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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/02/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 04/25-02-2022    Αριθ. Απόφασης:  045/2022 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Φεβρουαρίου  του  2022  ημέρα  Παρασκευή  και 
ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 

Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 

το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 
Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην εγκύκλιο 

του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 

παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9396/21.02.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 

  
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

  
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

42. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
43. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 5. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3  3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και το μέλος 
αυτής κ. Κωνσταντίνος Τσουρούτης  αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά το πέρας της 

Ενημέρωσης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α  18ο:  Επικαιροποίηση της αρ. 02/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.  
για την «έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους που 

αντιμετωπίζουν ψυχο-κοινωνικά προβλήματα». 
 

O Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των μελών 
του Σώματος την υπ΄αρ. 04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π., 

που αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Αριθμός Απόφασης  04 /2022 

Περίληψη 

Θέμα :  

Επικαιροποίηση της αρ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π. Ρ. για την «έγκριση  

Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε παιδιά, 
εφήβους και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν ψυχο-κοινωνικά προβλήματα» .  

 

    Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα , θέτει υπόψη του Δ.Σ. την Έκθεση τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου οικ.χρήσης 2020 από το Υπουργείο Οικονομικών , σύμφωνα με 

την οποία στην παρ. 3.1.2 Κανονισμοί Λειτουργίας «Συστήνεται στον Φορέα να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας 

των Παιδικών Σταθμών και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου .     

 

Για δε τους Παιδικούς Σταθμούς έχει ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο .  

Για το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο έχει ληφθεί η 2/2012 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου , με την οποία τροποποιήθηκε η ονομασία του Κέντρου και ψηφίστηκε ο 

Κανονισμός Λειτουργίας .  

Η ανωτέρω απόφαση δεν είχε σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση .  

Συνεχίζοντας προτείνει την επικαιροποίηση της απόφασης όσον αφορά τον Κανονισμό 

Λειτουργίας , ως η εισήγηση της Προϊσταμένης του Κέντρου κας Σοφία Παυλίδη :  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

« ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

Μέρος 1ον  - Καταστατικό 

 

ΑΔΑ: ΨΧΥΒΩ1Ρ-ΑΙΡ



4 

 

Άρθρο 1 

Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 

του Δήμου Ρόδου, έχει την έδρα του στη Ρόδο και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά του 

Δήμου Ρόδου και εάν υπάρχει δυνατότητα του Νομού Δωδεκανήσου. 

Άρθρο 2 

Φύση Προβλημάτων 

1. Ψυχικές Διαταραχές 

2. Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών 

3. Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία, άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α) 

4. Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής. 

5. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Άρθρο 3 

Στελέχωση 

 Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  

 Ψυχολόγοι 

 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

 Ειδική Παιδαγωγός 

 Λογοθεραπευτής 

 Γραμματέας 

Άρθρο 4 

Δραστηριότητες 

Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί τμήμα του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας. 

Οι δραστηριότητες του υλοποιούνται μέσα στη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας 

και είναι: 

 Έγκαιρη Διάγνωση. 

 Αντιμετώπιση και θεραπεία τακτικών αλλά και επειγουσών καταστάσεων (κρίσεις). 

 Διεπιστημονικές συνεργασίες για τα περιστατικά με στόχο την αλληλοενημέρωση 

και χάραξη θεραπευτικών στόχων. 

 Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. ιατρικές, σχολικές, πρόνοιας 

κ.α.) 

Άρθρο 5 

Τρόπος Λειτουργίας 

1. Η λήψη παραπομπών (ΙΝΤΑΚΕ). Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

δέχεται παραπομπές από τους γονείς των παιδιών ηλικία έως και 16 ετών. 
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Υπεύθυνος για τη λήψη παραπομπών είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός. 

Το ΙΝΤΑΚΕ λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 08.30 – 11.30. 

Εάν μια παραπομπή κριθεί επείγουσα από τον Κοινωνικό Λειτουργό ενημερώνεται ο 

Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  και διεκπεραιώνεται άμεσα. 

2.  Η διανομή των παραπομπών γίνεται κάθε Πέμπτη σε ειδική συγκέντρωση της 

διεπιστημονικής ομάδας. 

3. Η διαγνωστική εκτίμηση γίνεται από τα μέλη της ομάδας ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος. 

4. Θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των καθιερωμένων και τεκμηριωμένων επιστημονικά 

μεθόδων Ψυχοθεραπευτικών, Ψυχοκοινωνικών, Λογοπεδικών, Παιδαγωγικών, 

Γνωστικών, Βιολογικών όπως και φαρμακοθεραπεία. 

