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Ζ οπμβνάθμοζα θμζηήηνζα ημο Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ (πμθή Δπζζηδιχκ 

Τβείαξ) ημο Δθθδκζημφ Μεζμβεζαημφ Πακεπζζηδιίμο Κμβενάηδ Μανίκα δδθχκς 

οπεφεοκα υηζ δ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία ιε ηίηθμ: 
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ιένμξ αοηήξ ή ζημ ζφκμθυ ηδξ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενεοκδηζηή ενβαζία εηπμκήεδηε ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2019- 

2020, ζημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ 

Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ (πμθή Δπζζηδιχκ Τβείαξ) ημο Δθθδκζημφ Μεζμβεζαημφ 

Πακεπζζηδιίμο. 

Ακηζηείιεκμ ένεοκαξ απμηεθεί μ ααειυξ ηαζ μ νοειυξ πνμζανιμβήξ ημο ακάδμπμο ηέηκμο 

ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, δ ακάπηολδ δεζιμφ, μζηεζυηδηαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ακάιεζά 

ημοξ, ηαεχξ επίζδξ μζ πανάβμκηεξ πμο εκζζπφμοκ ή ειπμδίγμοκ ηδκ πνμζανιμβή ημο 

παζδζμφ ζημ κέμ πενζαάθθμκ, ιε δεδμιέκμ ημκ πνμζςνζκυ παναηηήνα ημο εεζιμφ.  

Δλεηάγεηαζ, ακηίζημζπα, δ πνμζανιμβή ηςκ ακάδμπςκ βμκέςκ, δ αθθαβή ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ, δ δζαπείνζζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο πνμηφπημοκ, ηαεχξ επίζδξ μ 

ηνυπμξ ακάπηολδξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ εββφηδηαξ ηαζ ηδξ δζάεεζδξ βζα θνμκηίδα ηαζ 

πνμζηαζία βζα έκα παζδί, ιε ημ μπμίμ δεκ οπάνπμοκ ζοββεκζημί δεζιμί.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία απμζημπεί ζηδ δζενεφκδζδ ημο ααειμφ ηαζ ημο νοειμφ 

πνμζανιμβήξ ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα ηαζ ζηδκ ειαάεοκζδ ςξ 

πνμξ ηδ δζαπνμζςπζηή ζπέζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ δεζιμφ, πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζηα 

δφμ ααζζηά πνυζςπα ηδξ ακαδμπήξ.  

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα πενζεθάιαακε ηνεζξ (3) πενζπηχζεζξ ακαδμπήξ, βζα ηζξ μπμίεξ δ 

δζαδζηαζία ηδξ ακαδμπήξ οθμπμζήεδηε απυ ηδκ ανιυδζα Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ 

Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο. Γζα ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ επζθέπηδηε δ 

πμζμηζηή ιέεμδμξ, δ μπμία εεςνείηαζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ, εκχ πνμηζιδηέα εεςνήεδηε δ 

δεζβιαημθδρία ζημπζιυηδηαξ (αάζεζ ηνζηδνίςκ) βζα ημκ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ. 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, πνμέηορακ ζημζπεία, ιεηαλφ άθθςκ, υπςξ: δ εεηζηή 

επίδναζδ ημο εκζζποηζημφ ακάδμπμο πενζαάθθμκημξ ζηδκ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ, δ 

ανκδηζηή επίδναζδ ημο πνμδβμφιεκμο παναιεθδηζημφ μζημβεκεζαημφ ηαζ ημο 

ζδνοιαηζημφ πενζαάθθμκημξ, δ εεηζηή επίδναζδ ημο πανάβμκηα ηδξ ιζηνήξ δθζηίαξ 

ημπμεέηδζδξ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, εκχ δζαπζζηχεδηε δ εοεθζλία ηαζ δ ροπζηή 

ακεεηηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ.   

