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                    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) 

                   Πανεπιστημίου 59 Αθήνα, Τ.Κ. 105 64, E-mail: imegee@hotmail.com 

             ΑΦΜ: 997167820-ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ 

 

Αθήνα, 24-3-2020 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
 

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), ως 

επιστημονικός φορέας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση και 

υποστήριξη των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

που εργάζονται στο χώρο τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Εκπαίδευσης, καταρτίζοντας έναν 

οδηγό με σημαντικό υλικό για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων που βιώνει η χώρα 

λόγω COVID-19. 

O οδηγός αυτός περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, 

τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, υποστηρικτικό ψυχοπαιδαγωγικό υλικό και χρήσιμους συνδέσμους 

για άμεση χρήση ιδιαίτερα από τους συναδέλφους που εργάζονται στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ, 

αλλά και  όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να αποτελέσει ο συγκεκριμένος κατάλογος μια μικρή συμβολή 

στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των συναδέλφων, αλλά και της ενίσχυσής τους στο εκπαιδευτικό 

και υποστηρικτικό έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας σε πολύ αντίξοες συνθήκες. 

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ενδεικτική πρόταση του ΙΜΕΓΕΕ προς την εκπαιδευτική κοινότητα και 

δεν είναι σε καμιά περίπτωση εξαντλητικός. Επιπλέον, θα συμπληρώνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με νέο υλικό. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

 

1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ) 

3. ΨΥΧΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

4. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ONLINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
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1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Α) ΦΕΚ B 956 – 21.03.2020: Απόφαση κλειστών σχολείων έως 10/04/2020 

http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSo

ClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8Nxd

nJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--

td6SIuQSCI2Az6JbItfz8UsjgA8PvD7D-TSUDsXBn-kTeYvvU 

 

Β) 20-03-20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

https://www.minedu.gov.gr/news/44439-20-03-20-odigies-gia-asygxroni-eks-apostaseos-

ekpaidefsi-2 

 

Γ) ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-Δ/ΝΤΕΣ, ΥΠΟΔ/ΝΤΕΣ  

https://www.especial.gr/ek-peritropis-ergasia-upiresiwn-upourgeiou-paideias-pde-dpe-dde-dntes-

ypodntes/ 

 

Δ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΣΥ 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/315654_nea-apofasi-zaharaki-dieykriniseis-gia-ti-leitoyrgia-

ton-kesy 

http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQSCI2Az6JbItfz8UsjgA8PvD7D-TSUDsXBn-kTeYvvU
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQSCI2Az6JbItfz8UsjgA8PvD7D-TSUDsXBn-kTeYvvU
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQSCI2Az6JbItfz8UsjgA8PvD7D-TSUDsXBn-kTeYvvU
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kw9dsy_EzlZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQSCI2Az6JbItfz8UsjgA8PvD7D-TSUDsXBn-kTeYvvU
https://www.minedu.gov.gr/news/44439-20-03-20-odigies-gia-asygxroni-eks-apostaseos-ekpaidefsi-2
https://www.minedu.gov.gr/news/44439-20-03-20-odigies-gia-asygxroni-eks-apostaseos-ekpaidefsi-2
https://www.especial.gr/ek-peritropis-ergasia-upiresiwn-upourgeiou-paideias-pde-dpe-dde-dntes-ypodntes/
https://www.especial.gr/ek-peritropis-ergasia-upiresiwn-upourgeiou-paideias-pde-dpe-dde-dntes-ypodntes/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/315654_nea-apofasi-zaharaki-dieykriniseis-gia-ti-leitoyrgia-ton-kesy
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/315654_nea-apofasi-zaharaki-dieykriniseis-gia-ti-leitoyrgia-ton-kesy
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2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. 

Μένουµε σπίτι... Συνδε-∆εµένοι 

Δείτε στο παρακάτω link προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών και παιδιών 

κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι: 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--

psichologiki-stirixi-gia-

oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR2vcSXEiZmCU8ofprfgtFPNUjbdYGsFYITt6HhglSmlG-

LdfZfPcI1udUA 

 

 

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. 