5.   Η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει για τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. 

Άρθρο 6 

Στόχοι 

1. Σταθερή και στενή σύνδεση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες π.χ. ιατρικές, 

σχολικές, Πρόνοια κ.α 

2. Ανάπτυξη της πρωτογενούς πρόληψης. 

3. Διοργάνωση ομιλιών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικές με τη φύση  των 

προβλημάτων. 

Άρθρο 7 

Για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική συνάντηση ορίζεται το ποσό των  10.00 

ΕΥΡΩ, όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα καταβάλλονται άμεσα. Σε περιπτώσεις 

οικονομικής αδυναμίας οι οικογένειες απαλλάσσονται της καταβολής με απόφαση 

Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών .  

Μέρος 2ον  - Αρχές εσωτερικού κανονισμού 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Η διαδικασία για τη διεκπεραίωση των περιστατικών τηρεί την παρακάτω σειρά: 

1. Λήψη παραπομπών 

2. Ανάθεση περιστατικού από την διεπιστημονική ομάδα στο επιστημονικό 

προσωπικό 

3. Λήψη ιστορικού 

4. Ανίχνευση – αξιολόγηση  

5. Ανακοίνωση – προγραμματισμός 
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 Οι ημέρες παραπομπών ορίστηκαν για Δευτέρα και Τετάρτη 8.30 – 11.30. 

 Προκειμένου να συντονίζονται οι ειδικοί όσο αφορά τη διαχείριση καινούριων και 

τρεχόντων περιστατικών, ορίστηκε διεπιστημονική συνάντηση για κάθε Τετάρτη 

11.30 – 13.30. 

 Η ημέρα διάγνωσης αξιολόγησης ορίστηκε για Πέμπτη. 

 Η παρέμβαση – Συμβουλευτική θα έχει βραχεία διάρκεια από 6 έως 8 μήνες. 

 Περιστατικά που χρήζουν χρόνιας  παρέμβασης, παραπέμπονται στους αρμόδιους 

φορείς. 

 Ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες των περιστατικών, η παρακολούθηση θα είναι 

εβδομαδιαία ή σε δεκαπενθήμερη βάση. 

 Περιστατικά που επανειλημμένα ακυρώνουν ραντεβού ή δείχνουν ασυνέπεια στη 

συνεργασία, διακόπτεται η συνεργασία του κέντρου μετά από γραπτή τους 

ενημέρωση. 

 Στο τέλος κάθε συνεδρίας πρέπει να εξοφλείται η συμμετοχή της συνάντησης. 

 Προνοιακά επιδόματα  και βεβαιώσεις  για ασφαλιστικούς φορείς, δεν χορηγούνται 

εάν δεν υπάρχει Παιοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος.   

 Σε περίπτωση που υπάρχει νομική εμπλοκή, τηρείται η ουδετερότητα και το 

απόρρητο,  ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η έκδοση πραγματογνωμοσύνης και 

εγγράφων για δικαστική χρήση. 

 Πρόσβαση στο αρχείο θα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο (όσον αφορά το 

απόρρητο) προσωπικό και συνεργάτες του κέντρου.  

 Περιστατικά ενεργά που προέρχονται από την πρώην Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, 

θα καταγράφονται εκ νέου. 

 ΠΕΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Η κοινωνική  λειτουργός  δραστηριοποιείται σε : 

 Λήψη παραπομπών από τους ενδιαφερόμενους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες των 

παιδιών και εφήβων: διευκρίνιση, διερεύνηση αρχικού αιτήματος, προκειμένου να 

γίνει η ανάθεση από τη διεπιστημονική ομάδα- στον αρμόδιο ειδικό για την 

αξιολόγηση. 

 Διερεύνηση μέσω της λήψης  κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού 

των ψυχοκοινωνικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των 

ενδιαφερόμενων. 

 Συμβουλευτική, καθοδήγηση, υποστήριξη γονέων – ζεύγους για τη διαχείριση 

συναισθημάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, άρνησης, 

θυμού, ματαίωσης, ανασφάλειας.  
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 Παρέμβαση σε κρίση (επικείμενο διαζύγιο, πένθος, νόσος, άγχος). 

 Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα. 

 Παραπομπή των ενδιαφερόμενων  μετά από διεξοδική συνεκτίμηση με τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας για περαιτέρω εκτίμηση , διερεύνηση, αποκατάσταση των 

αναγκών της. 

 Συνεργασία – διασύνδεση με φορείς κοινωνικής πολιτικής υγείας, εκπαίδευσης.  

