτου. 

Άρθρο 3ο : Ο ΕΠ και οι υπευθυνότητές του στην 
εκπαιδευτική πράξη  

� Ο ΕΠ επιλέγει και χρησιµοποιεί διδακτικές µεθόδους και προγράµµατα 
κατάλληλα και αντίστοιχα µε τον τοµέα της εκπαιδευτικής του πρακτικής 
επιδιώκοντας να είναι προσαρµοσµένα και αποτελεσµατικά για τις ατοµικές 
ανάγκες του κάθε ατόµου που εκπαιδεύει. 

� Ο ΕΠ επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και 
εξοπλισµού που χρειάζεται για την αποτελεσµατική άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 

� Ο ΕΠ δηµιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο 
πρέπει να ενισχύει την µάθηση (κατάλληλη χωροθέτηση, οργάνωση των 
υλικών, αφαίρεση ή αύξηση αισθητηριακών ερεθισµάτων κτλ.) 

� Ο ΕΠ προσπαθεί να διατηρεί το µέγεθος της τάξεώς του ή τον αριθµό των 
περιστατικών που αναλαµβάνει έως ένα τέτοιο όριο που να του επιτρέπει να 
παρέχει εξατοµικευµένη εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. 

� Ο ΕΠ χρησιµοποιεί εργαλεία αξιολόγησης και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
που δεν προκαλούν διάκριση εναντίων ατόµων µε ιδιαίτερες ανάγκες µε βάση 
την φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την θρησκεία, το οικογενειακό ή 
κοινωνικό περιβάλλον ή την ίδια την αναπηρία τους. 

� Ο ΕΠ οφείλει να εξατοµικεύει τη διδασκαλία του σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε ατόµου, να καταγράφει συστηµατικά τους εκπαιδευτικούς 
στόχους και την πρόοδο που επιτυγχάνεται, να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και 
να αναθεωρεί τις εκπαιδευτικές του στρατηγικές όταν κρίνεται αναγκαίο.  

� Ο ΕΠ οφείλει να ζητά την συνδροµή άλλων ειδικοτήτων τόσο στο επίπεδο της 
αρχικής διάγνωσης και τακτικής επαναξιολόγησης όσο και στο επίπεδο της 
θεραπευτικής παρέµβασης, όταν οι ανάγκες του ατόµου το απαιτούν.  

� Ο ΕΠ προτείνει την προαγωγή σε επόµενη βαθµίδα ή τάξη, την αλλαγή 
σχολικού πλαισίου, την είσοδο ή έξοδο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
παρέµβασης µε βάση την επίτευξη των εξατοµικευµένων στόχων που έχουν 
τεθεί για κάθε άτοµο µε αναπηρία  
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� Ο ΕΠ παρέχει Ειδική Αγωγή στον τοµέα των αναπηριών-ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών (κώφωση, τυφλότητα, νοητική καθυστέρηση, 
αυτισµός, κινητικές αναπηρίες, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες κ.τ.λ.), στις 
ηλικιακές οµάδες (προσχολική ηλικία, πρώτη παιδική ηλικία, εφηβεία κ.τ.λ.) 
και στα ειδικά προγράµµατα στα οποία έχει ειδικευτεί σε ακαδηµαϊκό επίπεδο 
και έχει εκπαιδευτική εµπειρία.. 

� Ο ΕΠ πρέπει να είναι δεκτικός στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου 
όταν αυτή γίνεται µε σαφή και αξιοκρατικά κριτήρια. 

Άρθρο 4ο: Ο ΕΠ και η στάση του σε θέµατα 
διαχείρισης της συµπεριφοράς  

� Ο ΕΠ συµµετέχει µαζί µε άλλους ειδικούς και τους γονείς σε µία 
διεπιστηµονική προσπάθεια διαχείρισης της συµπεριφοράς των ατόµων µε 
αναπηρίες. 