Δείτε στο παρακάτω link χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς σχετικά με την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων για τον τον κορωνοϊό - Covid -19. 

 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-

goneis-gia-koronoio-covid19.pdf 

 

 

Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον για τον κορωνοϊό - Covid -

19. Δείτε στο link το έντυπο με τίτλο "Συζητώντας και στηρίζοντας τους μαθητές για τον Covid 

-19. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-

koronoio_covid19.pdf?fbclid=IwAR2Q_KmOxzy2a7Vbsgb8MsoH4cnezPWwbvUOzbp-

q_s3uNnOLHXWJCWThtY 

 

 

Δ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Κορωνοϊός (COVID-19): Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών 

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, κοινοποιεί Οδηγίες 

Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού και αυτοπεριορισμού 

που λήφθηκαν με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19. 

Οι οδηγίες εκπονήθηκαν από την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 

& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-

metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-

yposthrikshs-twn-

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR2vcSXEiZmCU8ofprfgtFPNUjbdYGsFYITt6HhglSmlG-LdfZfPcI1udUA
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR2vcSXEiZmCU8ofprfgtFPNUjbdYGsFYITt6HhglSmlG-LdfZfPcI1udUA
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR2vcSXEiZmCU8ofprfgtFPNUjbdYGsFYITt6HhglSmlG-LdfZfPcI1udUA
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf?fbclid=IwAR2vcSXEiZmCU8ofprfgtFPNUjbdYGsFYITt6HhglSmlG-LdfZfPcI1udUA
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf?fbclid=IwAR2Q_KmOxzy2a7Vbsgb8MsoH4cnezPWwbvUOzbp-q_s3uNnOLHXWJCWThtY
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf?fbclid=IwAR2Q_KmOxzy2a7Vbsgb8MsoH4cnezPWwbvUOzbp-q_s3uNnOLHXWJCWThtY
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf?fbclid=IwAR2Q_KmOxzy2a7Vbsgb8MsoH4cnezPWwbvUOzbp-q_s3uNnOLHXWJCWThtY
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtWV8JOU
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtWV8JOU
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtWV8JOU
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politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtW

V8JOU 

 

 

Ε) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

Οδηγός και ερωτοαπαντήσεις ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: έκδοση 8 

Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19. 

 

 

Ζ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (https://elpse.com/) 

Συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς που κάνουν τη μετάβαση στις νέες μεθόδους διδασκαλίας 

https://elpse.com/gia-tous-ekpaideftikous-metvash-sthn-eks-apostasews-ekpaidefsh/ 

 

 

 

Η) ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

• Στο παρακάτω link της European Society for Child andAdolescent Psychiatry (ESCAP) 

θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις οικογένειες και για τους επαγγελματίες, για την ψυχική 

υγεία των παιδιών και των εφήβων για την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και μια ανακοίνωση 

του Προέδρου της ESCAP Ομ. Καθηγητή κ. Δ. Αναγνωστόπουλου. 

https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/ 

 

• Ανακοίνωση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος για την πανδημία COVΙD-19. 

(Στο link μπορείτε να βρείτε τις έντυπες οδηγίες που επιμελήθηκαν συναδελφοί μας) 

https://www.hscap.gr/coronavirus 

 

 

Θ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΤΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 

Ενημέρωση για τον COVID-19 σε προσβάσιμες μορφές. Εδώ θα βρείτε προσβάσιμες 

πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες). 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση 8 Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-

Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19. 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtWV8JOU
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-twn-politwn?fbclid=IwAR1iLvbtJaSgLW2nQaytfgAbuCKJUYzwEj5AWI7OqREY1YRjDvWvtWV8JOU
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoios_social_media.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoios_social_media.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf
https://elpse.com/
https://elpse.com/gia-tous-ekpaideftikous-metvash-sthn-eks-apostasews-ekpaidefsh/
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/
https://www.hscap.gr/coronavirus
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoios_social_media.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf
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http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh 

 

 

Ι) Α΄ ΨΥΧΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.   

