
Πρόταση Πρωτοκόλλου Ενεργειών 
Αντιμετώπισης μη λειτουργικών 

συμπεριφορών

Ειρήνη Βιδάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70

Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Μαρία Γιγουρτάκη, Σ.Ε.Ε. Ε.Α.Ε.Ε.

Ιανουάριος 2022

Η παρουσίαση περιέχει πληροφορίες από 

παρουσίαση του Β. Κωτούλα, Ο.Σ. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Θεσσαλίας & της Μανδυλά Μαρίας-Αικατερίνης, 

ΠΕ23-Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ., 5ου ΣΔΕΥ 

Ηρακλείου, (5ο Δ.Σχ.Ηρ., 12ο Δ.Σχ.Ηρ., 14ο

Δ.Σχ.Ηρ., 24ο Δ.Σχ.Ηρ., 48ο Δ.Σχ.Ηρ.)



Νομοθεσία αναφοράς

• Ν. 4823/2021 / άρθρα 11, 17

• ΚΥΑ 134960/Δ3/ ΦΕΚ 5009 Β΄ / 2021 – Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Δ.Ε.Υ.-Ε.Δ.Υ.

• Ν. 4692 / 2020 – Άρθρα 37 (Εσωτερικός Κανονισμός) & 38 (Σύμβουλος Σχολικής Ζωής)

• ΥΑ 129431/ΓΔ4 / ΦΕΚ 4183/2020 Καθήκοντα Συμβούλων Σχολικής Ζωής

• ΥΑ 13423/ΓΔ4/ Φ.Ε.Κ.491 Β΄/9-2-2021 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχ.Μον. ΠΕ & ΔΕ

• Ν. 2101 / 1992 Διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

• Ν. 4074 / 2012, άρ. 24 – Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

• YA 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005 Β΄) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»



Πρωτόκολλο 
Ενεργειών

Α. ΥΠΑΡΧΕΙ 
γνωμάτευση από 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Λειτουργεί 
(Ε.Δ.Υ.) Επιτροπή 

Διεπιστημονικής 
Υποστήριξης

ΔΕΝ λειτουργεί 
Ε.Δ.Υ.

Β. ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
αξιολογηθεί το 
παιδί από το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Λειτουργεί 
(Ε.Δ.Υ.) Επιτροπή 

Διεπιστημονικής 
Υποστήριξης

ΔΕΝ λειτουργεί 
Ε.Δ.Υ.



Πρωτόκολλο ενεργειών για την υποστήριξη των 
μαθητών/τριών και των γονέων και κηδεμόνων

• Ολιστικός χαρακτήρας: Αφορά ενέργειες που καλύπτουν κατά το δυνατόν όλες τις
παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μαθητή

• Διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία

• Ενέργειες που αφορούν στην διαχείριση των συνθηκών κρίσεων στη σχολική μονάδα
που προκύπτουν από τις συμπεριφορές μαθητών.

• Απαραίτητη συνθήκη: Οι Εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων ενεργούν με
βάση το πρωτόκολλο ενεργειών! Δεν θα αναπτύσσονται συμπεριφορές εκτός του
πρωτοκόλλου! Η συνθήκη αυτή οδηγεί στην αναφορά των προαναφερόμενων
ενεργειών στον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας και στην ύπαρξη
Εκπαιδευτικού Συμβούλου Σχολικής Ζωής.



Α.  Το παιδί ΕΧΕΙ αξιολογηθεί από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και 
υπάρχει γνωμάτευση – αλλά οι μη λειτουργικές 

συμπεριφορές συνεχίζουν και βαίνουν κλιμακούμενες

Η πρόταση περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα:

➢ Α. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Συντονίζει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής 
μονάδας

➢ Β. Σε επίπεδο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

➢ Γ. Σε επίπεδο Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) (εφόσον υπάρχει)



Κρίσιμη αναφορά

• Παρά το γεγονός πως το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προτείνει ενέργειες και πλαίσιο για κάποιο
παιδί για το οποίο εκδόθηκε γνωμάτευση, δε σημαίνει πως αυτές αποτελούν
πανάκεια. Οι προτάσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται καθημερινά στην
εφαρμογή τους από εκπαιδευτικούς και γονείς και πρέπει να αναπτύσσεται
διάλογος ανατροφοδότησης στην περίπτωση που διαπιστώνεται δυσκολία
εφαρμογής.