� Ο ΕΠ εφαρµόζει µόνο τις µεθόδους τροποποίησης της συµπεριφοράς στις 
οποίες έχει εκπαιδευθεί και οι οποίες δεν υποτιµούν την αξιοπρέπεια του 
ατόµου ή τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. σωµατικές ποινές) 

� Ο ΕΠ δηλώνει µε σαφήνεια τους στόχους των παρεµβάσεων χειρισµού 
συµπεριφοράς στο Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης µέσα στα 
πλαίσια του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής.  

� Ο ΕΠ αποθαρρύνει και προσπαθεί να αποτρέψει τη συµπεριφορά συναδέλφου 
εκπαιδευτικού ή άλλου επαγγελµατία που εµπλέκεται στην θεραπευτική 
παρέµβαση του ατόµου µε αναπηρία όταν αυτή είναι υποτιµητική ή µειωτική 
προς αυτό. 

Άρθρο 5: Οι σχέσεις του ΕΠ µε τους γονείς των 
ατόµων µε αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

� Ο ΕΠ προσπαθεί να αναπτύξει σχέσεις µε τους γονείς του ατόµου µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες βασισµένες στον αµοιβαίο σεβασµό και την 
αναγνώριση του ρόλου και του έργου που επιτελούν και οι δύο πλευρές µε 
στόχο την επίτευξη της σχολικής και κοινωνικής ένταξης του ατόµου. 

� Ο ΕΠ ζητά και χρησιµοποιεί την γνώση και την εµπειρία των γονιών στον 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες. 

� ∆ιατηρεί την επικοινωνία µεταξύ γονιών και επαγγελµατιών µε σεβασµό στο 
απόρρητο και την εχεµύθεια. 

� Ενηµερώνει τους γονείς για τα βασικά δικαιώµατα στην εκπαίδευση που 
έχουν τα παιδιά τους και για κάθε πρακτική η οποία καταλύει αυτά τα 
δικαιώµατα. 

� Αναγνωρίζει και σέβεται τις πολιτισµικές διαφορές που ενυπάρχουν σε 
κάποιες οικογένειες ατόµων µε αναπηρίες.  
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� Αναπτύσσει δυνατότητες και ευκαιρίες για την εκπαίδευση των γονέων µέσα 
από την έγκυρη ενηµέρωση και από επιστηµονικές µεθόδους εκπαίδευσης 
γονέων (σχολές γονέων, οµάδες στήριξης, σεµινάρια κ.τ.λ.). 

� Λαµβάνει υπ’ όψη του τις προτεραιότητες και τα αιτήµατα της οικογένειας 
όταν δοµεί το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το άτοµο µε 
αναπηρία και θέτει στόχους για συγκεκριµένες δεξιότητες. 

Άρθρο 6ο: Τα δικαιώµατα του ατόµου µε αναπηρία-
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της οικογένειάς 
του στα πλαίσια του δηµόσιου σχολικού πλαισίου 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

� Το άτοµο µε αναπηρία έχει το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες του 
σχολείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση των προβληµάτων και των 
αναγκών του. 

� Το άτοµο µε αναπηρία έχει το δικαίωµα της παροχής ειδικής εκπαίδευσης και 
σχολικής ενσωµάτωσης µε τον οφειλόµενο σεβασµό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά του. Αυτή η εκπαίδευση περιλαµβάνει όχι µόνο την εν γένει 
άσκηση της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά και τις υπηρεσίες διάγνωσης, 
αξιολόγησης και υποστήριξης, την κατάλληλη τοποθέτηση σε ανάλογο των 
αναγκών του σχολικό πλαίσιο, την κατάλληλη µεταχείριση και την 
αποτελεσµατική διοικητική εξυπηρέτηση του ατόµου και της οικογένειάς του. 

� Το άτοµο µε αναπηρία ή η οικογένειά του (όταν το ίδιο το άτοµο δεν µπορεί 
είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αναπηρίας να αναλάβει την ευθύνη) έχουν το 
δικαίωµα να συγκατατεθούν ή να αρνηθούν κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική 
πράξη που του προτείνεται να διενεργηθεί.  

