
ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  

ΥΥΠΠΕΕΡΡΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ((ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ))    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ--  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  --  

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  

  

  

  

ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ΒΒΟΟΚΚΑΑ  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

ΚΚΕΕ..  ΔΔ..  ΔΔ..  ΥΥ..  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  

  



ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

ΗΗ  ΔΔιιααττααρρααχχήή  ΕΕλλλλεειιμμμμααττιικκήήςς  ΠΠρροοσσοοχχήήςς  --  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα  ((ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ)),,  ηη  οοπποοίίαα  δδιιεεθθννώώςς  εείίννααιι  γγννωωσσττήή  ωωςς  

AAtttteennttiioonn  DDeeffiicciitt  HHyyppeerraaccttiivviittyy  DDiissoorrddeerr  ((AADDHHDD)),,  ααπποοττεελλεείί  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  σσυυχχννόόττεερραα  εεμμφφααννιιζζόόμμεεννεεςς  

δδιιααττααρρααχχέέςς  σσεε  ππααιιδδιιάά  σσχχοολλιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς..    

ΑΑνν  κκααιι  εείίννααιι  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  μμεελλεεττηημμέέννεεςς  κκααιι  ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννεεςς  ππααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκέέςς  δδιιααττααρρααχχέέςς  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς,,  

έέχχεειι  σσυυγγχχρρόόννωωςς  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  κκααιι  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  υυπποοδδιιααγγιιγγννώώσσκκεεττααιι  σσεε  πποολλλλέέςς  

χχώώρρεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα..  

ΗΗ  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  ππεερριιγγρράάφφηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσττηηνν  ιιααττρριικκήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  ττοο  11990022  ααππόό  ττοο  ιιααττρρόό  GGeeoorrggee  

SSttiillll..  ΣΣττοο  ππέέρραασσμμαα  ττοουυ  ααιιώώνναα,,  ηη  δδιιααττααρρααχχήή  άάλλλλααξξεε  οοννόόμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιικκααττόόππττρριιζζαανν  ττιιςς  εεππιισσττηημμοοννιικκέέςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ωωςς  ππρροοςς  ττηη  φφύύσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααιιττιιοολλοογγίίαα  ττηηςς..  

ΗΗ  ΔΔιιααττααρρααχχήή  ΕΕλλλλεειιμμμμααττιικκήήςς  ππρροοσσοοχχήήςς--  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα,,  εείίννααιι  μμίίαα  ννεευυρροοββιιοολλοογγιικκήή  δδιιααττααρρααχχήή  πποουυ  

εεμμφφααννίίζζεεττααιι  μμεε  σσυυμμππττώώμμαατταα  δδυυσσκκοολλίίααςς  σσττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ππρροοσσοοχχήήςς,,  υυππεερρββοολλιικκήή  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  

ππααρροορρμμηηττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  σσεε  ββααθθμμόό  αασσύύμμββααττοο  μμεε  ττοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  σσττάάδδιιοο  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ..  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗΣΣ  

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  μμεε  ααυυττήή  ττηη  δδιιααττααρρααχχήή  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  εεύύκκοολληη  δδιιάάσσππαασσηη  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς,,  έέννττοοννηη  

ππααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  ααυυξξηημμέέννηη  κκιιννηηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ((υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα))..  ΗΗ  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα  μμπποορρεείί  ήή  

όόχχιι  νναα  σσυυννοοδδεεύύεειι  ττηηνν  εελλλλεειιμμμμααττιικκήή  ππρροοσσοοχχήή,,  σσυυννήήθθωωςς  όόμμωωςς  σσυυννυυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  τταα  δδύύοο..  ΣΣππάάννιιαα  υυππάάρρχχεειι  

εελλλλεειιμμμμααττιικκήή  ππρροοσσοοχχήή  χχωωρρίίςς  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα..  

ΤΤοο  υυππεερρκκιιννηηττιικκόό  ππααιιδδίί  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  μμιιαα  σσυυννεεχχήή  δδιιέέγγεερρσσηη,,  σσυυννεεχχώώςς  κκιιννεείίττααιι,,  ττρρέέχχεειι,,  σσκκααρρφφααλλώώννεειι  ήή  

χχοορροοππηηδδάάεειι..  ΕΕίίννααιι  ααννίίκκααννοο  νναα  σσττααθθεείί  σσεε  έένναα  μμέέρροοςς  ((BBaarrnneess,,  11999922))  κκααιι  σσυυννεεχχώώςς  μμεεττααππηηδδάά  ααππόό  ττηη  μμιιαα  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηηνν  άάλλλληη,,  εεννώώ  σσππάάννιιαα  μμπποορρεείί  νναα  αασσχχοολληηθθεείί  μμεε  ττοο  ίίδδιιοο  ππρράάγγμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ττρρίίαα  λλεεππττάά  

((ΡΡοούύσσσσοουυ,,  11998888))..  

ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ππεερρίίσστταασσηη  μμπποορρεείί  νναα  σσηηκκώώννεεττααιι  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  όότταανν  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  

κκααθθιισσττόό,,  ήή  νναα  εείίννααιι  υυππεερρββοολλιικκάά  οομμιιλληηττιικκόό  κκααιι  θθοορρυυββώώδδεεςς,,  ήή  νναα  κκοουυννάά  έένναα  μμέέρροοςς  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ττοουυ  κκααιι  νναα  

σσττρριιφφοογγυυρρίίζζεειι  αακκόόμμαα  κκααιι  σσεε  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ηηρρεεμμίίααςς..  ΑΑυυττήή  ηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεμμφφααννήήςς  σσεε  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  οορργγααννωωμμέέννεεςς  κκααιι  δδοομμηημμέέννεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  υυψψηηλλόό  ββααθθμμόό  ααυυττοοέέλλεεγγχχοουυ  ττηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  

((SStteeiinnhhaauusseenn,,  11999922))..  

ΗΗ  ππααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  εεννεερργγεείί  χχωωρρίίςς  νναα  σσκκέέφφττεεττααιι  ((TTaayylloorr,,  

11999922))..  ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  σσττηη  μμεειιωωμμέέννηη  ιικκααννόόττηητταα  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  νναα  αανναασσττέέλλλλεειι  αακκααττάάλλλληηλλεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  νναα  

ππεερριιμμέέννεειι  σσυυννέέππεειιεεςς  σσττοο  μμέέλλλλοονν..  ΣΣυυχχννάά  ααγγννοοεείί  ττοονν  κκίίννδδυυννοο,,  μμοοιιάάζζεειι  νναα  μμηη  φφοοββάάττααιι  ττίίπποοτταα..  ΗΗ  έέννττοοννηη  



ππααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  ηη  φφααιιννοομμεεννιικκήή  έέλλλλεειιψψηη  φφόόββοουυ  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  ττοο  ππααιιδδίί  σσεε  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  ((ΡΡοούύσσσσοουυ,,11998888,,  SStteeiinnhhaauusseenn,,  11999922))..  