Οδηγοί διαδικτυακής διαχείρισης θεραπείας-συμβουλευτικής στο γενικό πληθυσμό, καθώς και 

για ειδικούς ψυχικής υγείας της επιδημίας COVID19. 

https://apsych.med.uoa.gr/odigoi/psychiki_diacheirisi_tis_epidimias/  

http://apsych.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/ODIGOS_DIADIKTYAKI

S_THERAPEIAS.pdf 

 

 

ΙΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ 

Το φυλλάδιο της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ απευθύνεται στις 

οικογένειες, δίδοντας χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση της καθημερινότητας μέσα στο 

σπίτι, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων περιορισμού για τον SARS-CoV-2. 

 

ΙΒ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΑΦΙΣΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ : "KANTE OTI ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ"  

http://www.pse.org.gr/pse-news-5601.htm 

 

 

ΙΓ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ) 

Οδηγίες για την περίοδο του περιορισμού, αλλά και τρόπους δημιουργικής  απασχόλησης για 

παιδιά  

http://www.edivea.org 

 

 

ΙΔ) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CONNECTING FOR CARING 

Στην πλατφόρμα μπορεί να βρεί κανείς οδηγίες για εκπαιδευτικούς και την στήριξη των παιδιών 

σε περίοδο κρίσης 

 http://www.connecting4caring.gr 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh
https://apsych.med.uoa.gr/odigoi/psychiki_diacheirisi_tis_epidimias/
http://apsych.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/ODIGOS_DIADIKTYAKIS_THERAPEIAS.pdf
http://apsych.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/apsych/uploads/ODIGOS_DIADIKTYAKIS_THERAPEIAS.pdf
https://www.pse.org.gr/pse-news-5601.htm
http://www.connecting4caring.gr/
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ΙΕ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (W.F.O.T.) 

Occupational Therapy and the COVID-19 Pandemic-information and resourses 

https://www.wfot.org/news/2020/occupational-therapy-response-to-the-covid-19-pandemic 

 

 

ΙΣΤ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WHO)  

Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak -6 March 2020 

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-

considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2&fbclid=IwAR17FwlVxAGTU7TmMuw7--

KpfI_xjaODSlBHDjvbzByUJPXKRKl2oDksvYw 

 

ΙΖ) ΚΟΜΒΟΣ NOESI.GR  

Κόμβος με εργαλεία για την πανδημία (COVID-19) και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε 

οικογένειες και δομές με παιδιά και ενήλικες με αναπηρία. 

www.noesi.gr/book/intervention/covid-19 

 

https://www.wfot.org/news/2020/occupational-therapy-response-to-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2&fbclid=IwAR17FwlVxAGTU7TmMuw7--KpfI_xjaODSlBHDjvbzByUJPXKRKl2oDksvYw
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2&fbclid=IwAR17FwlVxAGTU7TmMuw7--KpfI_xjaODSlBHDjvbzByUJPXKRKl2oDksvYw
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2&fbclid=IwAR17FwlVxAGTU7TmMuw7--KpfI_xjaODSlBHDjvbzByUJPXKRKl2oDksvYw
http://www.noesi.gr/book/intervention/covid-19
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3.ΨΥΧΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 

Α) ΕΚΠΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Β' 

ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 

www.developunit.gr 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 

Λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών ακολουθώντας τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του 

Κορωνοϊού SARS-COV-2 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης των προγραμμάτων 

αποκατάστασης στα παιδιά που την έχουν ανάγκη, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ 

Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο 

Παίδων «Π & Α Κυριακού», προτείνει την εξ αποστάσεως συνέχιση των Συνεδριών Ειδικής 

Αγωγής  στο σπίτι  μέσω διαδικτύου, όπου και εφόσον  αυτό είναι εφικτό. 