• Η συλλογική-συστημική διαχείριση – αντιμετώπιση δυσλειτουργικών
συμπεριφορών μαθητών/τριών, με γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., παρότι
δέχονται υποστηρίζονται από δομή (Παράλληλη Στήριξη, Τμήμα Ένταξης,
Ε.Β.Π.), όταν αυτές βαίνουν κλιμακούμενες, αποτελεί βασική συνθήκη της
υποστήριξης κάθε παιδιού.



Κρίσιμη συνθήκη

• Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αναπτύσσει δυναμική αλληλεπίδραση για να προωθήσει 
την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, τους αλληλεξαρτώμενους 
ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας

➢ Δικτύωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Ε.Δ.Υ. 
– Ειδικών Ψυχικής Υγείας – Γονέων)

➢Με τη διασφάλιση της συνέπειας των χρονοδιαγραμμάτων των παρεμβάσεων

➢Με τη διασφάλιση της καταγραφής των παρεμβάσεων, της αξιολόγησής τους και 
την πιθανή αναπροσαρμογή τους.



Αλληλουχία βημάτων (1/5) [Το παιδί έχει αξιολογηθεί από το

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και υπάρχει γνωμάτευση ]

Α. Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων

1. Πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεδρίαση και ενημέρωση
σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα. Στη συνεδρίαση
συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν το παιδί, Σ.Σ.Ζ.,
Ειδικευμένοπροσωπικό,Ε.Δ.Υ. (όπουλειτουργεί).

2. Διατυπώνεται πρόταση του συλλόγου για υποστήριξη από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην
οποία αναφέρονται (α) τα μέτρα που έχουν ληφθεί, (β) η αποτελεσματικότητά
τουςκαι (γ)η τεκμηρίωση της αναγκαιότηταςπαρέμβασης. (Ν. 4823/2021, Άρ11 §9)



Αλληλουχία βημάτων (2/5) [Το παιδί έχει αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και υπάρχει γνωμάτευση ]

3. Διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρακτικό,
παρεμβάσεις κ.ο.κ.)

4. Ενημέρωση των γονέων, σε συνεργασία με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. (όπου
λειτουργεί) ή Εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν το παιδί, για την
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την αναγκαιότητα συνδρομής
του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.



Αλληλουχία βημάτων (3/5) [Το παιδί έχει αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και υπάρχει γνωμάτευση ]

Β. Διεπιστημονική Ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

1. Σχεδιασμός ενεργειών-παρεμβάσεων – Συνεργασία με μέλη της Ε.Δ.Υ. (όπου λειτουργεί) για τον
συντονισμό των ενεργειών από τους εμπλεκόμενους: συστηματική καταγραφή της συμπεριφοράς του
μαθητή από τον/την ψυχολόγο & τον/την εκπ/κό της Ε.Δ.Υ. Μεθοδολογικό εργαλείο για την παρατήρηση
αποτελεί ο Οδηγός του ΙΕΠ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr) .

➢ Στην περίπτωση που ΔΕΝ λειτουργεί Ε.Δ.Υ. η συστηματική παρατήρηση γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της
σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο και τον Εκπαιδευτικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Συνεργασίαμε γονείς – ενημέρωσηγια την αναγκαιότητα συστηματικής καταγραφήςαπό τα μέλη της Ε.Δ.Υ.