ΗΗ  ααππρροοσσεεξξίίαα  σσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  εεκκφφρράάζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ΄́δδεενν  ττεελλεειιώώννωω  κκάάττιι  πποουυ  έέχχωω  ααρρχχίίσσεειι’’..  ΣΣττοο  

εελλεεύύθθεερροο  ππααιιχχννίίδδιι  έένναα  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  ππααιιδδίί  ααρρχχίίζζεειι  κκααιι  ττεελλεειιώώννεειι  έένναα  ππααιιχχννίίδδιι..  ΈΈνναα  ππααιιδδίί  μμεε  ααυυττήή  ττηη  

δδιιααττααρρααχχήή  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  εεννααλλλλααγγήή  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι,,  αακκόόμμαα  κκααιι  όότταανν  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροο  νναα  δδιιααλλέέξξεειι..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα  

φφααίίννοοννττααιι  κκααιι  οοιι  υυππεερρκκιιννηηττιικκέέςς  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς..  ΣΣττηηνν  ααππρροοσσεεξξίίαα  έέχχοουυμμεε  κκααιι  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα  κκααιι  

ππααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα..  ΑΑυυττόόςς  οο  σσυυννδδυυαασσμμόόςς  φφττιιάάχχννεειι  ττοο  σσύύννδδρροομμοο..  ΈΈνναα  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  ππααιιδδίί  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  

ζζωωηηρρόό,,  ααλλλλάά  δδεενν  έέχχεειι  δδιιάάσσππαασσηη  ππρροοσσοοχχήήςς,,  μμπποορρεείί  νναα  κκοοννττρροολλάάρρεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυ..  ΕΕίίννααιι  σσααφφήήςς  οο  

δδιιααχχωωρριισσμμόόςς  ααννάάμμεεσσαα  σσττοο  υυππεερρκκιιννηηττιικκόό  κκααιι  ττοο  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  ππααιιδδίί..  ΤΤοο  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  ππααιιδδίί  μμπποορρεείί  νναα  

ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ππεερριισστταασσιιαακκήή  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα,,  ααλλλλάά  νναα  μμηηνν  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  κκααιι  ππααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα..  

  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΔΔΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  

AA..  ΟΟιι  δδιιααττααρρααχχέέςς  δδιιααγγωωγγήήςς  ((EEiisseerrtt,,  11999922)),,  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  ηη  κκοοιιννωωννιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα    

ττοουυ  δδεενν  ππάάεειι  κκααλλάά..  ΗΗ  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  κκααττααλλήήγγεειι  νναα  γγίίννεειι  ααννττιικκοοιιννωωννιικκήή  μμεε  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοο  ψψέέμμαα,,  ττηηνν  ααππάάττηη,,  ττιιςς  κκλλοοππέέςς  κκααιι  ττιιςς  ββίίααιιεεςς  φφιιλλοοννιικκίίεεςς  ((ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  

χχχχ))..  

BB..  ΟΟιι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  μμάάθθηησσηη,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  

σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς..  ΗΗ  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς  εείίννααιι  ββαασσιικκήή  σσττηη  

μμάάθθηησσηη..  ΈΈνναα  ππααιιδδίί  ττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  σσυυγγκκεεννττρρωωθθεείί  σσ’’  ααυυττόό  πποουυ  ββλλέέππεειι  ήή  αακκοούύεειι  ήή  ααιισσθθάάννεεττααιι  

δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοο  μμάάθθεειι..  ΌΌτταανν  λλοοιιππόόνν  έένναα  ππααιιδδίί  έέχχεειι  δδιιάάσσππαασσηη  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς  σσττηηνν  οουυσσίίαα  κκιιννδδυυννεεύύεειι  

νναα  μμεείίννεειι  ππίίσσωω  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  μμααθθηησσιιαακκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  αακκρριιββώώςς  γγιιααττίί  ηη  ππρροοσσοοχχήή  εείίννααιι  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  

ττηηςς  μμάάθθηησσηηςς  ((ΝΝιικκοολλάάοουυ--ΠΠααππααννααγγιιώώττοουυ,,  ΑΑ&&  ΣΣυυρρίίγγοουυ--ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ,,  ΑΑ..  11999977))..  ΜΜιιαα  άάλλλληη  ααιιττίίαα  ττηηςς  

σσχχοολλιικκήήςς  ααπποοττυυχχίίααςς  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ττοο  ππααιιδδίί  μμπποορρεείί  νναα  δδυυσσκκοολλεεύύεεττααιι  νναα  

σσυυγγκκρρααττήήσσεειι  ππρροοφφοορριικκέέςς  λλέέξξεειιςς,,  ππρροοττάάσσεειιςς  ήή    γγρράάμμμμαατταα  ((αακκοουυσσττιικκήή  μμννήήμμηη)),,  νναα  ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιεείί  

ήήχχοουυςς  ((αακκοουυσσττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη)),,  χχααμμηηλλόό  οοππττιικκοοκκιιννηηττιικκόό  σσυυννττοοννιισσμμόό,,  κκααιι  ααδδύύννααμμηη  οοππττιικκήή  μμννήήμμηη  

((ΡΡοούύσσσσοουυ,,  11999988,,  ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  χχχχ))..  

CC..  ΗΗ  έέλλλλεειιψψηη  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηηςς  κκααιι  ττοο  χχααμμηηλλόό  ααυυττοοσσυυννααίίσσθθηημμαα..  ΕΕππεειιδδήή  τταα  ππααιιδδιιάά  μμεε  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  

ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι  τταα  ππρροοββλλήήμμααττάά  ττοουυςς  κκααιι  εειισσππρράάττττοουυνν  σσυυγγχχρρόόννωωςς  ττηηνν  ααπποογγοοήήττεευυσσηη  ττωωνν  γγοοννιιώώνν  κκααιι  

ττωωνν  δδαασσκκάάλλωωνν  ττοουυςς  ααιισσθθάάννοοννττααιι  άάσσχχηημμαα  μμεε  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυςς,,  έέχχοουυνν  λλίίγγηη  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηη  κκααιι  έέχχοουυνν  

χχααμμηηλλόό  ααυυττοοσσυυννααίίσσθθηημμαα  ((ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  χχχχ))..  