 Τήρηση αρχείων κοινωνικών ιστορικών. 

Οι ψυχολόγοι   δραστηριοποιούνται σε: 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Λήψη εξελικτικού  και οικογενειακού ιστορικού. 

 Χορήγηση ψυχομετρικού τεστ WIPSSI – R για τον καθορισμό δείκτη νοημοσύνης 

σε παιδιά από 6 -16 ετών. 

 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά  δημοτικού σχολείου (εφαρμογή 

Αθηνά τεστ, άτυπης μαθησιακής εκτίμησης). 

 Χορήγηση προβολικών δοκιμασιών για την σύνθεση του ψυχο – συναισθηματικού 

προφίλ των παιδιών. 

 Τήρηση αρχείου. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 Συμβουλευτική γονέων  

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών (όχι περιστατικών με βαριά ψυχοπαθολογία  

που άπτονται παιδοψυχιατρικής – παιδοψυχιατρικής εκτίμησης).  

 Ενημέρωση  και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Λήψη παραπομπών  σε συνεργασία  με την κοινωνική λειτουργό. 

 Αξιολόγηση – ανίχνευση – πρόληψη μέσω Αθηνά Τεστ, μαθησιακών δυσκολιών σε 

παιδιά  δημοτικού  καθώς και σε πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με την 

ειδική παιδαγωγό.  

 Λήψη εξελικτικού και οικογενειακού ιστορικού. 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ο λογοπεδικός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση αξιολόγηση και συμβουλευτική σε όλες τις διαταραχές λογού, φωνής 

και ομιλίας.  

 Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε διαταραχές άρθρωσης , φωνολογικές 

διαταραχές ,καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη , διαταραχές στην ροη του 
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λογού ( ταχυβολία τραυλισμός ) διαταραχές φωνής (δυσφωνία ) , ανάπτυξη 

γνωστικού αντικειμένου  , βελτίωση λεκτικής – μη λεκτικής επικοινωνίας 

προερχόμενες από άλλες παθολογίες ( σύνδρομα , νοητική υστέρηση ,βαρηκοΐα 

,εγκεφαλικά επεισόδια , αυτισμός  κ.α. ) . 

 Διεπιστημονική  συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και ειδική 

παιδαγωγό του κέντρου. 

 Ενημέρωση και επιμόρφωση σε άλλους φορείς σχετικά με την πρόληψη  σε 

θέματα που αφορούν την παθολογία του λόγου. 

 Τήρηση αρχείου.  

Η Ειδική Παιδαγωγός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση και Διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα. Η 

ανίχνευση αυτή βασίζεται σε Σταθμισμένα Τεστ (Αθηνά Τεστ και άλλα που 

κυκλοφορούν σε πειραματικό ακόμη επίπεδο και για τα οποία χρειάζεται ειδική 

εκπαίδευση), αλλά κυρίως σε άτυπο υλικό που διαμορφώνεται από τον ειδικό 

παιδαγωγό. 

 Σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων - 

παρεμβάσεων. Η προσέγγιση στην αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης 

εξαρτάται από τα ευρήματα της Διεπιστημονικής Διαγνωστικής Αξιολόγησης.  

Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού γίνεται σχεδιασμός 

εξειδικευμένου προγράμματος παρέμβασης και εφαρμόζεται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. 

 Τήρηση αρχείου. 

Η υπεύθυνη της γραμματειακής υποστήριξης  δραστηριοποιείται σε: 

 Επικοινωνία με το κοινό. 

 Αρχειοθέτηση και τήρηση του αρχείου. 

 Τήρηση πρωτοκόλλου, αλληλογραφίας. 

 Διαχείριση ταμείου 

 Υλικοτεχνική υποστήριξη του κέντρου. 

 Έκδοση στατιστικών στοιχείων των περιστατικών ανά ειδικότητα - ανά μήνα 

(συχνότητα και φύση συνεδριών ανά ειδικότητα). 
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 Ενημέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος 

 Τήρηση πρακτικών της διεπιστημονικής ομάδας. 

 

Συνεχίζοντας ο κ.Πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να επικαιροποιήσει και 

να εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας ως αναφέρεται στην εισήγηση της Προϊσταμένης 

του Κέντρου κας Σ.Παυλίδη  

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση ,μετά από συζήτηση . 
 

                                           Αποφασίζει ομόφωνα  
  
        Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου ως εξής :  

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

« ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

Μέρος 1ον  - Καταστατικό 

Άρθρο 1 

Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 

του Δήμου Ρόδου, έχει την έδρα του στη Ρόδο και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά του 

Δήμου Ρόδου και εάν υπάρχει δυνατότητα του Νομού Δωδεκανήσου. 