ηδκ εκ θυβς ένεοκα πανμοζζάγεηαζ δ ροπμθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ ακαδμπήξ, έκα εέια ημ 

μπμίμ δεκ έπεζ απαζπμθήζεζ ημοξ ενεοκδηέξ ζημ πανεθευκ. Ο εεζιυξ ηδξ ακαδμπήξ ζηδκ 

Δθθάδα δεκ έπεζ ακαπηοπεεί, επανηχξ, πανά ιυκμ απμζπαζιαηζηά (ζηδκ Π.Δ. Ζναηθείμο 

παναηδνείηαζ δζάδμζδ ημο εεζιμφ), εκχ έπεζ ζοκδεεεί, θακεαζιέκα, ιε ηδκ οζμεεζία. Ζ 

ένεοκα εζηζάγεζ ζηζξ παεμβέκεζεξ ημο εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ, υπςξ είκαζ μζ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζημκ ροπζζιυ ημο παζδζμφ απυ ηδ ιαηνυπνμκδ ακαδμπή θζθμλεκίαξ. Δπίζδξ, 

ζδιακηζηή είκαζ δ δζμνεςηζηή ειπεζνία πμο πνμζθένεζ ημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ ζηα 

παζδζά πμο έπμοκ αζχζεζ απχθεζεξ ηαζ απυννζρδ απυ ημ αζμθμβζηυ πενζαάθθμκ ή έπμοκ 

δζααζχζεζ ζε ζδνοιαηζηά πθαίζζα. Άθθςζηε, υπςξ ακαθένεζ μ Schaffer «Ακ αβαπδεεί 

ηακείξ, ιπμνεί κα αβαπήζεζ, εάκ δεκ έπεζ αοηή ηδκ ειπεζνία, δ ζηακυηδηά ημο βζα αβάπδ 

εα ακαπαζηζζηεί».  

Λέξειρ κλειδιά: πξνζαξκνγή παηδηνύ ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα, αλάπηπμε δεζκνύ, 

θαθνπνίεζε/παξακέιεζε παηδηνύ, ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα.   
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Δηθνάγς ηζξ εοπανζζηίεξ ιμο ζηδκ Καεδβήηνζα ημο Σιήιαημξ Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ ηα 

Νζημθέηα Ράηζζηα, βζα ηδκ επίαθερδ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιμο, ηαεχξ επίζδξ βζα ηδκ 

ηαεμδήβδζδ ηαζ ηδκ αιένζζηδ ζηήνζλή ηδξ, ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηπυκδζήξ ηδξ. 

Ζ πανμφζα ένεοκα δεκ εα ιπμνμφζε κα οθμπμζδεεί πςνίξ ηδκ απαζημφιεκδ έβηνζζδ απυ 

ηδ Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο, δ μπμία, 

ανιμδίςξ, αζπμθείηαζ ιε ημκ Θεζιυ ηδξ Ακαδμπήξ. Δπμιέκςξ, εηθνάγς ηζξ εενιέξ 

εοπανζζηίεξ ιμο ζημκ Γζεοεοκηή η. Γδιήηνζμ Βζδάηδ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ θεζημονβμφξ ηα 

Εαθεζνέκζα Φαζμοθά ηαζ ηα Μανία Φναβηζμοδάηδ, βζα ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε 

ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ, δ ζοκδνμιή ηςκ μπμίςκ οπήνλε ακεηηίιδηδ.    

Δπίζδξ, εοπανζζηχ ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ζηδκ ένεοκα, μζ μπμίεξ ήηακ δεηηζηέξ ζημ κα 

ιμζναζημφκ ζοκαζζεήιαηα απυ ηδκ ειπεζνία γςήξ ημοξ, ιεηά ηδκ ακαδμπή. Μαξ δείπκμοκ 

ημ οπενααηζηυ ηαζ πακακενχπζκμ ζημζπείμ ηδξ θνμκηίδαξ εηείκμο ημο παζδζμφ «ημο 

λέκμο», «ημο απνμζηάηεοημο», πμο ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ ηαζ απεζθή ηαζ ημκ ηνυπμ πμο 

έπεζ δ αβάπδ κα δζμνεχκεζ ηζξ απχθεζεξ.  