DD..  ΗΗ  ααδδεεξξιιόόττηητταα  σσττιιςς  κκιιννήήσσεειιςς..  ΛΛόόγγωω  ττηηςς  ππααρροορρμμηηττιικκόόττηηττάάςς  ττοουυςς  τταα  ππααιιδδιιάά  μμεε  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  

ααδδεεξξιιόόττηητταα  σσττιιςς  κκιιννήήσσεειιςς  ττοουυςς..  

  



ΕΕΠΠΙΙΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

ΗΗ  σσυυχχννόόττηητταα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ηη  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  μμεε  τταα  κκρριιττήήρριιαα  πποουυ  ττίίθθεεννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  

κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  πποοιιεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  γγιι’’  ααυυττόό  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ππααίίζζοουυνν  σσηημμααννττιικκόό  

ρρόόλλοο..  ΤΤαα  πποοσσοοσσττάά  πποοιικκίίλλλλοουυνν  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  χχώώρρεεςς..  

ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  σσττηηνν  ΑΑμμεερριικκήή  έέρρεευυννεεςς  ττοοπποοθθεεττοούύνν  ττηη  σσυυχχννόόττηητταα  ααππόό  22  έέωωςς  2200%%  σσεε  ππααιιδδιιάά  σσχχοολλιικκήήςς  

ηηλλιικκίίααςς,,  εεννώώ  σσυυννήήθθωωςς  κκυυμμααίίννοοννττααιι  ααππόό  33  έέωωςς  55%%  ((KKaappllaann  &&  SSaaddoocckk,,  11999911))..  ΣΣττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα  ττοο  πποοσσοοσσττόό  πποουυ  

ααννααφφέέρρεεττααιι  εείίννααιι  11%%..  ΦΦααίίννεεττααιι  ππάάννττωωςς  ππωωςς  έένναα  44%%  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααυυττήή  ττηη  δδιιααττααρρααχχήή  μμεε  

σσυυχχννόόττηητταα  33  ααγγόόρριιαα  ππρροοςς  11  κκοορρίίττσσιι..  ΕΕίίννααιι  ππιιοο  σσυυχχννήή  σσεε  ππρρωωττόόττοοκκαα  ααγγόόρριιαα  κκααιι  σσεε  ππααιιδδιιάά  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  

γγοοννεείίςς  εείίννααιι  οοιι  ίίδδιιοοιι  υυππεερρκκιιννηηττιικκοοίί,,  ήή  ααλλκκοοοολλιικκοοίί  ήή  έέχχοουυνν  κκάάπποοιιαα  άάλλλληη  δδιιααττααρρααχχήή  ((KKaappllaann  &&  SSaaddoocckk,,  11999911))..  

ΗΗ    ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  εείίννααιι  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  σσυυχχννόόττεερρεεςς  δδιιααττααρρααχχέέςς  ((55--77%%  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσχχοολλιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς))  κκααιι  τταα  

σσυυμμππττώώμμαατταα  σσυυννήήθθωωςς  εεππιιμμέέννοουυνν    σσττηηνν  εεφφηηββεείίαα  κκααιι  σσττηηνν  εεννήήλλιικκηη  ζζωωήή..  

ΗΗ  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  33--44  φφοορρέέςς  σσυυχχννόόττεερραα  σστταα  ααγγόόρριιαα  ααππόό  όόττιι  σστταα  κκοορρίίττσσιιαα..  ΑΑυυττόό  δδεε  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ηη  

ΔΔΕΕΠΠΥΥ  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσππάάννιιαα  σστταα  κκοορρίίττσσιιαα,,  ααννττίίθθεετταα  μμεερριικκοοίί  εεππιισσττήήμμοοννεεςς  ππιισσττεεύύοουυνν  όόττιι  υυππάάρρχχοουυνν  κκοορρίίττσσιιαα  

μμεε  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  σσττοο  ίίδδιιοο  πποοσσοοσσττόό  μμεε  τταα  ααγγόόρριιαα,,  ααλλλλάά  δδεενν  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  σσεε  εειιδδιικκοούύςς  ττοο  ίίδδιιοο  σσυυχχννάά  εεππεειιδδήή  εείίννααιι  

λλιιγγόόττεερροο  δδιιαασσππαασσττιικκάά..    

  

ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  

DDSSMM--IIVV    

11..  ΑΑππρροοσσεεξξίίαα  

11
αα
..  ΑΑπποοττυυγγχχάάννεειι  νναα  εεσσττιιάάσσεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  σσεε  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  κκάάννεειι  λλάάθθηη  ααππρροοσσεεξξίίααςς..  

11
ββ
..ΈΈχχεειι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  νναα  δδιιααττηηρρήήσσεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυ  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  ήή  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι..  

11
γγ
..  ΔΔεε  φφααίίννεεττααιι  νναα  αακκοούύεειι..  

11
δδ
..  ΔΔεενν  αακκοολλοουυθθεείί  οοδδηηγγίίεεςς  ήή  δδεενν  ττεελλεειιώώννεειι  ττηη  σσχχοολλιικκήή  εερργγαασσίίαα,,  ττιιςς  μμιικκρροοδδοουυλλεειιέέςς  ήή            τταα  κκααθθήήκκοονντταα  σσττοο  

ρρόόλλοο  εερργγαασσίίααςς..  

11
εε
..  ΈΈχχεειι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  σσττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  εερργγαασσιιώώνν  ήή  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν..  

11
σσττ

..  ΑΑπποοφφεεύύγγεειι  ήή  δδεενν  ττοουυ  ααρρέέσσοουυνν  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ννοοηηττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα..  

11
ζζ
..  ΧΧάάννεειι  ππρράάγγμμαατταα..  

11
ηη
..  ΗΗ  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυ  ααπποοσσππάάττααιι  εεύύκκοολλαα  ααππόό  εεξξωωττεερριικκάά  εερρεεθθίίσσμμαατταα..  



11
θθ
..  ΞΞεεχχννάά  κκααθθηημμεερριιννέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..  

22..  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα  

22
αα
..  ΚΚιιννεείί  ννεευυρριικκάά  χχέέρριιαα,,  ππόόδδιιαα,,  σσττρριιφφοογγυυρρίίζζεειι  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ..  

22
ββ
..  ΣΣηηκκώώννεεττααιι  ααππόό  ττοο  κκάάθθιισσμμαα..  

22
γγ
..  ΤΤρρέέχχεειι  ήή  σσκκααρρφφααλλώώννεειι  υυππεερρββοολλιικκάά..  

22
δδ
..  έέχχεειι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  νναα  ππααίίξξεειι  ήή  νναα  εεμμππλλαακκεείί  σσεε  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  εελλεεύύθθεερροουυ  χχρρόόννοουυ  μμεε  ηησσυυχχίίαα..  

22
εε
..  ΕΕίίννααιι  δδιιααρρκκώώςς  σσεε  κκίίννηησσηη  σσαα  νναα  έέχχεειι  μμηηχχααννήή..  