 

 Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική 

παρουσία, επαφή και σχέση των θεραπευτών με τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Κάτω όμως από 

τις παρούσες έκτακτες συνθήκες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θεωρούμε ότι μπορεί να 

αξιοποιηθεί  προκειμένου να μην χάνεται χρόνος που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύτιμος είναι για 

την αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών. Τα προτεινόμενα βήματα τα οποία παραθέτουμε, 

βασιζόμενοι στην εμπειρία μας, έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν το έργο σας αλλά και να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνέχισης της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής στο σπίτι 

εξοικειώνοντας θεραπευτές και οικογένειες με τα νέα δεδομένα. 

 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που ακολουθούν σχεδιάστηκαν από την Επιστημονική ομάδα της 

Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ με την καθοδήγηση της Καθηγήτριας 

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ κ. Λωρέττας Θωμαΐδου. 

 

 Απευθύνονται σε Ειδικούς Θεραπευτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να οργανώσουν σωστά 

τις εξ αποστάσεως συνεδρίες τους στα παιδιά που κρίνουν ότι  μπορούν να  τις ακολουθήσουν και 

να ωφεληθούν  από αυτές.  

 

www.developunit.gr 

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες 

 

http://www.developunit.gr/
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4) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ONLINE 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: 

 

Α) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΟΡΩΝOΪΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ:  

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/tilefoniki_grammi_psyc

hokoinonikis_ypostirixis_gia_ton_koronoio/?fbclid=IwAR3HQQwQuckKWlGIGbH4xnqWS

UY1xCO8KdTfA_vdvbNGkAXpbP52xwrpZ8A 

• Πρωτοβουλία  Αλληλεγγύης  από  το ΕΚΠΑ και  την  Α΄  Πανεπιστημιακή  Ψυχιατρική 

Κλινική  του ΕΚΠΑ,   Αιγινήτειο  Νοσοκομείο: 

Ο κορωνoιός μας έχει φέρει όλους αντιμέτωπους με μια καινούργια πραγματικότητα και με βαθιές 

ανατροπές στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής μας. Όχι σπάνια μάλιστα αναδύονται σαφή 

συναισθήματα ΑΒΟΗΘΗΤΟΥ! 

Σε αυτό το κλίμα και με αίσθημα επιστημονικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Πρύτανης 

του ΕΚΠΑ κ. Θάνος Δημόπουλος, σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική 

του Αιγινητείου Νοσοκομείου (Διευθυντής Καθ. Λάμπης Παπαγεωργίου), αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, συμβουλευτικής 

και ψυχολογικής υποστήριξης των συμπολιτών μας . 

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας προσφέρει ένα  παράθυρο διαλόγου,  συμβουλών  και  ελπίδας και 

δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα 

Παθολογικό Άγχος, Παθολογικό Φόβο, Πανικό να μιλήσουν, να στηριχθούν και να έλθουν πιο 

κοντά στη λύση του προβλήματος. 

Στα αιτήματα ψυχολογικής βοήθειας απαντούν ψυχίατροι και ψυχολόγοι από το Επιστημονικό 

Διδακτικό Προσωπικό και τους συνεργάτες της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Αιγινητείου Νοσοκομείου. 