� Το άτοµο µε αναπηρία ή η οικογένειά του δικαιούται να ζητήσει να 
πληροφορηθεί ότι αφορά στην κατάστασή του. Tο συµφέρον του ατόµου είναι 
καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών 
που του παρέχονται. H πληροφόρηση του ατόµου µε ιδιαίτερες ανάγκες ή της 
οικογένειάς του πρέπει να του επιτρέπει να σχηµατίσει πλήρη εικόνα των 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων της καταστάσεώς 
του και να λαµβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να µετέχει στη λήψη αποφάσεων, 
που είναι δυνατό να προδικάσουν τη µετέπειτα ζωή του. 

� Το άτοµο µε αναπηρία ή η οικογένειά του πρέπει να αισθάνονται τελείως 
ελεύθεροι στην απόφασή τους, να δεχθούν ή να απορρίψουν κάθε συνεργασία 
τους µε τον ΕΠ µε σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. H συγκατάθεσή τους 
για τυχόν συµµετοχή τους είναι δικαίωµά τους και µπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγµή. 

� Το άτοµο µε αναπηρία και η οικογένειά του έχει το δικαίωµα, στο µέτρο που 
αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής. O απόρρητος 
χαραχτήρας των πληροφοριών και του περιεχοµένου των εγγράφων που τον 
αφορούν, του φακέλου των εκπαιδευτικών σηµειώσεων και σχολίων πρέπει να 
είναι εγγυηµένος. 
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� Το άτοµο µε αναπηρία και η οικογένειά του έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει 
ή να καταθέσει αρµοδίως διαµαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη 
γνώση των στοιχείων που το αφορούν.  

Άρθρο 7ο: Κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που ο 
ΕΠ ακολουθεί στην εκπαιδευτική έρευνα  

� Ο ΕΠ εξασφαλίζει την έγγραφη αποδοχή του ατόµου µε αναπηρία ή των 
γονέων του ότι δέχεται να συµµετάσχει σε εκπαιδευτική έρευνα. 

� Ο ΕΠ υιοθετεί διαδικασίες που προστατεύουν τα δικαιώµατα και τον ιδιωτικό 
βίο των ατόµων που χρησιµοποιούνται ως υποκείµενα στην εκπαιδευτική 
έρευνα. 

� Ο ΕΠ ερµηνεύει και δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής έρευνας 
µε ακρίβεια, αµεροληψία και υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο.  

� Ο ΕΠ υποστηρίζει την λήξη οποιασδήποτε ερευνητικής διαδικασίας η οποία 
µπορεί να επιφέρει ανεπιθύµητες συνέπειες για το άτοµο το οποίο συµµετέχει. 

� Ο ΕΠ ενεργεί µε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγει την κακή 
εφαρµογή ή χρήση ενός ερευνητικού έργου από τον ίδιο ή άλλα άτοµα.  

Άρθρο 8ο: Ο ΕΠ ως µέλος διεπιστηµονικής οµάδας  

� Ο ΕΠ αναγνωρίζει την εξειδίκευση και τον ρόλο των υπόλοιπων µελών της 
∆ιεπιστηµονικής Οµάδας που αντιπροσωπεύουν άλλα επιστηµονικά 
αντικείµενα αλλά και συναδέλφων. 

� ∆ιατηρεί αποτελεσµατικές και αγαστές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους 
συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν και να 
διατηρήσουν θετική στάση και σαφή αντίληψη για τον ρόλο του ΕΠ.  

� Καλλιεργεί στους συναδέλφους του θετική στάση απέναντι στα άτοµα µε 
αναπηρίες και τις οικογένειές τους, τονίζοντας τις δεξιότητες παρά τις 
µειονεξίες τους δίνοντας έναν αντικειµενικό προσδιορισµό των δυνατοτήτων 
και των αδυναµιών τους ως άτοµα µε αναπηρία που ζουν σε µια δηµοκρατική 
κοινωνία. 

� Προσφέρει εποπτεία και συµβουλευτική όπου και όταν χρειάζεται τόσο σε ΕΠ 
όσο και εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και σε άλλο βοηθητικό ή ειδικό 
διδακτικό προσωπικό σχολείων που έχουν στους κόλπους τους άτοµα µε 
αναπηρίες. 