Άρθρο 2 

Φύση Προβλημάτων 

1.Ψυχικές Διαταραχές 

2.Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών 

3.Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία, άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α) 

4.Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής. 

     5.ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Άρθρο 3 

Στελέχωση 

 Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  

 Ψυχολόγοι 

 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

 Ειδική Παιδαγωγός 

 Λογοθεραπευτής 

 Γραμματέας 
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Άρθρο 4 

Δραστηριότητες 

Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί τμήμα του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας. 

Οι δραστηριότητες του υλοποιούνται μέσα στη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας 

και είναι: 

 Έγκαιρη Διάγνωση. 

 Αντιμετώπιση και θεραπεία τακτικών αλλά και επειγουσών καταστάσεων (κρίσεις). 

 Διεπιστημονικές συνεργασίες για τα περιστατικά με στόχο την αλληλοενημέρωση 

και χάραξη θεραπευτικών στόχων. 

 Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. ιατρικές, σχολικές, πρόνοιας 

κ.α.) 

Άρθρο 5 

Τρόπος Λειτουργίας 

1.Η λήψη παραπομπών (ΙΝΤΑΚΕ). Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών δέχεται παραπομπές από τους γονείς των παιδιών ηλικία έως και 16 

ετών. 

Υπεύθυνος για τη λήψη παραπομπών είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός. 

Το ΙΝΤΑΚΕ λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 08.30 – 11.30. 

Εάν μια παραπομπή κριθεί επείγουσα από τον Κοινωνικό Λειτουργό ενημερώνεται ο 

Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  και διεκπεραιώνεται άμεσα. 

2. Η διανομή των παραπομπών γίνεται κάθε Πέμπτη σε ειδική συγκέντρωση της 

διεπιστημονικής ομάδας. 

    3.Η διαγνωστική εκτίμηση γίνεται από τα μέλη της ομάδας ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος. 

4.Θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των καθιερωμένων και τεκμηριωμένων επιστημονικά 

μεθόδων Ψυχοθεραπευτικών, Ψυχοκοινωνικών, Λογοπεδικών, Παιδαγωγικών, 

Γνωστικών, Βιολογικών όπως και φαρμακοθεραπεία. 

5.   Η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει για τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. 

Άρθρο 6 

Στόχοι 

1.Σταθερή και στενή σύνδεση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες π.χ. ιατρικές, 

σχολικές, Πρόνοια κ.α 

2.Ανάπτυξη της πρωτογενούς πρόληψης. 
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3.Διοργάνωση ομιλιών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικές με τη φύση  των 

προβλημάτων. 

Άρθρο 7 

Για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική συνάντηση ορίζεται το ποσό των  10.00 

ΕΥΡΩ, όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα καταβάλλονται άμεσα. Σε περιπτώσεις 

οικονομικής αδυναμίας οι οικογένειες απαλλάσσονται της καταβολής με απόφαση 

Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών .  

Μέρος 2ον  - Αρχές εσωτερικού κανονισμού 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Η διαδικασία για τη διεκπεραίωση των περιστατικών τηρεί την παρακάτω σειρά: 

1.Λήψη παραπομπών 

2.Ανάθεση περιστατικού από την διεπιστημονική ομάδα στο επιστημονικό 

προσωπικό 

3.Λήψη ιστορικού 

4.Ανίχνευση – αξιολόγηση  

5.Ανακοίνωση – προγραμματισμός 

 

 Οι ημέρες παραπομπών ορίστηκαν για Δευτέρα και Τετάρτη 8.30 – 11.30. 

 Προκειμένου να συντονίζονται οι ειδικοί όσο αφορά τη διαχείριση καινούριων και 

τρεχόντων περιστατικών, ορίστηκε διεπιστημονική συνάντηση για κάθε Τετάρτη 

11.30 – 13.30. 

 Η ημέρα διάγνωσης αξιολόγησης ορίστηκε για Πέμπτη. 

 Η παρέμβαση – Συμβουλευτική θα έχει βραχεία διάρκεια από 6 έως 8 μήνες. 

 Περιστατικά που χρήζουν χρόνιας  παρέμβασης, παραπέμπονται στους αρμόδιους 

φορείς. 

 Ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες των περιστατικών, η παρακολούθηση θα είναι 

εβδομαδιαία ή σε δεκαπενθήμερη βάση. 