3. Κατατίθενται προτάσεις για πρόσφορεςψυχοπαιδαγωγικέςπροσαρμογέςστη σχολική μονάδα

4. Συνεργασία με γονείς για ενημέρωση των δεδομένων που προέκυψαν από το μεθοδολογικό εργαλείο της
συστηματικήςπαρατήρησης – Παραπομπή σε ειδικούς (ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ)

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-pilotiki-efarmogi-tis-perigrafikis-aksiologisis


Αλληλουχία βημάτων (4/5) [Το παιδί έχει αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και υπάρχει γνωμάτευση ]

5. Συνεργασία με τους ειδικούς (ενδεικτικά: παιδοψυχίατρος,
αναπτυξιολόγος, παιδονευρολόγος, λογοθεραπευτής,
εργοθεραπευτής), με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων αποστέλλονται
τα δεδομένα καταγραφής, αξιολογήσεων (ή τα καταθέτουν οι ίδιοι ή τα
στέλνει το ΚΕΔΑΣΥ μετά από αίτημά τους)

6. Ενίσχυση της συνεργασίας των ειδικών με τη Διεύθυνση και τους
Εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας



Αλληλουχία βημάτων (5/5) [Το παιδί έχει αξιολογηθεί από 

το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και υπάρχει γνωμάτευση ]

Γ. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Ε.Δ.Υ.

1. Συνεργασία και υποστήριξη του/της εκπ/κού, βάσει καθηκοντολογίου σχεδιασμός
πρόσφορης ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης

2. Συνεργασία με τους γονείς – Συμβουλευτική υποστήριξη εφαρμογή πρόσφορων στρατηγικών
στο σπίτι

3. Ενημέρωση του/της Διευθυντή/τριας για τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις & Συνεργασία με
το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την ανάλυση των δεδομένων και τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, βάσει
ειδικότητας και καθηκοντολογίου. Προσκόμιση – μέσω της σχολικής μονάδας – της
καταγραφής των ενεργειών και των αποτελεσμάτων τους στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

4. Υλοποίηση της καταγραφής σε ορισμένο χρόνο, όπως έχει ορισθεί από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., π.χ. μια
ημέρα, για 2-3 ημέρες, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες και στο σύνολο των γνωστικών
αντικειμένων



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σε περίπτωση που η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι γονείς δεν 

επιθυμούν περαιτέρω συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ακολουθούνται τα εξής 
βήματα:

Γ. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Ε.Δ.Υ.

1. Παραπομπή σε ειδικούς ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, δικαστικές
αρχές – διατήρηση συνεργασίας στα πλαίσια του καθηκοντολογίου
της κάθε ειδικότητας ( ΥΑ ΦΕΚ 5009β΄ /2021 αρθ.3, §1γ, § 4)

2. Συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Υποστήριξη στις δράσεις της με
προγραμματισμένες ή και έκτακτες συναντήσεις (Ν.4823/2021,
άρθ.11 §3 βα, άρθ.17 §5, §10)



Ν.4823/2021, άρθ.11 §3 βα

3. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής: ……….

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων:

βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές 
Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων 
εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και 
συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω 
προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων
δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων 
ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν 
στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
μαθητών. 



Β. Το παιδί ΔΕΝ ΕΧΕΙ αξιολογηθεί από το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ΔΕΝ υπάρχει γνωμάτευση

Η πρόταση περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν σε τρία επίπεδα:

➢ Α. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Συντονίζει ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής 
μονάδας

➢ Β. Σε επίπεδο διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

➢ Γ. Σε επίπεδο Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) (εφόσον υπάρχει)



Αλληλουχία βημάτων (1/3) [Το παιδί ΔΕΝ ΕΧΕΙ αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ΔΕΝ υπάρχει γνωμάτευση]

– Το πρώτο βήμα είναι παρόμοιο με την άλλη συνθήκη και αφορά στην 
εμπλοκή των Συλλόγων Διδασκόντων υπό τον συντονισμό των 
Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων

1. Πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεδρίαση και ενημέρωση σχετικά με τις
συνθήκες που διαμορφώνονται από τη συμπεριφορά του παιδιού. Αποφασίζονται οι
παρεμβάσεις που πρέπει να αναπτυχθούν και ο χρόνος διάρκειας. Στη συνεδρίαση δίνεται
ειδικά ο λόγος σε ειδικευμένο προσωπικό, τον/τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τα μέλη της Ε.Δ.Υ.
(όπου λειτουργεί).