Σέθμξ, μζ εοπανζζηίεξ ιμο απεοεφκμκηαζ ζε υζμοξ έδεζλακ ηαηακυδζδ ηαζ 

ζοιπαναζηάεδηακ, ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή, ηονίςξ δε ζηδκ 

πμθφηζιδ δζηή ιμο ιδηένα.   
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηδ ζφβπνμκδ επμπή ακαδφμκηαζ κέεξ ιμνθέξ βμκεσηυηδηαξ ηαζ ημ «(κμιζηυ) ηαεεζηχξ 

ημο ηνίημο», ςξ απυπεζνα δζεοεέηδζδξ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ παζδζχκ 

ηαζ εκδθίηςκ (εεημί βμκείξ, ακάδμπεξ μζημβέκεζεξ). ε αοηέξ ηζξ έκκμζεξ πνμζηίεεηαζ μ 

υνμξ «πμθοβμκεσηυηδηα», ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ημ παζδί ανίζηεηαζ ζε ζπέζδ ιε ιία 

πθεζμκυηδηα εκδθίηςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ δζαθμνεηζηυ ααειυ ειπθμηήξ ζηδ βμκεσηή 

θεζημονβία, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαδμπήξ. Έηζζ, ιε επίηεκηνμ ημ παζδί, 

πνμηφπημοκ νυθμζ ηαζ εέζεζξ ηυζμ βζα ημοξ θοζζημφξ βμκείξ, υζμ ηαζ βζα ημοξ 

«ημζκςκζημφξ βμκείξ» (Boisson, 2012).  

Ζ ακαδμπή είκαζ έκαξ εεζιυξ ιε παζδμηεκηνζηυ παναηηήνα ηαζ απμηεθεί ημ ιέζμ βζα ηδκ 

πνυθδρδ ηαζ ηαηάνβδζδ ημο ζδνοιαηζζιμφ, ηαεχξ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δζαθφθαλδ ηςκ 

παζδζχκ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ζδνοιαηζηήξ πενίεαθρδξ, πμο απμηεθμφζε ηθαζζηή ιμνθή 

παζδζηήξ πνμζηαζίαξ επί ζεζνά εηχκ (ίκδνμο, 2001).  

Ζ ακαδμπή απμηεθεί ιμνθή πανέιααζδξ ζηδκ μζημβέκεζα πμο ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ 

ηνίζδξ ηαζ υπςξ ακαθένεζ δ Βενβέηδ (2009) εεςνείηαζ εκδεδεζβιέκδ θφζδ βζα ημ παζδί, 

υηακ δ θοζζηή μζημβέκεζα αδοκαηεί κα ημο πνμζθένεζ θνμκηίδα. Ζ ίδζα εέζδ 

πανμοζζάγεηαζ ζε εζδζηή έηεεζδ ημο οκδβυνμο ημο Πμθίηδ (2012), ζηδκ μπμία 

ακαθένεηαζ υηζ δ ακαδμπή ακαβκςνίγεηαζ δζεεκχξ ςξ δ πθέμκ εκδεδεζβιέκδ επζθμβή ηαζ 

πνμηζιδηέα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζδνοιαηζηή θνμκηίδα, δ μπμία επζδνά ανκδηζηά ζηδκ 

ροπμθμβζηή ηαζ ημζκςκζηή ελέθζλδ ηςκ παζδζχκ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 

Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΑΝΑΓΟΥΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ 

1.1 Οξηζκφο  

Ακάδμπδ μζημβέκεζα, ζφιθςκα ιε ημ άνεν. 9 ημο Ν. 2082/21-9-1992 (ΦΔΚ 158/η.Α΄), 

μνίγεηαζ δ μζημβέκεζα ζηδκ μπμία ακαηίεεηαζ πνμζςνζκά δ θφθαλδ, δ ακαηνμθή, δ 

θνμκηίδα ηαζ δ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ ακδθίηςκ ηάης ηςκ 18 εηχκ, πμο δεκ έπμοκ ή γμοκ 

ζε αηαηάθθδθμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ιέπνζ ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ ή ακ πνυηεζηαζ βζα 

ακδθίημοξ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, βζα πνμκζηυ δζάζηδια πένακ ηδξ εκδθζηίςζήξ ημοξ.  

1.2 Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Αλαδνρήο 

1.2.1 Διάκπιζη από ηον Θεζμό ηηρ Υιοθεζίαρ  

Ο εεζιυξ ηδξ ακαδμπήξ παναηηδνίγεηαζ απυ πνμζςνζκυηδηα ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα, 

ζε ακηίεεζδ ιε ημκ εεζιυ ηδξ οζμεεζίαξ, πμο αθμνά ιυκζιμ απμπςνζζιυ ημο παζδζμφ απυ 

ηδ θοζζηή μζημβέκεζά ημο. πςξ δε παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ ζημ άνεν. 1561 ημο ΑΚ: 

Με ηδκ οζμεεζία δζαηυπηεηαζ ηάεε δεζιυξ ημο ακδθίημο ιε ηδ θοζζηή ημο μζημβέκεζα, 

εκχ πανάθθδθα μ ίδζμξ εκηάζζεηαζ πθήνςξ ζηδκ μζημβέκεζα ημο εεημφ βμκέα, έπμκηαξ 

υθα ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηέηκμο βεκκδιέκμο ζε βάιμ, ηάηζ πμο δεκ ζζπφεζ 

ζηδκ ακαδμπή.  