Ώρες  λειτουργίας: 

Τηλεφωνική γραμμή  βοήθειας 

Δευτέρα έως Κυριακή στο τηλέφωνο 210 7297 957  από  10.00  π.μ έως  08.00 μ.μ 

 

• Για Οικογένειες Και Παιδιά: 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής, θα απαντά 

τηλεφωνικά, καθημερινά τις εργάσιμες  μέρες  9:00 -14:00, στις οικογένειες που χρειάζονται 

συμβουλές για τα παιδιά ή υποστήριξη, στα τηλέφωνα 210- 7600100 και 210 – 7669584. 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/tilefoniki_grammi_psychokoinonikis_ypostirixis_gia_ton_koronoio/?fbclid=IwAR3HQQwQuckKWlGIGbH4xnqWSUY1xCO8KdTfA_vdvbNGkAXpbP52xwrpZ8A
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/tilefoniki_grammi_psychokoinonikis_ypostirixis_gia_ton_koronoio/?fbclid=IwAR3HQQwQuckKWlGIGbH4xnqWSUY1xCO8KdTfA_vdvbNGkAXpbP52xwrpZ8A
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/tilefoniki_grammi_psychokoinonikis_ypostirixis_gia_ton_koronoio/?fbclid=IwAR3HQQwQuckKWlGIGbH4xnqWSUY1xCO8KdTfA_vdvbNGkAXpbP52xwrpZ8A
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Υπεύθυνη, η κα Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής. 

 

  

Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (www.psych.gr) 

 

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία με αίσθημα ευθύνης σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο όπως η 

πανδημία του COVID-19, προσφέρει για τους επόμενους 3 μήνες, δωρεάν στους πολίτες της χώρας 

μας, Ψυχιατρική κάλυψη για θέματα που αφορούν την επιδημία και τις ψυχιατρικές επιπλοκές της, 

με τη χρήση του λογισμικού τηλειατρικής της Melapus, της αναγνωρισμένης πλατφόρμας 

τηλεψυχιατρικής στην Ευρώπη. 

 

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με πολύ απλουστευμένη λογική ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον 

οποιονδήποτε με ένα κλικ. Η online (διαδικτυακή) συνεδρία με την ειδική εφαρμογή βιντεοκλήσης 

της Melapus δεν χρειάζεται εγκατάσταση επιπλέον προγράμματος για τη συνεδρία. Αρκεί ένα 

laptop και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Για περισσότερες πληροφορίες στο  

 

Η εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία απο 19/3/2020 μετά τις 10.30 π.μ. και για 3 μήνες. 

Πατήστε εδώ https://sessions.melapus.com/en για να συνδεθείτε με διαθέσιμο ψυχίατρο ή 

ψυχολόγο. 

 

 

Γ) ΚΛΙΜΑΚΑ-ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Kοινωνικός φορέας, μη κερδοσκοπικός – μη κυβερνητικός οργανισμός -ΝΠΙΔ 

http://www.klimaka.org.gr/home/# 

1018: 24-ωρη  γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 

 

 

Δ)ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 

 

Η Γραμμή  SOS 15900 είναι µια υπηρεσία εθνικής εµβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις 

γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα φορέα 

αντιµετώπισης της έµφυλης βίας.  

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 

 

 

Ε) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Τηλεφωνική Υποστήριξη εγκύων, νέων μητέρων και πατέρων από την ΑμΚΕ 

Φαιναρέτη 210-9319054  

http://(www.psych.gr/
https://sessions.melapus.com/en
http://www.klimaka.org.gr/home/
http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/
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https://www.fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-

mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-

9319054?fbclid=IwAR29yFGPDiJAHfP1ofkGcBv3F50zPqRvymuoW17FyxfP6ClNaWEmei1

p_qU 

https://www.fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-9319054?fbclid=IwAR29yFGPDiJAHfP1ofkGcBv3F50zPqRvymuoW17FyxfP6ClNaWEmei1p_qU
https://www.fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-9319054?fbclid=IwAR29yFGPDiJAHfP1ofkGcBv3F50zPqRvymuoW17FyxfP6ClNaWEmei1p_qU
https://www.fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-9319054?fbclid=IwAR29yFGPDiJAHfP1ofkGcBv3F50zPqRvymuoW17FyxfP6ClNaWEmei1p_qU
https://www.fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-9319054?fbclid=IwAR29yFGPDiJAHfP1ofkGcBv3F50zPqRvymuoW17FyxfP6ClNaWEmei1p_qU