2. Ενημέρωση των γονέων - σε συνεργασία με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. (όπου λειτουργεί) - για την
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για ανάπτυξη ενεργειών για την αντιμετώπιση των
συμπεριφορών στην κατεύθυνση της συμπόρευσης.

3. Καταγραφή / Παρατήρηση των αποτελεσμάτων από τις ενέργειες. Στην περίπτωση που
υπάρχουν δυσκολίες η σχολική μονάδα μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σ.Ε.Ε.
καθώς και σε κάθε άλλη δομή κρίνει πως μπορεί να δώσει υποστήριξη.



Αλληλουχία βημάτων (2/3) [Το παιδί ΔΕΝ ΕΧΕΙ αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ΔΕΝ υπάρχει γνωμάτευση]

– Ενδεχόμενη άρνηση γονέων 

1. Εξαντλείται κάθε προσπάθεια της σχολικής μονάδας να συμπορευτεί με τους
γονείς. Η άρνηση προφορικής επικοινωνίας οδηγεί στην έκδοση γραπτής
πρόσκλησης.

2. Ενεργοποιούμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία και η
συμπόρευση σχολείου – οικογένειας. Δεν ενδιαφέρει ποιανού η άποψη θα
υπερισχύσει και θα εφαρμοστεί. Το πνεύμα του νόμου είναι επικοινωνία,
συνεργασία, συμπόρευση (Ν.4823/21 – άρ.11§8αγ).

➢ (Υπάρχει περίπτωση όπου με Εισαγγελική Παραγγελία, ενεπλάκη ιδιώτης ψυχολόγος με
τον οποίο οι γονείς συνεργάζονταν για να επιτευχθεί η υποστήριξη μαθητή)

3. Αν ο γονέας συνεχίζει να αρνείται τη συνεργασία, ο Διευθυντής του σχολείου
οφείλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του μαθητή αναφέροντας το θέμα
στον Εισαγγελέα Ανηλίκων.



Ν. 4823/2021 – άρθρο 11 §8αγ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται
ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών
δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό́ περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης
στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από́ την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η
αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής
μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η
επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ́ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων.
Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17. Αν στη σχολική μονάδα δεν
λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από
γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την
παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται,
έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας.
Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που
αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε
κρίνεται σκόπιμο.



Αλληλουχία βημάτων (3/3) [Το παιδί ΔΕΝ ΕΧΕΙ αξιολογηθεί από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ΔΕΝ υπάρχει γνωμάτευση]

– Υποστήριξη

1. Στην περίπτωση περιστατικού ενδοσχολικής βίας πρέπει να υποστηριχθούν
όλα τα μέλη – δε λησμονούμε τους παρατηρητές!

2. Οργάνωση δράσεων στις οποίες ο μαθητής μπορεί να βρει ενδιαφέρον
εμπλοκής και έτσι να νιώσει πως ανήκει στην ομάδα.

3. Διαφοροποίηση α) σε επίπεδο διδασκαλίας, β) ως προς τις συνθήκες
αξιολόγησης (τροποποιήσεις)

4. Υποστήριξη από εκπαιδευτικούς στο Τμήματος Ένταξης (με απόφαση Συλ.
Διδ/ντων και σύμφωνη γνώμη γονέα έως ότου αξιολογηθεί) και σε Ενισχυτική
Διδασκαλία



Αποχρώσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής: συνεργασία

Ν.4368 ΦΕΚ 21/2016 Άρθρο 82 §5

• 5. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως 
ακολούθως:
«Σκοπός των Τ.Ε. είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον 
μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης 
τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών 
πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη 
σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη 
δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».