1.2.2 Ο Φαπακηήπαρ ηηρ Αναδοσήρ 

Ο εεζιυξ ηδξ ακαδμπήξ δζέπεηαζ απυ πνμζςνζκυηδηα, πμο επζαεααζχκεηαζ ζημ 15μ 

ηεθάθαζμ ημο Ν. 2447/η. Α΄/30-12-1996 (ΦΔΚ 278), ζημ άνεν. 1655 ημο ΑΚ, υπμο 

ζαθχξ μνίγεηαζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαδμπήξ, πμο ηνίημζ έπμοκ ηδκ πναβιαηζηή 

θνμκηίδα ημο πνμζχπμο ημο ακδθίημο, «μζ έκκμιεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο ακδθίημο ηαζ ηδξ 

θοζζηήξ ημο μζημβέκεζαξ ή ημο επζηνυπμο ηαζ ζδίςξ μζ ανιμδζυηδηεξ απυ ηδ βμκζηή 

ιένζικα ή ηδκ επζηνμπεία παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ, εθυζμκ δεκ μνίγεηαζ ζημκ κυιμ 

δζαθμνεηζηά». Δπζπθέμκ, ζημ άνεν. 1656 μνίγεηαζ δ οπμπνέςζδ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ, 

ςξ πνμξ ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ επζημζκςκίαξ ηςκ θοζζηχκ βμκέςκ ή ημο επζηνυπμο ιε ημκ 

ακήθζημ, εθυζμκ δεκ πανααθάπημκηαζ μοζζχδδ ζοιθένμκηά ημο.   

Ο παναηηήναξ, επμιέκςξ, ηδξ ακαδμπήξ δζέπεηαζ απυ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα, ςξ 

οπμζηδνζηηζηυξ εεζιυξ ζηδ βμκεσηή θεζημονβία, ηαεχξ μζ αζμθμβζημί βμκείξ βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ θυβμοξ, ηδ δεδμιέκδ ζηζβιή, αδοκαημφκ κα εηπθδνχζμοκ ημκ νυθμ ημοξ.  
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1.2.3 Ιζσύον Θεζμικό Πλαίζιο 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ Ακαδμπήξ ζηδνίγεηαζ ζημκ ανπζηυ Ν. 2082/1992 (ΦΔΚ 158/21-9-1992) 

ηαζ ιεηέπεζηα ζημ Ν. 2447/1996 (ΦΔΚ 278/30-12-1996), υπμο ζημ ηεθ. 15
μ
 μνίγμκηαζ, 

ιεηαλφ άθθςκ, ακαθοηζηά μζ οπμπνεχζεζξ ηςκ ακάδμπςκ βμκέςκ (άνεν. 1656), μζ 

ανιμδζυηδηεξ ηαζ ηα δζηαζχιαηά ημοξ (άνεν. 1659), δ άνζδ ηδξ ακαδμπήξ (άνεν.1662), δ 

επμπηεία ηδξ ημζκςκζηήξ οπδνεζίαξ (άνεν. 1665).  

Αημθμφεςξ, μ Ν. 3402/2005 (ΦΔΚ 258/17-10-2005) ζημ άνεν. 29, ημκίγεζ ηδκ ακάεεζδ 

ηδξ δζεκένβεζαξ ημζκςκζηήξ ένεοκαξ, εάκ οπάνπεζ αδοκαιία απυ ηζξ ιμκάδεξ ημζκςκζηήξ 

θνμκηίδαξ, ζηζξ ανιυδζεξ ημζκςκζηέξ οπδνεζίαξ Γ/κζεςκ Πνυκμζαξ ηςκ μζηείςκ Ν.Α. 

(κοκ Γ/κζεζξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ Πενζθενεζχκ).  