22
σσττ

..  ΜΜιιλλάά  υυππεερρββοολλιικκάά..  

ΠΠααρροορρμμηηττιικκόόττηητταα  

22
ζζ
..  ΑΑππααννττάά  ααππεερρίίσσκκεεππτταα..  

22
ηη
..  ΈΈχχεειι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  νναα  ππεερριιμμέέννεειι  ττηη  σσεειιρράά  ττοουυ..  

22
θθ
..  ΣΣυυχχννάά  δδιιαακκόόππττεειι  ήή  ππααρρεεμμββάάλλλλεεττααιι..  

ΥΥππόόττυυπποοιι  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  

11..  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  μμεε  ππρροοεεξξάάρρχχοονντταα  ττοονν  ττύύπποο    ττηηςς  ααππρροοσσεεξξίίααςς  

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  μμεε  δδιιάάσσππαασσηη  ππρροοσσοοχχήήςς  δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααιι  νναα  σσυυγγκκεεννττρρωωθθοούύνν  κκααιι  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  οοδδηηγγίίεεςς..  

ΔΔεείίχχννοουυνν  σσαα  νναα  μμηηνν  αακκοούύνν,,  δδεε  δδίίννοουυνν  σσηημμαασσίίαα  σσεε  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  ααπποοφφεεύύγγοουυνν  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  

σσυυσσττηημμααττιικκήή  ππννεευυμμααττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  κκααιι  εείίννααιι  γγεεννιικκάά  ααννοορργγάάννωωτταα..  

22..  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  μμεε  ππρροοεεξξάάρρχχοονντταα  ττοονν  ττύύπποο  ττηηςς  ππααρροορρμμηηττιικκόόττηηττααςς  --  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  

ΤΤαα  υυππεερρκκιιννηηττιικκάά  ππααιιδδιιάά  κκιιννοούύννττααιι  ήή  κκααιι  μμιιλλάάννεε  σσυυννεεχχώώςς..  ΑΑιισσθθάάννοοννττααιι  έέννττοοννηη  εεσσωωττεερριικκήή  ααννηησσυυχχίίαα,,  κκααιι  

κκάάννοουυνν  πποολλλλάά  ππρράάγγμμαατταα  ττααυυττόόχχρροονναα..  ΤΤαα  ππααρροορρμμηηττιικκάά  ππααιιδδιιάά  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  μμεεγγάάλληη  δδυυσσκκοολλίίαα  νναα  εελλέέγγξξοουυνν  

ττιιςς  άάμμεεσσεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυςς  ήή  νναα  σσκκεεφφθθοούύνν  ππρριινν  κκάάννοουυνν  κκάάττιι..  ΕΕκκφφρράάζζοοννττααιι  κκααιι  εεννεερργγοούύνν  χχωωρρίίςς  νναα  

υυπποολλοογγίίζζοουυνν  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ττηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ττοουυςς..  

33..  ΣΣυυννδδυυαασσμμέέννοοςς  υυππόόττυυπποοςς  

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ααυυττάά  σσυυννδδυυάάζζοουυνν  πποολλλλάά  ααππόό  τταα  σσυυμμππττώώμμαατταα  ααππρροοσσεεξξίίααςς,,  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  

ππααρροορρμμηηττιικκόόττηηττααςς..  

  

  



ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  

ΓΓιιαα  ττηη  δδιιάάγγννωωσσηη  κκααιι  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττοουυ  υυπποοττύύπποουυ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηλλιικκιιαακκέέςς  οομμάάδδεεςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  δδιιααγγννωωσσττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  ττοουυ  DDSSMM--IIVV  νναα  υυππάάρρχχοουυνν::  

  ΈΈξξιι  ((ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα))  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  σσυυμμππττώώμμαατταα  ααππρροοσσεεξξίίααςς  ήή  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηηττααςς--

ππααρροορρμμηηττιικκόόττηηττααςς  ππααρρόόνντταα  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  66  μμήήννεεςς  σσεε  ββααθθμμόό  δδυυσσππρροοσσααρρμμοοσσττιικκόό  κκααιι  μμηη  

ααννααμμεεννόόμμεεννοο  ααππόό  ττοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  ήή  κκααιι  τταα  δδύύοο  μμααζζίί  ((66++66))--  ((κκρριιττήήρριιοο  ΑΑ))..  

ΕΕππιιππλλέέοονν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττεεθθεείί  ηη  δδιιάάγγννωωσσηη,,    

  ΟΟρριισσμμέένναα  ααππόό  τταα  σσυυμμππττώώμμαατταα  εελλλλεειιμμμμααττιικκήήςς  ππρροοσσοοχχήήςς  ήή  υυππεερρκκιιννηηττιικκόόττηηττααςς--  ππααρροορρμμηηττιικκόόττηηττααςς  

πποουυ  ππρροοκκααλλοούύσσαανν  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  ήήτταανν  ππααρρόόνντταα  ππρριινν  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  ττωωνν  εεππττάά  εεττώώνν((κκρριιττήήρριιοο  

ΒΒ))..  

  ΚΚάάπποοιιοουυ  ββααθθμμοούύ  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα  οοφφεειιλλόόμμεεννηη  σστταα  σσυυμμππττώώμμαατταα  ππρρέέππεειι  νναα  υυφφίίσσττααττααιι  σσεε  δδύύοο  ήή  

ππεερριισσσσόόττεερραα  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  ππ..χχ..  σσττοο  σσχχοολλεείίοο,,  σσττοο  σσππίίττιι,,  σσττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  ζζωωήή((κκρριιττήήρριιοο  ΓΓ))  

((SStteeiinnhhaauunnsseenn,,  11999922))..  

  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  σσααφφεείίςς  εεννδδεείίξξεειιςς  κκλλιιννιικκάά  σσηημμααννττιικκήήςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς,,  αακκααδδηημμααϊϊκκήήςς  

ήή  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγιικκόόττηηττααςς((κκρριιττήήρριιοο  ΔΔ))..  

  ΤΤαα  σσυυμμππττώώμμαατταα  ααυυττάά  νναα  μμηηνν  εεκκδδηηλλώώννοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  πποορρεείίααςς  κκάάπποοιιααςς  

ΔΔιιάάχχυυττηηςς  ΔΔιιααττααρρααχχήήςς  ττηηςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  ήή  άάλλλληηςς  ΨΨυυχχωωττιικκήήςς  ΔΔιιααττααρρααχχήήςς    κκααιι  νναα  μμηηνν  εεξξηηγγοούύννττααιι  

κκααλλύύττεερραα  αανν  ααπποοδδοοθθοούύνν  σσεε  άάλλλληη  ΨΨυυχχιικκήή  δδιιααττααρρααχχήή  ππ..χχ..  ΔΔιιααττααρρααχχήή  ττηηςς  ΔΔιιάάθθεεσσηηςς,,  ΑΑγγχχώώδδηη  

ΔΔιιααττααρρααχχήή  κκ..λλππ..((κκρριιττήήρριιοο  ΕΕ))..  

