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ΚΥΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COVID: 

• ΥΑ 142524/ΓΔ4/2020 «Υποστήριξη σχολικών 
Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από 
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 

• YA 142628/ ΓΔ4/2017 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες 
των κλαδών ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών 
Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης» 

• ΥΑ 42984/2019 «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων» 



ΚΥΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΕΔΕΑΥ: 

• ΥΑ 17812/Γ6/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και 
καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και 
συντονιστών αυτών» 

• Νόμος 4547/2018 

• ΥΑ 42984/2019 «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων» 

 



Καθήκοντα και αρμοδιότητες του 
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων  
Μια συμπεριληπτική ματιά στα καθηκοντολόγια: 
• Φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της 

ψυχολογίας στην εκπαίδευση 
• Παρέχει, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για 

την τήρηση του απορρήτου, υπηρεσίες 
συμβουλευτικής υποστήριξης ή θεραπευτικής 
παρέμβασης σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με τα 
ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 

• Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών 
χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, 

• Συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση μαθητών κατά την 
αλλαγή εκπαιδευτικού πλαισίου ή την αποφοίτησή τους 



Καθήκοντα και αρμοδιότητες του 
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων 

• Ενημερώνει συστηματικά τους ατομικούς φακέλους 
των μαθητών  

• Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους παιδαγωγικής 
καθοδήγησης των σχολικών μονάδων (ή με τα άλλα μέλη 
της ΕΔΕΑΥ) για ανάπτυξη κοινών δράσεων 

• Συμμετέχει, στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και άλλων 
ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων για την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας, κλπ. 

• Συνεργάζεται με φορείς που παρέχουν ψυχολογικές 
και κοινωνικές υπηρεσίες  

 



ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ): 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ 

 
• Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής 

Αγωγής (ΣΕΕΠΕΑ) Αττικής : https://www.seepeaa.gr/ 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ→ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 
https://www.seepeaa.gr/Epimorfosh/Ekpaideytiko_Yliko 
Περιλαμβάνει χρήσιμο επιμορφωτικό/ενημερωτικό υλικό 
που δεν αφορά μόνο στην πανδημία και την αντιμετώπισή 
της, αλλά ευρύτερα θέματα ψυχικής υγείας. 
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ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε: 
Α. Στα Πρωτόκολλα Εξ Αποστάσεως Υποστήριξης του 
Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής 
Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ): 
https://www.seepeaa.gr/Epimorfosh/Ekpaideytiko_Yliko/IME
GEE_PROTOKOLLA_EX_APOSTASEOS_YPOSTIRIXIS 
 
Β. Στο Συμπεριληπτικό Οδηγό για Αντιμετώπιση της  
Επιδημίας COVID-19 (ΙΜΕΓΕΕ) 
https://www.seepeaa.gr/Epimorfosh/Ekpaideytiko_Yliko/IME
GEE_SYMPERILIPTIKOS_ODIGOS_GIA_ANTIMETOPISI_TI
S_EPIDIMIAS_COVID-19 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 