ημ Π.Γ. 86/2009 (ΦΔΚ 114/16-7-2009). «Ονβάκςζδ ηαζ Λεζημονβία ημο Θεζιμφ ηδξ 

Ακαδμπήξ Ακδθίηςκ», μνίγμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ιε ηνμπμπμζήζεζξ ημο πνμβεκέζηενμο Ν. 

2447/1996, μζ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 1), δ ζφζηαζδ ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 2), 

δ δζαδζηαζία ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 3), μζ πανμπέξ ηαζ δζεοημθφκζεζξ ζε ακάδμπμοξ βμκείξ 

(άνεν. 4), δ επμπηεία ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 5). Δπίζδξ, βζα πνχηδ θμνά βίκεηαζ ακαθμνά 

ζημ Μδηνχμ Ακαδυπςκ Ακδθίηςκ (άνεν. 6) ηαζ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ οπμπνεςηζηή 

δζεκένβεζα ηαπφννοειςκ πνμβναιιάηςκ επζιυνθςζδξ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ βμκέςκ, 

ηαεχξ επίζδξ πνμβναιιάηςκ ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ (άνεν. 

7).  

ημκ Ν. 4538/2018, ζημ Κεθ. 1
μ
 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα άνεν. 1 έςξ 4 βίκεηαζ ακαθμνά 

ζηδ ζφκεεζδ, ζηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο Δεκζημφ οιαμοθίμο Ακαδμπήξ-

Τζμεεζίαξ. Πανάθθδθα, ζημ Κεθ. 2
μ
, ζηα άνεν. 5, 6 ηαζ 7, ακηίζημζπα, δίκεηαζ έιθαζδ α) 

ζημ Δεκζηυ Μδηνχμ ηαζ ζηα Δζδζηά Μδηνχα: α) Ακδθίηςκ α) Ακαδυπςκ Γμκέςκ ηαζ β) 

Δβηεηνζιέκςκ Ακαδμπχκ Ακδθίηςκ. 

Δπίζδξ,  μνίγμκηαζ εη κέμο μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαδμπή (άνεν. 8), ιε πνμζεήηδ πμο 

αθμνά, βζα πανάδεζβια, ηδκ πενίπηςζδ ζφκαρδξ ημο ζοιθχκμο ζοιαίςζδξ ακάιεζα 

ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. Δπίζδξ, ςξ πνμτπυεεζδ ηίεεηαζ (παν. 3) δ εββναθή ηςκ 

ακαδυπςκ βμκέςκ ζημ Δεκζηυ Μδηνχμ Τπμρδθίςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ, πμο 

πνμακαθένεδηε. 

Αηυια, ιεηαλφ άθθςκ, μνίγμκηαζ εέιαηα, υπςξ: απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ 

δζαδζηαζία εββναθήξ ζηα Δζδζηά Μδηνχα Τπμρήθζςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ ηαζ ζημ Δεκζηυ 

Μδηνχμ Τπμρήθζςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ (άνεν. 9), επμπηεία ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 13), 
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πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ, ζοιαμοθεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ επζιυνθςζδξ (άνεν. 14), 

άνζδ ηδξ ακαδμπήξ (άνεν. 15), ηονχζεζξ (άνεν. 19) η.α.  

Με ηδκ αν. Γ11/μζη. 13734/538 (ΦΔΚ 1163/8-4-2019) Απυθαζδ Τ.Δ.Κ.Α.Α. δίκμκηαζ 

ηαηεοεφκζεζξ, ιεηαλφ άθθςκ, ςξ πνμξ ημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ακαδμπήξ ηαζ 

οζμεεζίαξ (άνεν. 1), ηα δζηαζχιαηα πνυζααζδξ ηαζ πνήζδξ (άνεν. 4), ημκ πνμζδζμνζζιυ 

δεδμιέκςκ ηαζ θεζημονβζχκ ζηα οπμζοζηήιαηα ημο Π.. (άνεν. 5).  

Σέθμξ, ιε ηδκ πνυζθαηδ κμιμεεζία, ζημ ΦΔΚ 2198/7-6-2019, μνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ 

ηαζ δ δζαδζηαζία εββναθήξ ζημκ εζδζηυ ηαηάθμβμ πζζημπμζδιέκςκ ημζκςκζηχκ 

θεζημονβχκ ημο .Κ.Λ.Δ., μ ηνυπμξ ηαζ ημ φρμξ αιμζαήξ ημοξ.   