� Προσφέρει εποπτεία και συµβουλευτική όπου είναι απαραίτητο σε 
επαγγελµατίες που δουλεύουν µε άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες εκτός των 
σχολικών πλαισίων.  

Άρθρο 9ο: Καθήκοντα του ΕΠ προς συναδέλφους  

� ∆εν επιτρέπεται στον ΕΠ να επικρίνει ή να αποδοκιµάζει εντός ή εκτός των 
εκπαιδευτικών κύκλων µε λόγους ή άλλα µέσα τους ΕΠ, οι οποίοι έχουν 
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αναλάβει κάποιο άτοµο µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πριν από τον ίδιο. 
Aν πέσουν στην αντίληψη του ΕΠ πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφων οι 
οποίες εµφανώς και εσκεµµένα βλάπτουν την εκπαιδευτική εξέλιξη του 
ατόµου ή είναι αντίθετες προς την ηθική και την τιµή του εκπαιδευτικού 
σώµατος και ειδικότερα των ΕΠ, οφείλει να το αναφέρει στις αρµόδιες αρχές 
και στη διοίκηση του ΠΕΕΠ ∆εν επιτρέπεται εξάλλου στον ΕΠ να δίνει 
προσοχή σε κακολογίες και επικρίσεις, οι οποίες στρέφονται κατά 
συναδέλφου ή σε κακολογίες εναντίον του ιδίου, τις οποίες αναπόδεικτα του 
µεταφέρουν. 

� Kάθε ΕΠ ο οποίος έχει κάποια επαγγελµατική διαφωνία µε συναδέλφους του 
οφείλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να τη διευθετήσει συµβιβαστικά. Aν 
δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση της διαφοράς, µπορεί να προσφύγει στην 
Ένωση (ΠΕΕΠ). ∆εν επιτρέπεται να δηµοσιοποιούνται επαγγελµατικές και 
επιστηµονικές διαφορές για συγκεκριµένες περιπτώσεις ατόµων µε αναπηρίες.  

� ΕΠ που ιδιωτεύει και καλείται να αξιολογήσει άτοµο µε ιδιαίτερες ανάγκες ο 
οποίος παρακολουθείται από άλλο συνάδελφό του, δεν µπορεί να το πράξει 
παρά µόνο εν γνώσει του και κατόπιν ρητής συγκατάθεσής του τελευταίου, µε 
την αποκλειστική εξαίρεση των περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης και 
πάντοτε τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Όταν το άτοµο ή σε περίπτωση που αυτός δεν είναι σε θέση οι οικείοι του, 
αποποιούνται οριστικά τη συνέχεια της παρακολούθησης από τον ΕΠ. 
β) Όταν ο προηγούµενος ΕΠ έχει λάβει κανονικά γνώση της απόφασης αυτής. 
γ) Όταν το άτοµο ή η οικογένειά του αποδεικνύει ότι έχει διακανονίσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τον ΕΠ που αντικαθίσταται ή 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει απέναντι του, µε τους όρους που 
έχουν γίνει δεκτοί από αυτόν. 

� ∆εν επιτρέπεται στον ΕΠ που ιδιωτεύει να ασκεί το επάγγελµα κατά τρόπο 
πλανοδιακό από τόπο σε τόπο. ∆εν επιτρέπεται στον ΕΠ να αξιολογεί και να 
υποστηρίζει εκπαιδευτικά άτοµα µε αναπηρίες εκτός των ορίων της 
περιφέρειας στην οποία είναι εγκατεστηµένος και όπου άλλος συνάδελφος 
ασκεί µόνιµα το επάγγελµα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις επείγουσας 
ανάγκης. 

� ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών η οποία έχει ως σκοπό τον 
παραµερισµό συναδέρφου ή τη βλάβη των νοµίµων συµφερόντων του. 

� ∆ηµόσιοι λειτουργοί ΕΠ και ιδιώτες ΕΠ οφείλουν πάνω από κάθε διαφορά να 
έχουν καλή συνεργασία µεταξύ τους και να διαφυλάττουν το κλίµα της 
ενότητας του κλάδου της Ειδικής Αγωγής προσφέροντας ο καθένας µε τον 
τρόπο του υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα άτοµα µε αναπηρίες και τις 
οικογένειές τους. 