 Περιστατικά που επανειλημμένα ακυρώνουν ραντεβού ή δείχνουν ασυνέπεια στη 

συνεργασία, διακόπτεται η συνεργασία του κέντρου μετά από γραπτή τους 

ενημέρωση. 

 Στο τέλος κάθε συνεδρίας πρέπει να εξοφλείται η συμμετοχή της συνάντησης. 

 Προνοιακά επιδόματα  και βεβαιώσεις  για ασφαλιστικούς φορείς, δεν χορηγούνται 

εάν δεν υπάρχει Παιοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος.   
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 Σε περίπτωση που υπάρχει νομική εμπλοκή, τηρείται η ουδετερότητα και το 

απόρρητο,  ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η έκδοση πραγματογνωμοσύνης και 

εγγράφων για δικαστική χρήση. 

 Πρόσβαση στο αρχείο θα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο (όσον αφορά το 

απόρρητο) προσωπικό και συνεργάτες του κέντρου.  

 Περιστατικά ενεργά που προέρχονται από την πρώην Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, 

θα καταγράφονται εκ νέου. 

 ΠΕΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Η κοινωνική  λειτουργός  δραστηριοποιείται σε : 

 Λήψη παραπομπών από τους ενδιαφερόμενους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες των 

παιδιών και εφήβων: διευκρίνιση, διερεύνηση αρχικού αιτήματος, προκειμένου να 

γίνει η ανάθεση από τη διεπιστημονική ομάδα- στον αρμόδιο ειδικό για την 

αξιολόγηση. 

 Διερεύνηση μέσω της λήψης  κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού 

των ψυχοκοινωνικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των 

ενδιαφερόμενων. 

 Συμβουλευτική, καθοδήγηση, υποστήριξη γονέων – ζεύγους για τη διαχείριση 

συναισθημάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, άρνησης, 

θυμού, ματαίωσης, ανασφάλειας.  

 Παρέμβαση σε κρίση (επικείμενο διαζύγιο, πένθος, νόσος, άγχος). 

 Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα. 

 Παραπομπή των ενδιαφερόμενων  μετά από διεξοδική συνεκτίμηση με τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας για περαιτέρω εκτίμηση , διερεύνηση, αποκατάσταση των 

αναγκών της. 

 Συνεργασία – διασύνδεση με φορείς κοινωνικής πολιτικής υγείας, εκπαίδευσης.  

 Τήρηση αρχείων κοινωνικών ιστορικών. 

Οι ψυχολόγοι   δραστηριοποιούνται σε: 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Λήψη εξελικτικού  και οικογενειακού ιστορικού. 

 Χορήγηση ψυχομετρικού τεστ WIPSSI – R για τον καθορισμό δείκτη νοημοσύνης 

σε παιδιά από 6 -16 ετών. 

 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά  δημοτικού σχολείου (εφαρμογή 

Αθηνά τεστ, άτυπης μαθησιακής εκτίμησης). 

 Χορήγηση προβολικών δοκιμασιών για την σύνθεση του ψυχο – συναισθηματικού 

προφίλ των παιδιών. 
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 Τήρηση αρχείου. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 Συμβουλευτική γονέων  

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών (όχι περιστατικών με βαριά ψυχοπαθολογία  

που άπτονται παιδοψυχιατρικής – παιδοψυχιατρικής εκτίμησης).  

 Ενημέρωση  και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Λήψη παραπομπών  σε συνεργασία  με την κοινωνική λειτουργό. 

 Αξιολόγηση – ανίχνευση – πρόληψη μέσω Αθηνά Τεστ, μαθησιακών δυσκολιών σε 

παιδιά  δημοτικού  καθώς και σε πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με την 

ειδική παιδαγωγό.  

 Λήψη εξελικτικού και οικογενειακού ιστορικού. 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ο λογοπεδικός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση αξιολόγηση και συμβουλευτική σε όλες τις διαταραχές λογού, φωνής 

και ομιλίας.  

 Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε διαταραχές άρθρωσης , φωνολογικές 

διαταραχές ,καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη , διαταραχές στην ροη του 

λογού ( ταχυβολία τραυλισμός ) διαταραχές φωνής (δυσφωνία ) , ανάπτυξη 

γνωστικού αντικειμένου  , βελτίωση λεκτικής – μη λεκτικής επικοινωνίας 

προερχόμενες από άλλες παθολογίες ( σύνδρομα , νοητική υστέρηση ,βαρηκοΐα 

,εγκεφαλικά επεισόδια , αυτισμός  κ.α. ) . 

 Διεπιστημονική  συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και ειδική 

παιδαγωγό του κέντρου. 