• Κάθε μαθητής του σχολείου μπορεί να υποστηριχθεί από το Τμήμα Ένταξης!   Απαιτείται απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, 
αίτηση του γονέα και σύμφωνη γνώμη του ΣΕΕ.

• Υπ.Απ. 48275/Δ3/2019 - ΦΕΚ 1088/Β/2-4-2019

• 5.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του κεφαλαίου Α' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί 
των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8.3.2007 (Β'449), αντικαθίσταται ως εξής:

• «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».

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=27922


ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!

Προς την κατεύθυνση
τεκμηρίωσης και διαχείρισης
της παραμέλησης μιας εκ των
βασικών αναγκών του παιδιού,
που είναι η απρόσκοπτη
φοίτηση του στο σχολείο και η
είσπραξη των ωφελειών της
εκπ/σης μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον οδηγό



ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!

Στον Οδηγό δίνονται
κατευθύνσεις για την
αναγνώριση και τη
διαχείριση περιστατικών
κακοποίησης και
παραμέλησης.

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο
στη φαρέτρα κάθε
εκπαιδευτικού.



Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες (24ο Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης, Σχολικό 

Έτος: 2021-22, ΜανδυλάΜαρία-Αικατερίνη, ΠΕ23-Ψυχολόγος ΕΔΥ, 5ο ΣΔΕΥ Ηρακλείου)

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραμμή SOS

για Παιδιά, Έφηβους και Γονείς

1056 (Υπουργείο Υγείας) Η γραμμή λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα 365 

ημέρες το χρόνο δωρεάν από σταθερό, κινητό και καρτοτηλέφωνο 

και στηρίζεται από προσωπικό της Μη κυβερνητικής οργάνωσης το 

«Χαμόγελο του Παιδιού», στήριξη σε αιτήματα που αφορούν 

παιδιά, έφηβους και γονείς.

Υπουργείο Υγείας και ΕΚΠΑ 10306 Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (24ωρη 

λειτουργία) για τον κορωνοϊό: 

Παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε πάσχοντες από ψυχικό νόσημα: 

08.00 έως 20.00.

Παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και οικογενειών: 24ωρη 

λειτουργία.

Παροχή κοινωνικής στήριξης: 08.00 έως 20.00



Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μαζί για το παιδί-

Συμβουλευτικό Κέντρο 

Αττικής

2107482690

e-mail:

info@mazigiatopaidi.gr

Website:

https://mazigiatopaidi.gr

Εξυπηρετεί Πανελλαδικά

Υπηρεσίες: δωρεάν Ομάδες Γονέων, δωρεάν Ψυχο-Eκπαιδευτικά

Σεμινάρια, συνεδρίες δια ζώσης, είτε με όλη την οικογένεια, τους 

γονείς, ή τους εφήβους με στόχο την ψυχολογική στήριξη και 

καθοδήγηση γονέων, παιδιών & εφήβων, διαδικτυακές ομάδες και 

σεμινάρια στήριξης γονέων με θέματα που αφορούν την σύγχρονη 

οικογένεια για γονείς και παιδιά που διαμένουν στην επαρχία, άτομα με 

ειδικές ανάγκες και περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και σχολεία, 

συλλόγους γονέων και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, εκτός 

νομού Αττικής

Μ.Κ.Ο Φαιναρέτη 210-9319054

e-mail: info@fainareti.gr

Γραμμή υποστήριξης ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρας

mailto:info@mazigiatopaidi.gr
mailto:info@fainareti.gr


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Δίπλα σου» 11528

Website:

https://11528.gr

Εξυπηρετούμενες περιοχές: Πανελλαδικά 

Με τη συνέργεια τεσσάρων οργανώσεων υλοποιήθηκε την περίοδο 2015-2016 το 

«Πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού 

προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: πρόληψη και παρέμβαση» (εξέλιξη 