1.3 Μνξθέο ηεο Αλαδνρήο 

Ζ δζάηνζζδ ζημοξ ηφπμοξ ηδξ ακαδμπήξ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζε πανάβμκηεξ, υπςξ δ πνμκζηή 

δζάνηεζα, δ ακάβηδ άιεζδξ απμιάηνοκζδξ ημο ακδθίημο απυ ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ημο ηαζ μ ααειυξ επζημζκςκίαξ ημο ακδθίημο ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο.  

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ίκδνμο (2011) μζ ηφπμζ ηδξ ακαδμπήξ, ζοκμπηζηά, είκαζ:  

 Μαθξνρξφληα αλαδνρή: Πνυηεζηαζ βζα ημκ ζοκδεέζηενμ ηφπμ ακαδμπήξ ζηδκ 

Δθθάδα. Ζ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ είκαζ πμθοεηήξ ή ιυκζιδ, εκχ ζοκήεςξ θήβεζ ιε 

ηδκ εκδθζηίςζδ ηςκ ακαδεπυιεκςκ. Σα ακάδμπα ηέηκα δζαηδνμφκ δεζιμφξ ιε ημ 

θοζζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, αθθά δεκ ιπμνμφκ κα επζζηνέρμοκ ζε αοηυ, μφηε 

υιςξ κα οζμεεηδεμφκ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ παζδί 

αζζεάκεηαζ έκημκμ αίζεδια δζπαζιμφ ακάιεζα ζηζξ δφμ μζημβέκεζεξ. Παναηδνείηαζ 

υηζ εκχ απμθεφβεηαζ μ ζδνοιαηζζιυξ, είκαζ ακαπυθεοηημξ μ «ακαδμπζζιυξ», ιε 

πανυιμζεξ ζοκέπεζεξ.  

 Μεζνπξφζεζκε αλαδνρή: Ζ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ ηοιαίκεηαζ απυ έκα έςξ δφμ 

πνυκζα, ιε ηδκ πνμμπηζηή ηδξ επζζηνμθήξ ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδ θοζζηή 

μζημβέκεζα ή ηδκ εηδμπή κα εκηαπεεί ζηδ θίζηα ηςκ οπμρδθίςκ πνμξ οζμεεζία. 

 Βξαρππξφζεζκε αλαδνρή: Ζ ακαδμπή δζανηεί ζοκήεςξ απυ ιενζηέξ εαδμιάδεξ έςξ 

ιενζημφξ ιήκεξ ηαζ εθανιυγεηαζ βζα παζδζά πμο έπμοκ απμιαηνοκεεί πνμζςνζκά απυ 

ηδκ μζημβέκεζά ημοξ, θυβς μζημβεκεζαηήξ ηνίζδξ. 

 Δπείγνπζα αλαδνρή: Δπζαάθθεηαζ δ άιεζδ απμιάηνοκζδ ημο παζδζμφ απυ ηδκ 

μζημβέκεζά ημο βζα θίβεξ διένεξ. 



14 

 

 Αλαδνρή εκέξαο: Ζ ακαδμπή δζανηεί ιία διένα ηαζ ηα παζδζά επζζηνέθμοκ ζημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημ ανάδο. 

 Αλαδνρή θηινμελίαο: Πνμζθένεηαζ ηα ααααημηφνζαηα ηαζ ηζξ ηαεζενςιέκεξ 

δζαημπέξ Υνζζημοβέκκςκ, Πάζπα ηαζ ηαθμηαζνζμφ. Δθανιυγεηαζ, ηονίςξ, ζε παζδζά 

πμο δζααζμφκ ζε ζδνφιαηα. 

 Αλαθνπθηζηηθή αλαδνρή: Ακαθένεηαζ ζε ιζηνήξ δζάνηεζαξ θζθμλεκία, ηονίςξ 

παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, πνμηεζιέκμο κα λεημοναζημφκ ηαζ κα ακαημοθζζημφκ βζα 

θίβμ μζ θοζζημί ή ηαζ μζ ακάδμπμζ βμκείξ ημοξ. 