 Ενημέρωση και επιμόρφωση σε άλλους φορείς σχετικά με την πρόληψη  σε 

θέματα που αφορούν την παθολογία του λόγου. 

 Τήρηση αρχείου.  

Η Ειδική Παιδαγωγός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση και Διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα. Η 

ανίχνευση αυτή βασίζεται σε Σταθμισμένα Τεστ (Αθηνά Τεστ και άλλα που 

κυκλοφορούν σε πειραματικό ακόμη επίπεδο και για τα οποία χρειάζεται ειδική 
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εκπαίδευση), αλλά κυρίως σε άτυπο υλικό που διαμορφώνεται από τον ειδικό 

παιδαγωγό. 

 Σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων - 

παρεμβάσεων. Η προσέγγιση στην αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης 

εξαρτάται από τα ευρήματα της Διεπιστημονικής Διαγνωστικής Αξιολόγησης.  

Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού γίνεται σχεδιασμός 

εξειδικευμένου προγράμματος παρέμβασης και εφαρμόζεται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. 

 Τήρηση αρχείου. 

Η υπεύθυνη της γραμματειακής υποστήριξης  δραστηριοποιείται σε: 

 Επικοινωνία με το κοινό. 

 Αρχειοθέτηση και τήρηση του αρχείου. 

 Τήρηση πρωτοκόλλου, αλληλογραφίας. 

 Διαχείριση ταμείου 

 Υλικοτεχνική υποστήριξη του κέντρου. 

 Έκδοση στατιστικών στοιχείων των περιστατικών ανά ειδικότητα - ανά μήνα 

(συχνότητα και φύση συνεδριών ανά ειδικότητα). 

 Ενημέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος 

 Τήρηση πρακτικών της διεπιστημονικής ομάδας. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ΄αρ. 04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π., 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ενός (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) απόντων, του 
επικεφαλής κ.Καλετού Πότσου και του Δημοτικού Συμβούλου κ.Κωνσταντίνου 

Τσουρούτη,  ψήφισαν:  
 «ΥΠΕΡ» σαράντα ένας (41), ήτοι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) 

έως και (41). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’αριθ. 04/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π που 

αφορά  στην επικαιροποίηση της αρ. 02/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π. και 

ειδικότερα: 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν ψυχο-κοινωνικά 

προβλήματα, ο οποίος έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

« ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

Μέρος 1ον  - Καταστατικό 

Άρθρο 1 

Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 

του Δήμου Ρόδου, έχει την έδρα του στη Ρόδο και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά του 

Δήμου Ρόδου και εάν υπάρχει δυνατότητα του Νομού Δωδεκανήσου. 

Άρθρο 2 

Φύση Προβλημάτων 

1.Ψυχικές Διαταραχές 

2.Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών 

3.Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία, άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α) 

4.Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής. 

     5.ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

Άρθρο 3 

Στελέχωση 

 Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  

 Ψυχολόγοι 

 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

 Ειδική Παιδαγωγός 

 Λογοθεραπευτής 

 Γραμματέας 

Άρθρο 4 

Δραστηριότητες 
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Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί τμήμα του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας. 

Οι δραστηριότητες του υλοποιούνται μέσα στη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας 

και είναι: 

 Έγκαιρη Διάγνωση. 

 Αντιμετώπιση και θεραπεία τακτικών αλλά και επειγουσών καταστάσεων (κρίσεις). 

 Διεπιστημονικές συνεργασίες για τα περιστατικά με στόχο την αλληλοενημέρωση 

και χάραξη θεραπευτικών στόχων. 

 Συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. ιατρικές, σχολικές, πρόνοιας 

κ.α.) 

Άρθρο 5 

Τρόπος Λειτουργίας 

1.Η λήψη παραπομπών (ΙΝΤΑΚΕ). Το κέντρο παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών δέχεται παραπομπές από τους γονείς των παιδιών ηλικία έως και 16 

ετών. 

Υπεύθυνος για τη λήψη παραπομπών είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός. 

Το ΙΝΤΑΚΕ λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 08.30 – 11.30. 

Εάν μια παραπομπή κριθεί επείγουσα από τον Κοινωνικό Λειτουργό ενημερώνεται ο 

Παιδοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος  και διεκπεραιώνεται άμεσα. 

2. Η διανομή των παραπομπών γίνεται κάθε Πέμπτη σε ειδική συγκέντρωση της 

διεπιστημονικής ομάδας. 

    3.Η διαγνωστική εκτίμηση γίνεται από τα μέλη της ομάδας ανάλογα με τη φύση του 

προβλήματος. 

