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Άρθρο 1 – Έννοιες - Σκοπός

• Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με 
αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 24 - Εκπαίδευση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012) ΦΕΚ 88Α΄. Η πολιτεία υποχρεούται να 
κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης  για την 
παροχή δωρεάν δημόσιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία όλων των 
ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

• Όπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος "ειδική αγωγή" αντικαθίσταται με τον όρο "ειδική 
εκπαίδευση".



Άρθρο 3 – Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες
• Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής 

εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, κινητικών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, 
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της 
σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 
παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές διαταραχές όρασης (μαθητές με τύφλωση  ή με χαμηλή όραση), αισθητηριακές 
διαταραχές ακοής (μαθητές με κώφωση ή βαρηκοΐα), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχικές 
διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, σύνδρομο Down και σπάνιες παθήσεις.

• Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία. 

• Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 
γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Στη κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που 
συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.



Άρθρο 4 – Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και 

υποστηρικτικοί παράγοντες

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την 

Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΕΔΕΑΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.



Άρθρο 6 - Φοίτηση
Άρθρο 6  Φοίτηση   

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:  

• σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο 
οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς 
συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ και την 
ΕΔΕΑΥ.

• Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, 
από εκπαιδευτικούς Ε.Ε.

• Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) 
που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: α)Κοινό και εξειδικευμένο 
πρόγραμμα και β)Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα.



Συνήθεις Εκφράσεις – Σύγχρονο 

Πρόβλημα

«Δεν είναι συγκεντρωμένος!»

«Δεν προσέχει στο μάθημα!»

«Είναι υπερκινητικός!»

«Είναι αφηρημένος!»



Τι σημαίνει αυτό;;;

Έχω ΔΕΠ-Υ!



ΔΕΠ-Υ: Εγχειρίδιο Merck

• Αναπτυξιακή διαταραχή με ακατάλληλη απροσεξία και 

παρορμητικότητα με ή χωρίς Yπερκινητικότητα

• Συνδέεται με μαθησιακές δυσκολίες και επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των παιδιών σε γνωστικό επίπεδο. 

• Εκτιμάται πως επηρεάζει το 5-15% των παιδιών στο 

σχολείο 

• Εμφανίζεται 10 φορές πιο συχνά στα αγόρια απ’ ό, τι στα 

κορίτσια

• Η αιτιολογία είναι άγνωστη



Χαρακτηριστικά ΔΕΠ-Υ

Ανάλυση Συμπτωμάτων 



1. Απροσεξία 

• Περιγράφεται η αποτυχία να τελειώσει κάποιος τις 

εργασίες που έχει αρχίσει

• Εύκολη διάσπαση της προσοχής

• Δυσκολία στη συγκέντρωση για εργασίες που 

απαιτούν σταθερή προσοχή



2. Παρορμητικότητα

• Ενεργώ χωρίς να σκέφτομαι

• Δυσκολεύομαι να πάρω μια σειρά

• Δυσκολίες οργάνωσης 

• Συνεχείς αλλαγές από τη μία δραστηριότητα στην 

άλλη



3. Υπερκινητικότητα

• Δεν μπορώ να μείνω στη θέση μου

• Τρέχω και σκαρφαλώνω σε πράγματα 

• Είμαι συνεχώς στο τρέξιμο



Πώς τελειώνει το Eγχειρίδιο του Merck

• «Η διάγνωση συνήθως είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα οργανικά σημάδια 

νευρολογικών δεικτών. Παρόλο που οι οργανικοί παράγοντες ίσως έχουν ένα ρόλο στη 

διάγνωση, τα πρωταρχική σημάδια είναι στη συμπεριφορά, και ποικίλουν από ώρα σε ώρα 

και από κατάσταση σε κατάσταση. Κάποιες κλίμακες που επικρατούν σήμερα και κάνουν 

τη διάγνωση είναι ανίκανες να διαχωρίσουν τη ΔΕΠ από άλλες διαταραχές της 

συμπεριφοράς. Τέτοια δεδομένα συνήθως βασίζονται σε υποκειμενικές παρατηρήσεις που 

γίνονται από ανειδίκευτο προσωπικό».



Συμπερασματικά

• Υπάρχει μία αβεβαιότητα γύρω από την ΔΕΠ-Υ

• Είναι δύσκολη η διάγνωση. 

• Η αιτιολογία είναι άγνωστη. 

• Αυτοί που κάνουν τη διάγνωση συνήθως βασίζονται σε υποκειμενικά στοιχεία και είναι 
ανειδίκευτοι. 

• Και ενώ οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα μπορούν να περιγράψουν πώς συμπεριφέρεται 
ένας άνθρωπος με ΔΕΠ, ακόμα δεν είναι σίγουροι τι προκαλεί αυτή τη διαταραχή και πώς να 
την αντιμετωπίσουν χωρίς φάρμακα όπως είναι το Ritalin. Καθώς το συγκεκριμένο φάρμακο 
αλλάζει τα συμπτώματα, δεν απευθύνει τη βασική φύση του προβλήματος. 



Δίνοντας μια άλλη διάσταση στη 

ΔΕΠ-Υ

ΔΕΠ-Υ και Αποπροσανατολισμός



Αποπροσανατολισμός
Ο τρόπος σκέψης για να αποφευχθεί η σύγχυση!