Άρθρο 10ο: Η στάση του ΕΠ απέναντι στην αµοιβή 
των υπηρεσιών του  

� ΕΠ που ιδιωτεύει παρέχει τις υπηρεσίες του µε αµοιβή χωρίς να έχει δικαίωµα 
να υποτιµά την αξία τους και να εξαγγείλει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µε 
οποιοδήποτε µέσο ότι δέχεται αµοιβή κατώτερη, από αυτή που ισχύει από το 
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Nόµο ή την απόφαση του Συλλόγου για κάθε υπηρεσία εκπαιδευτικής 
παρέµβασης. 

� Kατ' εξαίρεση και κατά τρόπο που αποκλείει τη διαφήµιση ή τον αθέµιτο 
ανταγωνισµό ο ΕΠ µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή µε τίµηµα 
κατώτερο από το ισχύον προς αποδεδειγµένα απόρους ή τις οικονοµικά 
αδύνατες οικογένειες. 

� Ο ΕΠ οφείλει να χειρίζεται µε λεπτότητα και διακριτικότητα τα ζητήµατα της 
αµοιβής, απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση η οποία µπορεί να 
δικαιολογήσει µοµφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια.  

� H διεκδίκηση της νόµιµης αµοιβής πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο ο 
οποίος δεν αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια και τον κατ' εξοχήν ανθρωπιστικό 
χαραχτήρα του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος και ειδικότερα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

� Ο ΕΠ που υπηρετεί σε δηµόσιο σχολείο µπορεί να παρέχει ιδιωτικό µόνον εφ’ 
όσον τηρεί αυστηρά τους ειδικούς κανονισµούς που αφορούν αυτήν την 
περίπτωση (τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας περί άσκησης ιδιωτικού έργου, 
µη παραµέληση του εκπαιδευτικού έργου του στο σχολείο, δήλωση 
εισοδήµατος στην εφορία) 

� ∆εν επιτρέπεται ο ΕΠ δηµόσιος λειτουργός, ακόµα και όταν πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, να αναλαµβάνει ιδιωτικά 
άτοµα µε αναπηρία - ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο 
στο οποίο υπηρετεί. 

Άρθρο 11ο: Καθήκοντα του ΕΠ προς την Πανελλήνια 
Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ)  

� Ο ΕΠ υποχρεώνεται να εκπληρώνει µε συνέπεια όλα τα επιβεβληµένα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προς την ΠΕΕΠ, της οποίας είναι µέλος. 

� Ειδικότερα, ο ΕΠ οφείλει να εγγράφεται µέλος της ΠΕΕΠ ή στο παράρτηµα 
της οποίας έχει κατοικία και εργάζεται, να προσέρχεται στις συνεδριάσεις της 
και να συµβάλει µε τις γνώσεις και το ζήλο του στην προαγωγή και 
ολοκλήρωση των σκοπών της Ένωσης, να αναλαµβάνει και να εκτελεί 
ευσυνείδητα κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται, να εκπληρώνει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις τακτικά και έγκαιρα, να µετέχει στις 
ψηφοφορίες για την εκλογή των καταλληλότερων κατά την κρίση του 
οργάνων διοίκησης, να βοηθά την ΠΕΕΠ όταν καλείται και να προσέρχεται σε 
κάθε περίσταση και να εφαρµόζει τις αποφάσεις της Ένωσης που 
λαµβάνονται νόµιµα και είναι δεσµευτικές για το σύνολο. 

� Κάθε παράλειψη ή παράβαση των διατάξεων του κώδικα ηθικής και 
δεοντολογίας ή των υποχρεώσεων του ΕΠ προς την ΠΕΕΠ καθώς και 
ενέργειες αντίθετες προς τις αποφάσεις της επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σε 
βάρος του υπευθύνου ΕΠ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών 
επικοινωνήστε: unionpeep@yahoo.gr 


