
 

Πίνακας Προδιαγραφών για Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Λογοθεραπείας 

ΜΕΡΟΣ Α΄ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Τομέας Μάθησης 
• Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2014 [Ν.113(Ι)/1999, Ν.69(Ι)/2001, Ν.87(Ι)/2014] και τα 

Έντυπα που απορρέουν από αυτούς 

1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

• Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες Κανονισμοί 2001 και 2013 (Κ.Δ.Π. 186/2001 και Κ.Δ.Π. 416/2013) 

• Οι περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 185/2001)  

• Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμος και οι σχετικοί με αυτόν Κανονισμοί 

• Υποχρεώσεις / καθήκοντα Ειδικών Εκπαιδευτικών που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, τα σχετικά Σχέδια Υπηρεσίας και Εγκύκλιες 

Οδηγίες 

• Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία 
 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 ΕΡΓΑ  

Αναπτυξιακές και 
επίκτητες γλωσσικές 

διαταραχές 
(Φωνητική/Φωνολογία, 
Μορφολογία, Σύνταξη- 

Σημασιολογία- 
Πραγματολογία) 

ΤΟΜΕΑΣ Β 
Σοβαρές 

διαταραχές 
επικοινωνίας 

ΤΟΜΕΑΣ Γ 
Διαταραχές 

ροής της 
ομιλίας 

ΤΟΜΕΑΣ Δ 
Διαταραχές 

Σίτισης 
(μάσησης - 
κατάποσης) 

ΤΟΜΕΑΣ Ε 
Νευρογενείς 

κινητικές 
διαταραχές 

επικοινωνίας 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ 
Διαταραχές 
Φωνής και 
Αντήχησης 

ΤΟΜΕΑΣ Ζ 

Κρανιοπρο
-σωπικές 

ανωμαλίες 

ΤΟΜΕΑΣ 
Η Βαρηκοΐα-

Kώφωση 

ΤΟΜΕΑΣ Θ 

1. Aναγνώριση 
τομέων τυπικής 

        



ανάπτυξης 
(γλωσσικό, 
συναισθηματικό, 
οπτικο-κινητικό, 
γνωστικό και 
κοινωνικό τομέα). 

2. Εφαρμογή 
πρόληψης, 
ενημέρωσης, 
συμβουλευτικής 
και έγκαιρης 
διερεύνησης στον 
υπό εξέταση 
τομέα.  

        

3. Υιοθέτηση κώδικα 
ηθικής και 
δεοντολογίας που 
διέπει την 
ειδικότητα. 

        

4. Διάκριση βασικής 
συμπτωματολογί
ας και 
αιτιολόγησης της 
κλινικής εικόνας 
αναπηριών 
/κλινικών ομάδων  
(π.χ. μαθησιακές 
δυσκολίες, 
γενετικά 
σύνδρομα, 

        



εγκεφαλική 
παράλυση, 
διανοητικές 
αδυναμίες, 
διαταραχή 
αυτιστικού 
φάσματος). 

5. Σχεδιασμός και 
πραγματοποίηση 
περιεκτικής 
αξιολόγησης  
Λόγου, Γλώσσας, 
Ομιλίας και 
επικοινωνίας 
στον κάθε τομέα , 
αξιοποιώντας  τη 
διεπιστημονική 
ομάδα .  

        

6. Αξιοποίηση 
πορισμάτων 
αξιολόγησης για 
κατάρτιση 
πρωτοκόλλου 
παρέμβασης στα 
πλαίσια 
πολυθεματικής 
προσέγγισης.  

        

7. Καταρτισμός 
κατάλληλης 
στοχοθεσίας 

        



(βραχυπρόθεσμα
–
μακροπρόθεσμα) 
για 
αποκατάσταση 
διαταραχών στον 
κάθε τομέα. 

8. Επιλογή 
θεραπευτικών 
τεχνικών και 
μεθόδων που 
προάγουν την 
αποκατάσταση 
διαταραχών στον 
κάθε τομέα. 

        

9. Επιλογή και 
ιεράρχηση 
θεραπευτικών 
τεχνικών,  
μεθόδων και 
δραστηριοτήτων 
που προάγουν 
την 
αποκατάσταση 
διαταραχών στον 
κάθε τομέα. 

        

10. Πραγματοποίηση 
επαναξιολόγησης, 
προσαρμογής και 
αναδιατύπωσης 

        



προγράμματος 
παρέμβασης.  

 