  

ΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑ  

ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααιιττιιοολλοογγίίαα  ττηηςς    ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ,,  υυππάάρρχχοουυνν  πποολλλλέέςς  κκααιι  σσυυχχννάά  λλααννθθαασσμμέέννεεςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς..  ΗΗ  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  

μμπποορρεείί  νναα  σσυυννυυππάάρρχχεειι  σσεε  άάττοομμαα  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  εεππιιππέέδδοουυ  εευυφφυυίίααςς,,  άάλλλληηςς  ψψυυχχοοππααθθοολλοογγίίααςς  κκααιι  

ψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς..  ΔΔεενν  ααπποοττεελλεείί  ααππόό  μμόόννηη  ττηηςς  έέννδδεειιξξηη  ννοοηηττιικκήήςς  υυσσττέέρρηησσηηςς  ήή  οορριιαακκήήςς  

ννοοηημμοοσσύύννηηςς,,  ττεεμμππεελλιιάάςς  ήή  έέλλλλεειιψψηηςς  κκιιννήήττρροουυ,,  εεσσκκεεμμμμέένναα  κκαακκήήςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ήή  ππλλήήρροουυςς  ααπποουυσσίίααςς  ττηηςς  

ιικκααννόόττηηττααςς  ππρροοσσήήλλωωσσηηςς  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς..  

ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  γγίίννοοννττααιι  ααρρκκεεττέέςς  μμεελλέέττεεςς  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  κκάάννοουυνν  γγννωωσσττάά  τταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ..  

ΠΠααρρόόλλαα    ααυυττάά  όόμμωωςς  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααλλήήξξεειι  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  μμεε  αακκρρίίββεειιαα  οοιι  οοπποοίίοοιι  εευυθθύύννοοννττααιι  

γγιιαα  ττηη  δδιιααττααρρααχχήή..  ΩΩςς  ππιιθθααννάά  ααίίττιιαα  λλοοιιππόόνν  θθεεωωρροούύννττααιι  οοιι  ννεευυρροολλοογγιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  

κκλληηρροοννοομμιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς..  [[ΠΠηηγγήή::  ΣΣύύγγχχρροοννηη  ψψυυχχιιααττρριικκήή((  cceellddeerr,,  LLooppeezz  IIbboorr,,  AAnnddrreeaasseenn  22000088))]]  



--  ΟΟ  εεγγκκέέφφααλλοοςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  μμεε  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  δδιιααφφοορρέέςς  ααππόό  εεκκεείίννοονν  ττωωνν  σσυυννοομμηηλλίίκκωωνν  ττοουυςς  σσττηη  

δδοομμήή,,  ττοο  μμεεττααββοολλιισσμμόό  κκααιι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν((KKaappllaann  &&  SSaaddoocckk,,  11999911))..  ΔΔεενν  

έέχχεειι  ββρρεεθθεείί  μμίίαα  κκααιι  μμόόννοο  ββιιοολλοογγιικκήή  ααιιττίίαα  γγιιαα  ττηη  ΔΔΕΕΠΠΥΥ,,  ααλλλλάά  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  έέρρεευυννεεςς  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  

γγοοννίίδδιιαα  ωωςς  ττηηνν  κκύύρριιαα  ααιιττίίαα..  ΗΗ  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  εείίννααιι  ωωςς  έένναα  ββααθθμμόό  ««κκλληηρροοννοομμιικκήή»»..  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  πποουυ  

ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  γγοοννεείίςς  μμεε  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  σσττηηνν  ππααιιδδιικκήή  ττοουυςς  ηηλλιικκίίαα,,  σσεε  υυψψηηλλόό  πποοσσοοσσττόό  

μμπποορρεείί  νναα  ππλληηρροούύνν  τταα  δδιιααγγννωωσσττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα    ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ..  ΜΜάάλλιισστταα  έέχχεειι  δδιιααππιισσττωωθθεείί  όόττιι  εεάάνν  οο  έέννααςς  

γγοοννέέααςς  εεμμφφααννίίζζεειι  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  νναα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοο  ππααιιδδίί  ττηηνν  ίίδδιιαα  δδιιααττααρρααχχήή  φφττάάννεειι  ττοο  5577%%..  

--  ΕΕππιιππλλέέοονν  ηη  ππρρόόωωρρηη  γγέέννννηησσηη,,  ττοο  κκάάππννιισσμμαα,,  ηη  χχρρήήσσηη  ααλλκκοοόόλλ  κκααιι  ττοο  υυππεερρββοολλιικκόό  σσττρρεεςς  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεγγκκυυμμοοσσύύννηηςς  ήή  οο  εεγγκκεεφφααλλιικκόόςς  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  σσττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  ΔΔΕΕΠΠΥΥ((ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  χχχχ))..    

--  ΥΥππάάρρχχοουυνν  μμεελλέέττεεςς  πποουυ  υυπποοδδεειικκννύύοουυνν  όόττιι  ηη  δδιιααττρροοφφήή  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  οοιι  ννεευυρροοττοοξξίίννεεςς,,  ηη  

ζζάάχχααρρηη  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ππρροοσσθθήήκκεεςς  σσττιιςς  ττρροοφφέέςς  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σστταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ..  ΩΩσσττόόσσοο  οοιι  μμεελλέέττεεςς  

ααυυττέέςς  έέδδεειιξξαανν  μμεεττέέππεειιτταα  ππωωςς  οοιι  δδίίααιιττεεςς  ήήτταανν  ααννααπποοττεελλεεσσμμααττιικκέέςς  γγιιαα  ττηη  μμεεττααββοολλήή  σσυυμμππττωωμμάάττωωνν  

((RRiitthheerrttsseett  11999955))..  

--  ΟΟιι  ψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ωωςς  ππιιθθααννάά  ααίίττιιαα  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  δδεενν  έέχχοουυνν  ττύύχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ααπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  

σσττήήρριιξξηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  κκααιι  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  εελλάάχχιισσττεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

εεππιικκεεννττρρώώθθηηκκαανν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττηηνν  ααννααζζήήττηησσηη  ττηηςς  ααιιττιιοολλόόγγηησσηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ  

ππααιιδδιιοούύ((  ΚΚάάκκοουυρροοςς,,  ΜΜααννιιααδδάάκκηη  22000000))..  