του προγράμματος «Ζούμε όπως κι εσύ» από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Στοχεύει στη στήριξη και ενημέρωση της νέας γενιάς, αλλά και στην ενημέρωση 

και εκπαίδευση της κοινής γνώμης, των γονέων, των δασκάλων, των 

εκπαιδευτικών και γενικότερα όλων μας, γύρω από θέματα ρητορικής μίσους, 

ομοφοβίας, κοινωνικού αποκλεισμού, ενδοσχολικού εκφοβισμού λόγω του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου, αλλά και της 

διακριτικής αποσιώπησης αυτών.



Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστική Μη 

Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Μέριμνα

2106463622

e-mail:

athens.support@merimna.org.gr

Website:

https://merimna.org.gr/

Λειτουργεί εργάσιμες ημέρες 

10:00-17:00 για τις περιοχές που 

καλύπτονται στο χάρτη της 

Ελλάδας με χρώμα ροζ (δείτε το 

website)

Εξυπηρετούμενες περιοχές: Πανελλαδικά 

Σκοπός είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους 

όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει.

Δωρεάν Υπηρεσίες:

Ατομική και Οικογενειακή Ψυχολογική Στήριξη

Ομάδες στήριξης για παιδιά και για εφήβους

Ομάδες στήριξης για γονείς

Συνεργασία με σχολεία:

Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών 

και εθελοντών για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή 

αρρώστια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου.

mailto:athens.support@merimna.org.gr


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Eλληνικό Κέντρο Ψυχικής 

Υγιεινής και Ερευνών 

(ΕΚΕΨΥΕ)

Τηλ.: 2810244409

Fax: 2810244393

e-mail:

ekepsyeher@hotmail.com

Χρυσοστόμου 25, 

Ηράκλειο, T.K. 71306

Website:

http://www.ekepsye.gr

/

web/guest/heraklion

Μονάδα Παιδιών και Εφήβων (Ιατροπαιδαγωγική 

Υπηρεσία)

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 16 ετών 

Παρέχονται διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτικές 

παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. 

Πιστοποιημένος φορέας για έκδοση γνωματεύσεων για 

σχολική χρήση.

Κοινοτικό Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας Παιδιών 

και Εφήβων Ηρακλείου 

(ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥΠΕ)

2813403888

2813403846

e-mail:

iatropaidagogiko@venizel

eio.gr

Σπιναλόγκας 1, 

Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201

Website:

www.venizeleio.gr

Παρέχεται: συμβουλευτική γονέων, αξιολόγηση και 

θεραπείες παιδιών και εφήβων (λογοπεδική, ψυχολογική, 

εργοθεραπευτική).

http://www.ekepsye.gr/


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες
ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου 2810-215020

e-mail:

kesyira@sch.gr (για οποιοδήποτε 

θέμα) 

dikaiologitika@kesy.ira.sch.gr. 

(κατάθεση εγγράφων)

Πιτσουλάκη 73, Ηράκλειο, 

Τ.Κ. 71307

Website:

https://kesyira.gov.gr

Διεπιστημονική Αξιολόγηση, Συμβουλευτική και Υποστήριξη

Πιστοποιημένος φορέας για έκδοση γνωματεύσεων για σχολική χρήση.