Γιατί συμβαίνει αυτό;

• Ανία

• Περιέργεια

• Σύγχυση

• Φόβος



Αποπροσανατολισμός

Αποφυγή Προσκόλληση



Αυτο-ψυχαγωγία



Ποια είναι τα συμπτώματα του 

αποπροσανατολισμού; 

• Αντικαταστάσεις

• Παραλείψεις

• Ανατροπές

• Μεταθέσεις

• Διαστρεβλωμένη αίσθηση του χρόνου

• Συντονισμός κινήσεων καθυστερημένος 

ή αδέξιος



ΔΕΠ-Υ

Αναπτυξιακή Πλευρά



Παιδί 5-6 ετών Νηπιαγωγός



«Ναι!»

«Κοίταξέ με! Αυτό που έκανες 

είναι λάθος. Πρέπει να περιμένεις 

στη γραμμή μέχρι να έρθει η 

σειρά σου. Με καταλαβαίνεις; Δεν 

θα κατέβεις την τσουλήθρα μέχρι 

να έρθει η σειρά σου». 



Αναλύοντας την κατάσταση

Λέξη προς Λέξη



«Αυτό που έκανες είναι λάθος»

Η λέξη αυτό δεν έχει νοητή εικόνα άρα δεν έχει και σημασία για το παιδί

Η λέξη που δεν έχει  νοητή εικόνα άρα δεν έχει και σημασία για το παιδί

Η λέξη έκανες δεν μπορεί να κατανοηθεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι 

γιατί είναι άλλος χρόνος, αόριστος. Και εφόσον δεν γνωρίζει το πριν και το 

μετά, οι παρελθοντικοί χρόνοι δεν καταγράφονται. Επίσης, για πολλά 

παιδιά αυτή η λέξη δεν έχει νοητή εικόνα άρα πάλι δεν έχει σημασία. 

Η λέξη είναι δεν έχει πάλι νοητή εικόνα άρα δεν έχει και σημασία. 

Η λέξη λάθος δεν έχει σημασία για το παιδί, εκτός του ότι ίσως η δασκάλα 

δεν τον συμπαθεί. Η νοητή του εικόνα είναι προς το παρόν αυτή να τον 

κρατάει από τον ώμο. Αυτή είναι η νοητή εικόνα για το παιδί. Ότι ίσως δεν 

τον συμπαθεί η δασκάλα. 



«Πρέπει να περιμένεις στη γραμμή μέχρι 

να έρθει η σειρά σου».
Πρέπει, δεν έχει νοητή εικόνα άρα ούτε και σημασία.

Να, δεν έχει νοητή εικόνα άρα ούτε και σημασία

Περιμένεις, δεν μπορεί να κατανοηθεί. Είναι μία λειτουργία του χρόνου. Η μόνη έννοια που 
έχει είναι το τώρα, έτσι αν βλέπει μία εικόνα θα είναι η δασκάλα να τον κρατάει από τον ώμο. 

Στη, δεν έχει νοητή εικόνα άρα ούτε και σημασία

Γραμμή, φέρνει στο μυαλό του ένα χαρτί που έχει μία γραμμή ζωγραφισμένη. Τώρα λοιπόν 
βλέπει τη δασκάλα να τον κρατάει από τον ώμο και μία γραμμή ζωγραφισμένη σε ένα χαρτί. 

Μέχρι, δεν έχει εικόνα άρα ούτε σημασία

Να, δεν έχει εικόνα άρα ούτε σημασία

Έρθει, για πολλά παιδιά είναι λέξη που δεν έχει νοητή εικόνα.

Η, δεν έχει εικόνα άρα ούτε σημασία

Σειρά, είναι μία λειτουργία του χρόνου, της σειράς και της τάξης. Καμία από αυτές τις έννοιες 
δεν είναι κατανοητές. Καμία εικόνα λοιπόν και καμία σημασία. Καμία αλλαγή στην εικόνα του 
παιδιού ως τώρα.

Σου, δεν έχει εικόνα άρα ούτε σημασία



Ως τώρα η εικόνα που έχει το παιδί είναι 2:



«Με καταλαβαίνεις;»

Με, δεν έχει εικόνα άρα ούτε σημασία

Καταλαβαίνεις, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία.



«Δεν θα κατέβεις την τσουλήθρα μέχρι να έρθει 

η σειρά σου».

Δεν, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία

Θα, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία

Κατέβεις την τσουλήθρα, αλλάζει την εικόνα που 

έχει το παιδί και η νοητή του εικόνα είναι ο εαυτός 

του να κατεβαίνει την τσουλήθρα.

Μέχρι, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία

Να, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία

Έρθει, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία

Η σειρά σου, δεν έχει εικόνα ούτε σημασία.



«ΝΑΙ!!!»



Νέος Ορισμός για ΔΕΠ-Υ

• Αν καταλάβουμε τα άμεσα και τα έμμεσα (αναπτυξιακά) αποτελέσματα του 

αποπροσανατολισμού τότε μπορούμε να εξηγήσουμε τα συμπτώματα της ΔΕΠ 

με ή χωρίς Υπερκινητικότητα. Έτσι, ο ορισμός γίνεται Αναπτυξιακά 
ακατάλληλη ελλειμματική προσοχή και παρορμητικότητα με ή χωρίς 
Υπερκινητικότητα συνοδευόμενη από αυτόματο αποπροσανατολισμό. 



ΔΕΠ-Υ & Αθλητισμός



Τρόποι Αντιμετώπισης

• Multitasking



Teach the Teachers ...

...how to Teach”
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !
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