ΕΕίίννααιι  μμύύθθοοςς  όόττιι  ηη  εελλλλιιππήήςς  γγοοννιικκήή  φφρροοννττίίδδαα  ππρροοκκααλλεείί  ττηη  ΔΔΕΕΠΠΥΥ,,  όόμμωωςς  ππλληηθθώώρραα  οοιικκοογγεεννεειιαακκώώνν  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ((ππχχ  αασσττααθθήήςς  δδοομμήή  κκααιι  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα  σσττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  ήή  έέλλλλεειιψψηη  γγοοννιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ))  

μμπποορρεείί  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  κκααιι  σσττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  εεππιιππλλοοκκώώνν  σσττηη  

σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά..    

  

ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΕΕΦΦΗΗΒΒΟΟΥΥΣΣ  

ΗΗ  δδιιάάγγννωωσσηη  κκααιι  ηη    κκλλιιννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη    γγίίννεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ππααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκήήςς--    ππααιιδδοοννεευυρροολλοογγιικκήήςς  

σσυυννεερργγαασσίίααςς  ήή  μμιιααςς  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηηςς    δδιιααγγννωωσσττιικκήήςς  οομμάάδδααςς..  ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  κκααθθώώςς  πποολλλλάά  

άάττοομμαα  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  μμπποορρεείί  νναα  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  τταα  ββαασσιικκάά  σσυυμμππττώώμμαατταα  ττηηςς  δδιιααττααρρααχχήήςς..  ΗΗ  

δδιιααγγννωωσσττιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

--  ΛΛεεππττοομμεερρέέςς  κκοοιιννωωννιικκόό  ιισσττοορριικκόό  ((εεγγκκυυμμοοσσύύννηη--  ττοοκκεεττόόςς,,  ααννααππττυυξξιιαακκήή  εεξξέέλλιιξξηη,,  ιιααττρριικκόό  ιισσττοορριικκόό,,  

οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  ιισσττοορριικκόό))..  



--  ΨΨυυχχοολλοογγιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη((εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  ννοοηηττιικκοούύ  δδυυννααμμιικκοούύ,,  σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς))..  

--  ΠΠλλήήρρηη  ππααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  φφυυσσιικκήή  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  μμααθθηηττήή..  

--  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο  ––  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη((  ππεερριιγγρρααφφιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο,,  

εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  γγννωωσσττιικκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  μμααθθηηττήή  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη))..  

--  ΆΆλλλλεεςς  ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς((  μμπποορρεείί  νναα  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  λλόόγγοουυ  κκααιι  ττηηςς  οομμιιλλίίααςς,,  ττηηνν  ααδδρρήή  κκααιι  

λλεεππττήή  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  κκ..λλ..ππ))..  

  

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  έένναα  ππλλήήρρεεςς  ππρρόόγγρρααμμμμαα  --  εεξξααττοομμιικκεευυμμέέννοο  

κκααιι  μμοοννααδδιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη--  πποουυ  νναα  σσττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  πποολλύύππλλεευυρρηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  δδυυσσκκοολλιιώώνν  ττοουυ  

ππααιιδδιιοούύ  κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς  ττοουυ..  ΈΈνναα  ττέέττοοιιοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  μμπποορρεείί  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  

σσυυννδδυυαασσμμόό  θθεερρααππεευυττιικκώώνν  ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωνν,,  πποουυ  δδρροουυνν  ααππόό  κκοοιιννοούύ  υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααςς  ηη  μμιιαα  ττηηνν  άάλλλληη  ((σσυυννεεδδρρίίεεςς  

ψψυυχχοοεεκκππααίίδδεευυσσηηςς  γγοοννέέωωνν  κκααιι  ππααιιδδιιώώνν,,  θθεερρααππεείίαα  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς,,  φφααρρμμαακκεευυττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη,,  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  

ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  δδυυσσκκοολλιιώώνν  σσττοο  σσχχοολλεείίοο,,  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  ήή//κκααιι  ααττοομμιικκήή  ψψυυχχοοθθεερρααππεείίαα))..  

ΑΑφφοούύ  ττεεθθεείί  ηη  δδιιάάγγννωωσσηη  ττηηςς  ΔΔΕΕΠΠΥΥ,,  οο  εειιδδιικκόόςς  δδιιααμμοορρφφώώννεειι  μμίίαα  σσττρρααττηηγγιικκήή  θθεερρααππεείίααςς..  ΗΗ  εεκκππααίίδδεευυσσηη  

ττωωνν  γγοοννέέωωνν,,  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  μμεε  ΔΔΕΕΠΠΥΥ  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκήή..  ΣΣηημμεείίοο  εεκκκκίίννηησσηηςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  

ααπποοττεελλοούύνν  οοιι  ααννττιιλλήήψψεειιςς,,  υυπποοθθέέσσεειιςς  ήή  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  ττωωνν  γγοοννέέωωνν  γγιιαα  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  τταα  

ππααιιδδιιάά  ττοουυςς..  ΑΑρρχχιικκάά  εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  γγιιαα  τταα  εευυρρήήμμαατταα  ττηηςς  δδιιάάγγννωωσσηηςς  όόπποουυ  κκααττάά  κκααννόόνναα  ππρροοκκύύππττεειι  ττοο  

εερρώώττηημμαα  γγιιαα  τταα  ααίίττιιαα  ττωωνν  σσυυμμππττωωμμάάττωωνν..  ΗΗ  εεννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηη  φφύύσσηη  ττηηςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  γγίίννεεττααιι  σσττηη  ββάάσσηη  εεννόόςς  

««ββιιοοψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκοούύ  μμοοννττέέλλοουυ»»  ηη  κκααλλήή  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααπποοττεελλεείί  θθεεττιικκήή  ββάάσσηη  γγιιαα  ττιιςς  ππεερρααιιττέέρρωω  

ππααρρεεμμββάάσσεειιςς,,  φφααρρμμαακκοολλοογγιικκέέςς  ήή  ψψυυχχοολλοογγιικκέέςς..  

ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήή  γγοοννέέωωνν  

ΑΑρρκκεεττοοίί  γγοοννεείίςς  ααιισσθθάάννοοννττααιι  εεννοοχχέέςς  κκααιι  ααπποοδδίίδδοουυνν  ττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  υυππεερρκκιιννηηττιικκοούύ  ππααιιδδιιοούύ  σσττηη  δδιικκήή  

ττοουυςς  ««λλααννθθαασσμμέέννηη»»  ααγγωωγγήή,,  ααφφοούύ  δδεενν  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττοο  κκύύρριιοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  ((ΜΜάάρρκκοουυ,,  11998833))..  ΣΣττόόχχοοιι  

ττηηςς  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  εείίννααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  ττοουυςς  γγοοννεείίςς  νναα  ααπποοδδεεχχττοούύνν  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ,,  νναα  ξξεεππεερράάσσοουυνν  

τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα  εεννοοχχήήςς  πποουυ  ννοοιιώώθθοουυνν  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα,,  νναα  ααφφήήννοουυνν  ττοο  ππααιιδδίί  νναα  κκάάννεειι  ππρράάγγμμαατταα  πποουυ  κκάάννοουυνν  

τταα  άάλλλλαα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  νναα  έέχχοουυνν  ρρεεααλλιισσττιικκέέςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  ααππόό  ττοο  ππααιιδδίί  ττοουυςς  ((ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  χχχχ))..  ΗΗ  ττεεχχννιικκήή  ττωωνν  

οορρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοο  σσχχοολλεείίοο  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  κκααιι  νναα  ττηηρρεείίττααιι  κκααιι  σσττοο  σσππίίττιι  

όόσσοο  ααυυττόό  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν..  



ΗΗ  ψψυυχχοοεεκκππααίίδδεευυσσηη  ττωωνν  γγοοννέέωωνν,,  μμπποορρεείί  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσεε  θθέέμμαατταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  

κκααθθώώςς  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηη  χχρρήήσσηη  σσυυμμππεερριιφφοορριικκώώνν  ττεεχχννιικκώώνν  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  

ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ..  

ΚΚύύρριιοοιι  σσττόόχχοοιι  σστταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  γγοοννέέωωνν  εείίννααιι::  

--ΕΕκκμμάάθθηησσηη  ττεεχχννιικκώώνν  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ..  

--  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ιικκααννόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  ααυυττοοππεεπποοίίθθηησσηηςς  σσττηηνν  ααννααττρροοφφήή  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ..  

--  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  σσχχέέσσηηςς  γγοοννέέωωνν  ––  ππααιιδδιιοούύ  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  μμοορρφφώώνν  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  θθεεττιικκήήςς  

ππρροοσσοοχχήήςς..  

  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΗΗ  

ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗΣΣ--  ΥΥΠΠΕΕΡΡΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ((ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ))  

  

--ΟΟρργγααννώώσσττεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  σσααςς  

ΚΚααθθοορρίίσσττεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ώώρρεεςς  γγιιαα  ππρρωωιιννόό  ξξύύππννηημμαα,,  φφααγγηηττόό,,  ππααιιχχννίίδδιι,,  τταα  μμααθθήήμμαατταα  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  

ττηηλλεεόόρραασσηη  ήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  ββρρααδδιιννόό  ύύππννοο..  ΓΓρράάψψττεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσεε  έένναα  ππίίνναακκαα  ήή  έένναα  χχααρρττίί  κκααιι  

κκρρεεμμάάσσττεε  ττοο  κκάάπποουυ  πποουυ  ττοο  ππααιιδδίί  μμπποορρεείί  ππάάνντταα  νναα  ττοο  ββλλέέππεειι..  ΕΕξξηηγγήήσσττεε  ττυυχχόόνν  ααλλλλααγγέέςς  σσττηη  ρροουυττίίνναα  ααππόό  

ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς..  ΒΒεεββααιιωωθθεείίττεε  ππωωςς  ττοο  ππααιιδδίί  κκααττααννοοεείί  ααυυττέέςς  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς..  

--ΕΕγγκκααθθιιδδρρύύσσττεε  κκααννόόννεεςς  σσππιιττιιοούύ  

ΚΚάάννττεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  σσττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  ααππλλοούύςς,,  ξξεεκκάάθθααρροουυςς  κκααιι  σσύύννττοομμοουυςς..  ΟΟιι  κκααννόόννεεςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εεξξηηγγηηθθοούύνν  πποολλύύ  κκααθθααρράά..  ΕΕίίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  νναα  εεξξηηγγήήσσεεττεε  ττιι  θθαα  σσυυμμββεείί  όότταανν  οοιι  κκααννόόννεεςς  

αακκοολλοουυθθηηθθοούύνν  κκααιι  ττιι,,  αανν  κκααιι  όότταανν  ππααρρααββιιαασσττοούύνν..  ΓΓρράάψψττεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ττηηςς  ππααρρααββίίαασσήήςς  

ττοουυςς..  ΚΚρρεεμμάάσσττεε  ααυυττήή  ττηη  λλίίσστταα  δδίίππλλαα  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ηημμέέρρααςς..  ΗΗ  ττιιμμωωρρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααββίίαασσηη  ττωωνν  

κκααννόόννωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδίίκκααιιηη,,  άάμμεεσσηη  κκααιι  σσττααθθεερρήή..  

--ΝΝαα  εείίσσττεε  θθεεττιικκοοίί  

ΠΠεείίττεε  σσττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  κκααλλύύττεερραα  ττιι  θθέέλλεεττεε  ππααρράά  ααυυττόό  πποουυ  δδεενν  θθέέλλεεττεε..  ΕΕππιιββρρααββεεύύεεττεε  ττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  τταακκττιικκάά  

γγιιαα  κκάάθθεε  κκααλλήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά,,  αακκόόμμαα  κκααιι  γγιιαα  μμιικκρράά  ππρράάγγμμαατταα  όόππωωςς  όόττιι  ννττύύθθηηκκεε  κκααιι  έέκκλλεειισσεε  ττηηνν  ππόόρρτταα  

ααθθόόρρυυββαα..  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  μμεε  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ  σσυυχχννάά  ππεερρννάάννεε  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  αακκοούύγγοοννττααςς  ττιι  κκάάννοουυνν  

λλάάθθοοςς..  ΧΧρρεειιάάζζοοννττααιι  ττοονν  έέππααιιννοο  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλήή  ττοουυςς  σσυυμμππεερριιφφοορράά..  ΨΨάάξξττεε  κκααιι  εεννθθααρρρρύύννεεττεε  τταα  δδυυννααττάά  ττοουυςς  

σσηημμεείίαα,,  τταα  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττέέςς  ττοουυςς..  ΒΒοοηηθθήήσσττεε  τταα  νναα  τταα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ωωςς  ααννττίίββααρροο..  



--ΚΚααττααννοοηηττέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  

ΚΚοοιιττάάξξττεε  σστταα  μμάάττιιαα  ττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  κκααιι  ππεείίττεε  ττοουυ  μμεε  κκααθθααρρήή  κκααιι  ήήρρεεμμηη  φφωωννήή  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττιι  θθέέλλεεττεε..  