4.Θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των καθιερωμένων και τεκμηριωμένων επιστημονικά 

μεθόδων Ψυχοθεραπευτικών, Ψυχοκοινωνικών, Λογοπεδικών, Παιδαγωγικών, 

Γνωστικών, Βιολογικών όπως και φαρμακοθεραπεία. 

5.   Η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει για τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. 

Άρθρο 6 

Στόχοι 

1.Σταθερή και στενή σύνδεση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες π.χ. ιατρικές, 

σχολικές, Πρόνοια κ.α 

2.Ανάπτυξη της πρωτογενούς πρόληψης. 

3.Διοργάνωση ομιλιών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικές με τη φύση  των 

προβλημάτων. 
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Άρθρο 7 

Για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική συνάντηση ορίζεται το ποσό των  10.00 

ΕΥΡΩ, όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα καταβάλλονται άμεσα. Σε περιπτώσεις 

οικονομικής αδυναμίας οι οικογένειες απαλλάσσονται της καταβολής με απόφαση 

Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών .  

Μέρος 2ον  - Αρχές εσωτερικού κανονισμού 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Η διαδικασία για τη διεκπεραίωση των περιστατικών τηρεί την παρακάτω σειρά: 

1.Λήψη παραπομπών 

2.Ανάθεση περιστατικού από την διεπιστημονική ομάδα στο επιστημονικό 

προσωπικό 

3.Λήψη ιστορικού 

4.Ανίχνευση – αξιολόγηση  

5.Ανακοίνωση – προγραμματισμός 

 

 Οι ημέρες παραπομπών ορίστηκαν για Δευτέρα και Τετάρτη 8.30 – 11.30. 

 Προκειμένου να συντονίζονται οι ειδικοί όσο αφορά τη διαχείριση καινούριων και 

τρεχόντων περιστατικών, ορίστηκε διεπιστημονική συνάντηση για κάθε Τετάρτη 

11.30 – 13.30. 

 Η ημέρα διάγνωσης αξιολόγησης ορίστηκε για Πέμπτη. 

 Η παρέμβαση – Συμβουλευτική θα έχει βραχεία διάρκεια από 6 έως 8 μήνες. 

 Περιστατικά που χρήζουν χρόνιας  παρέμβασης, παραπέμπονται στους αρμόδιους 

φορείς. 

 Ανάλογα με τη ροή και τις ανάγκες των περιστατικών, η παρακολούθηση θα είναι 

εβδομαδιαία ή σε δεκαπενθήμερη βάση. 

 Περιστατικά που επανειλημμένα ακυρώνουν ραντεβού ή δείχνουν ασυνέπεια στη 

συνεργασία, διακόπτεται η συνεργασία του κέντρου μετά από γραπτή τους 

ενημέρωση. 

 Στο τέλος κάθε συνεδρίας πρέπει να εξοφλείται η συμμετοχή της συνάντησης. 

 Προνοιακά επιδόματα  και βεβαιώσεις  για ασφαλιστικούς φορείς, δεν χορηγούνται 

εάν δεν υπάρχει Παιοψυχίατρος – Αναπτυξιολόγος.   
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 Σε περίπτωση που υπάρχει νομική εμπλοκή, τηρείται η ουδετερότητα και το 

απόρρητο,  ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η έκδοση πραγματογνωμοσύνης και 

εγγράφων για δικαστική χρήση. 

 Πρόσβαση στο αρχείο θα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο (όσον αφορά το 

απόρρητο) προσωπικό και συνεργάτες του κέντρου.  

 Περιστατικά ενεργά που προέρχονται από την πρώην Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, 

θα καταγράφονται εκ νέου. 

 ΠΕΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Η κοινωνική  λειτουργός  δραστηριοποιείται σε : 

 Λήψη παραπομπών από τους ενδιαφερόμενους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες των 

παιδιών και εφήβων: διευκρίνιση, διερεύνηση αρχικού αιτήματος, προκειμένου να 

γίνει η ανάθεση από τη διεπιστημονική ομάδα- στον αρμόδιο ειδικό για την 

αξιολόγηση. 

 Διερεύνηση μέσω της λήψης  κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού 

των ψυχοκοινωνικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των 

ενδιαφερόμενων. 

 Συμβουλευτική, καθοδήγηση, υποστήριξη γονέων – ζεύγους για τη διαχείριση 

συναισθημάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, άρνησης, 

θυμού, ματαίωσης, ανασφάλειας.  

 Παρέμβαση σε κρίση (επικείμενο διαζύγιο, πένθος, νόσος, άγχος). 

 Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα. 

 Παραπομπή των ενδιαφερόμενων  μετά από διεξοδική συνεκτίμηση με τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας για περαιτέρω εκτίμηση , διερεύνηση, αποκατάσταση των 

αναγκών της. 

 Συνεργασία – διασύνδεση με φορείς κοινωνικής πολιτικής υγείας, εκπαίδευσης.  

 Τήρηση αρχείων κοινωνικών ιστορικών. 

Οι ψυχολόγοι   δραστηριοποιούνται σε: 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Λήψη εξελικτικού  και οικογενειακού ιστορικού. 

 Χορήγηση ψυχομετρικού τεστ WIPSSI – R για τον καθορισμό δείκτη νοημοσύνης 

σε παιδιά από 6 -16 ετών. 

 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά  δημοτικού σχολείου (εφαρμογή 

Αθηνά τεστ, άτυπης μαθησιακής εκτίμησης). 

 Χορήγηση προβολικών δοκιμασιών για την σύνθεση του ψυχο – συναισθηματικού 

προφίλ των παιδιών. 
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 Τήρηση αρχείου. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 Συμβουλευτική γονέων  

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών (όχι περιστατικών με βαριά ψυχοπαθολογία  

που άπτονται παιδοψυχιατρικής – παιδοψυχιατρικής εκτίμησης).  

 Ενημέρωση  και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Λήψη παραπομπών  σε συνεργασία  με την κοινωνική λειτουργό. 

 Αξιολόγηση – ανίχνευση – πρόληψη μέσω Αθηνά Τεστ, μαθησιακών δυσκολιών σε 

παιδιά  δημοτικού  καθώς και σε πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με την 

ειδική παιδαγωγό.  

 Λήψη εξελικτικού και οικογενειακού ιστορικού. 

 Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ο λογοπεδικός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση αξιολόγηση και συμβουλευτική σε όλες τις διαταραχές λογού, φωνής 

και ομιλίας.  

 Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε διαταραχές άρθρωσης , φωνολογικές 

διαταραχές ,καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη , διαταραχές στην ροη του 

λογού ( ταχυβολία τραυλισμός ) διαταραχές φωνής (δυσφωνία ) , ανάπτυξη 

γνωστικού αντικειμένου  , βελτίωση λεκτικής – μη λεκτικής επικοινωνίας 

προερχόμενες από άλλες παθολογίες ( σύνδρομα , νοητική υστέρηση ,βαρηκοΐα 

,εγκεφαλικά επεισόδια , αυτισμός  κ.α. ) . 

 Διεπιστημονική  συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και ειδική 

παιδαγωγό του κέντρου. 

 Ενημέρωση και επιμόρφωση σε άλλους φορείς σχετικά με την πρόληψη  σε 

θέματα που αφορούν την παθολογία του λόγου. 

 Τήρηση αρχείου.  

Η Ειδική Παιδαγωγός  δραστηριοποιείται σε:  

 Ανίχνευση και Διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα. Η 

ανίχνευση αυτή βασίζεται σε Σταθμισμένα Τεστ (Αθηνά Τεστ και άλλα που 

κυκλοφορούν σε πειραματικό ακόμη επίπεδο και για τα οποία χρειάζεται ειδική 
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εκπαίδευση), αλλά κυρίως σε άτυπο υλικό που διαμορφώνεται από τον ειδικό 

παιδαγωγό. 

 Σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων - 

παρεμβάσεων. Η προσέγγιση στην αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης 

εξαρτάται από τα ευρήματα της Διεπιστημονικής Διαγνωστικής Αξιολόγησης.  

Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού γίνεται σχεδιασμός 

εξειδικευμένου προγράμματος παρέμβασης και εφαρμόζεται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. 

 Τήρηση αρχείου. 

Η υπεύθυνη της γραμματειακής υποστήριξης  δραστηριοποιείται σε: 

 Επικοινωνία με το κοινό. 

 Αρχειοθέτηση και τήρηση του αρχείου. 

 Τήρηση πρωτοκόλλου, αλληλογραφίας. 

 Διαχείριση ταμείου 

 Υλικοτεχνική υποστήριξη του κέντρου. 

 Έκδοση στατιστικών στοιχείων των περιστατικών ανά ειδικότητα - ανά μήνα 

(συχνότητα και φύση συνεδριών ανά ειδικότητα). 

 Ενημέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος 

 Τήρηση πρακτικών της διεπιστημονικής ομάδας. 

 

 

 

 

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  
 

 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΙΩΣΗΦ         ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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