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κρήτης –

Παράρτημα Αποθεραπείας & 

Αποκατάστασης Παιδιών με 

αναπηρία Ηρακλείου

2813413100

2813413160 ή 65 ή 70 ή 75

2813413161

e-mail:

paapahk.her@gmail.com

Αγία Ειρήνη, 

Χρυσοβαλάντου, 71410

Ανοιχτή δομή – απευθύνεται σε παιδιά από 0-18 ετών με προβλήματα 

ψυχοκινητικής ή και αναπτυξιακής φύσεως ή/και με πολλαπλές 

αναπηρίες Παρέχει θεραπευτικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες 



Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες
ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2810-245162

Φαξ: 2810-284964

e-mail:

socialserviceskriti@hamogelo.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 136, Ηράκλειο 

Κρήτης, 71307

Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας 

Παιδικό Χωριό SOS 

Κρήτης

Κέντρο Στήριξης 

Παιδιού και 

Οικογένειας Ηρακλείου

Κέντρο Μαθησιακής και 

Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης Ηρακλείου

Τ. 2810 250153-4

Τ. 2810 222610

F. 2810 222670

Τ. 2810 283880

Φοινικιά, Hράκλειο, T.K. 715 

00

Γιαννιτσών 4, Hράκλειο, T.K. 

712 01

Ιωαννίνων 7, Ηράκλειο, T.K. 

712 01

Ψυχοκοινωνική, μαθησιακή, υλική υποστήριξη παιδιών 

και οικογενειών

mailto:socialserviceskriti@hamogelo.gr


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικό Ιατρείο –

Φαρμακείο Αλληλεγγύης 

Ηρακλείου

2813008525

e-mail:

info@koinoniaher.gr

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινά: 10:00 – 12:00

Τρίτη, Τετάρτη & 

Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 10:00 – 13:00

Ηράκλειο, Λεωφόρος 

Κνωσού, 71409

Υπηρεσίες για το κοινό

Ομάδες εργασίας: Γυναικολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

Μαίες, Οδοντίατροι, Οφθαλμίατροι, Παιδίατροι, Παθολόγοι 

/Γενικοί Ιατροί, Φαρμακοποιός, Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι

mailto:info@koinoniaher.gr


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΘΕΑ – Αριάδνη

Συμβουλευτική Μονάδα 
Εφήβων

Ανοικτή Δομή Υποστήριξης 

Θεραπευτική Κοινότητα 

ΑΡΙΑΔΝΗ 

1145: Εξαρτήσεις

1114: Τζόγος

2810 331034

e-mail: teens@kethea-

ariadni.gr

2810 319505

e-mail: ady@kethea-
ariadni.gr

2810 334240, 2810 331001

e-mail: tc@kethea-ariadni.gr

Website:

https://www.kethea.gr/kethea/

therapeftika-programmata/ kethea-ariadni

Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67, 71304 Ηράκλειο

Σμπώκου 6, 71306 Ηράκλειο

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, Νέα Αλικαρνασσός, 71601 

Hράκλειο

Κέντρο θεραπείας 

εξαρτημένων ατόμων

mailto:teens@kethea-ariadni.gr
mailto:ady@kethea-ariadni.gr
mailto:tc@kethea-ariadni.gr
https://www.kethea.gr/kethea/


Υποστηρικτικές Δομές και Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL ΟΔΟΣ/ WEBSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνδεσμος Μελών 

Γυναικείων Σωματείων –

Σύνδεσμος Κακοποιημένων 

Γυναικών

801 11 16000

2810-242121 | 6974-301011

e-mail: info@kakopoiisi.gr

Μεραμβέλλου 56,

71202, Ηράκλειο Κρήτης

Website:

https://kakopoiisi.gr/

Υποστήριξη ενάντια στη βία για τη γυναίκα/παιδί,

προστασία των δικαιωμάτων της Γυναίκας

Ίδρυμα Καλοκαιρινού 2810-226.105/ 2810-330.538

2810-244.115

e-mail:

iamk@her.forthnet.gr

Λοχαγού Μαρινέλλη 2

Μονής Αγκαράθου 9

Website:

https://www.kalokairinosfounda

tion.gr

Κοινωνικό έργο, Συσσίτιο, Παντοπωλείο

Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου

2810-243.370 Παραλιακή Λεωφόρος, 

Ηράκλειο-Παλιά Λαχαναγορά, 

Τ.Κ. 71500

Κατάλογος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (kypsy): www.kypsy.gr
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