ΖΖηηττήήσσττεε  ααππόό  ττοο  ππααιιδδίί  νναα  σσααςς  εεππααννααλλάάββεειι  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς..  ΕΕίίννααιι  ππρροοττιιμμόόττεερροο  οοιι  οοδδηηγγίίεεςς  νναα  εείίννααιι  ααππλλέέςς  κκααιι  

σσύύννττοομμεεςς..  ΓΓιιαα  σσύύννθθεεττεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  δδώώσσττεε  μμίίαα  ήή  δδυυοο  οοδδηηγγίίεεςς  κκάάθθεε  φφοορράά..  ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  σσυυγγχχααρρεείίττεε  ττοο  

ππααιιδδίί  κκάάθθεε  φφοορράά  πποουυ  οολλοοκκλληηρρώώννεειι  έένναα  ββήήμμαα..  

--ΒΒοοηηθθήήσσττεε  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα..  

ΤΤαα  ππρρωωιιννάά  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  νναα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλαα  γγιιαα  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  μμεε  ΔΔΕΕΠΠ--ΥΥ..  ΠΠρροοεεττοοιιμμαασσττεείίττεε  

ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  ββρράάδδυυ((ββρρεείίττεε  τταα  ρροούύχχαα  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  εεττοοιιμμάάσσττεε  ττηηνν  ττσσάάνντταα  κκττλλ))..  ΑΑφφήήσσττεε  ααρρκκεεττόό  χχρρόόννοο  

σσττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  νναα  ννττυυθθεείί  κκααιι  νναα  φφάάεειι  έένναα  κκααλλόό  ππρρωωιιννόό..  

--ΡΡοουυττίίνναα  σσττοο  σσππίίττιι  

ΔΔιιααλλέέξξττεε  έένναα  μμέέρροοςς  όόπποουυ  εεκκεείί  ππάάνντταα  θθαα  κκάάννεειι  τταα  μμααθθήήμμααττάά  ττοουυ..  ΤΤοο  μμέέρροοςς  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

μμαακκρριιάά  ααππόό  ππρράάγγμμαατταα  πποουυ  ααπποοσσπποούύνν  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  όόππωωςς  ττηηλλεεόόρραασσηη,,  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκττλλ..  ΧΧωωρρίίσσττεε  τταα  

μμααθθήήμμαατταα  σσεε  μμιικκρράά  μμέέρρηη  κκααιι  εεννδδιιάάμμεεσσαα  κκάάννττεε  δδιιααλλεείίμμμμαατταα..  

    

--ΕΕσσττιιάάσσττεε  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  κκααιι  όόχχιι  σσττοουυςς  ββααθθμμοούύςς  

ΕΕππιιββρρααββεεύύσσττεε  ττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  σσττοο  σσππίίττιι  όότταανν  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  ττεελλεειιώώσσεειι  τταα  μμααθθήήμμααττάά  ττοουυ,,  όόχχιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττοουυςς  

ββααθθμμοούύςς  πποουυ  ππααίίρρννεειι..  ΩΩσσττόόσσοο  μμπποορρεείίττεε  νναα  δδώώσσεεττεε  μμιιαα  εεππιιππλλέέοονν  ααννττααμμοοιιββήή  όότταανν  ββεελλττιιώώννεειι  ττοουυςς  ββααθθμμοούύςς..  

ΝΝαα  εείίσσττεε  σσεε  σσυυχχννήή  εεππααφφήή  μμεε  ττοο  δδάάσσκκααλλοο  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  κκααιι  νναα  ββεεββααιιωωθθεείίττεε  ππωωςς  κκααττααννοοοούύνν  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττοουυ..  

  

--ΡΡεεααλλιισσμμόόςς  

ΔΔεεχχττεείίττεε  ττοο  ππααιιδδίί  σσααςς  γγιι''  ααυυττόό  πποουυ  εείίννααιι..  ΓΓίίννεεττεε  ρρεεααλλιισσττέέςς  σσττιιςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  κκααιι  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσααςς..  

  

  

  

  

  

  

  



ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  AAmmeerriiccaann  PPssyycchhiiaattrriicc  AAssssoocciiaattiioonn..    ((11999944))..    DDiiaaggnnoossttiicc  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  mmaannuuaall  ooff  mmeennttaall  ddiissoorrddeerrss  

((44
tthh  

  eedd..))..  WWaasshhiinnggttoonn  ::  DDCC  AAPPAA    

  KKaappllaann,,  HH..II..&&  SSaaddoocckk,,  BB..JJ..  ((11999911))..  SSyynnooppssiiss  ooff  PPssyycchhiiaattrryy  ((66
tthh

  eedd..  ))..  BBaallttiimmoorree,,  UU..SS..AA..  ::  WWiilllliiaammss  

aanndd  WWiillkkiinnss..  

  SStteeiinnhhaauusseenn,,  HH..CCHHRR..  ((11999922))..  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκέέςς  δδιιααττααρρααχχέέςς..  ΣΣττοο  ΠΠεεππρρααγγμμέένναα  σσυυμμπποοσσίίοουυ  ::  ΠΠααιιδδιιάά  μμεε  

υυππεερρκκιιννηηττιικκόό  σσύύννδδρροομμοο  κκααιι  δδιιααττααρρααχχέέςς  δδιιααγγωωγγήήςς..  ΠΠρρόόκκλληησσηη  γγιιαα  ττοουυςς  εειιδδιικκοούύςς  κκααιι  ττοο  σσχχοολλεείίοο..((11999922))..    

ΑΑθθήήνναα::  ΠΠααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

  

  ΕΕθθννιικκόό  κκααιι  ΚΚααπποοδδιισσττρριιαακκόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑθθηηννώώνν..((22001111))  ΘΘέέμμαατταα  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  

ΠΠααιιδδιιώώνν  κκααιι  ΕΕφφήήββωωνν..  ΔΔιιααττααρρααχχήή  ΕΕλλλλεειιμμμμααττιικκήήςς  ππρροοσσοοχχήήςς  ––  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκόόττηηττααςς..((  ΤΤ..  ΚΚόόρρππαα))  ΑΑθθήήνναα  

  ΚΚάάκκοουυρροοςς,,  ΕΕ..  &&  ΜΜααννιιααδδάάκκηη,,  ΚΚ..  ((22000022))..  ΔΔιιααττααρρααχχήή  ΕΕλλλλεειιμμμμααττιικκήήςς  ΠΠρροοσσοοχχήήςς  ––  ΥΥππεερρκκιιννηηττιικκόόττηητταα..  

ΑΑθθήήνναα::  ΕΕλλλληηννιικκάά  ΓΓρράάμμμμαατταα..  

  ΜΜππεεζζεεββέέγγκκηηςς,,  ΗΗ..  ((χχχχ))..  ΕΕξξεελλιικκττιικκήή  ΨΨυυχχοοππααθθοολλοογγίίαα..  ΑΑθθήήνναα..      

  

  