 Δγθιείνπζα αλαδνρή: Ζ ακάδμπδ μζημβέκεζα «εβηθείεζ» ηδ αζμθμβζηή, πμο 

ζοκεπάβεηαζ υηζ ηδκ απμδέπεηαζ, ηδνεί πνμβναιιαηζζιέκεξ επαθέξ ιαγί ηδξ ηαζ ηδ 

ζηδνίγεζ χζηε κα ηαηαζηεί, ιεθθμκηζηά, ζηακή κα ακαθάαεζ ημ παζδί. Δίκαζ αοημκυδημ 

υηζ δεκ ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπεζ επζαθδεεί δ δζαημπή ηδξ επζημζκςκίαξ, βζα ημ 

ζοιθένμκ ημο παζδζμφ (ζςιαηζηή ή ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ). 

 Απνθιείνπζα αλαδνρή: Ζ επζημζκςκία ημο ακάδμπμο ηέηκμο ιε ημοξ θοζζημφξ 

βμκείξ ειπμδίγεηαζ απυ ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. Αοηή δ ηηδηζηυηδηα πνμηαθεί 

ζφβποζδ ζημ παζδί, δδιζμονβχκηαξ ημο θακηαζζχζεζξ βζα ημοξ βμκείξ ημο, πμο δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ βμκείξ ιπαίκμοκ 

ζημ «πενζεχνζμ», δεκ εκδιενχκμκηαζ βζα ηδκ ακαηνμθή ημο παζδζμφ ημοξ ηαζ ζοπκά 

εβηαηαθείπμοκ ηζξ πνμζπάεεζεξ αεθηίςζδξ ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ ημοξ. 

 Θεξαπεπηηθή επαγγεικαηηθή αλαδνρή: Οζ ακάδμπμζ βμκείξ ακαθαιαάκμοκ 

δφζημθεξ πενζπηχζεζξ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ, ιεηά απυ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαεμδήβδζδ, 

υπςξ εηείκα πμο ακηζιεηςπίγμοκ έκημκα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα ή ζηενδηζηά 

αζχιαηα ηαζ υζα έπμοκ εζδζηέξ ακάβηεξ. Ο ηφπμξ αοηυξ ηδξ ακαδμπήξ δζηαζμθμβεί ηδκ 

ηαηααμθή ιζζεμφ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα ηαζ υπζ απθχξ έκα επίδμια πμο 

πμνδβείηαζ ζηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ.  

Δπζπθέμκ, μ ηφπμξ ηδξ ακαδμπήξ πμο πνμηζιάηαζ είκαζ δ ζπγγεληθή αλαδνρή, υπςξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία, ηαεχξ ηδνείηαζ δ πνμηεναζυηδηα ακάεεζδξ ηδξ 

θνμκηίδαξ ημο παζδζμφ ζε ιέθδ ημο ζοββεκζημφ πενζαάθθμκηυξ ημο, υηακ πθδνμφκηαζ μζ 

απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ (Ν. 4538/2018). 
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1.4 Σα Πξφζσπα ηεο Αλαδνρήο  

Ζ ακαδμπή απμηεθεί ιζα πμθφπθεονδ αθθαβή βζα ηα πνυζςπα πμο ηδκ αθμνμφκ, βζα ηδκ 

ακάδμπδ μζημβέκεζα αζχκεηαζ ςξ απυηηδζδ εκυξ ιέθμοξ, εκχ βζα ηδ αζμθμβζηή 

μζημβέκεζα, ςξ απχθεζα.  

1.4.1 Το ανάδοσο ηέκνο 

Ζ εηδμπή κα παναιείκεζ ημ παζδί ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζά ημο, ηδ δεδμιέκδ πνμκζηή 

ζηζβιή, ζε ζδακζηέξ ζοκεήηεξ, έπεζ ηαηαννζθεεί, ηαεχξ δζαπζζηχκεηαζ ιία ακηζηεζιεκζηή 

δοζημθία άζηδζδξ ημο βμκεσημφ νυθμο, ζημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ.   

Ο Minuchin (2000, p. 136) ακαθένεζ υηζ δ είζμδμξ εκυξ κέμο ιέθμοξ ζε ιζα μζημβέκεζα 

πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ ηυζμ απυ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζημοξ ηακυκεξ ημο ζοζηήιαημξ, 

υζμ ηαζ απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο παθζμφ ζοζηήιαημξ. ιςξ, δζαπζζηχκεηαζ ιζα ηάζδ 

δζαηήνδζδξ ηςκ παθαζχκ πνμηφπςκ ζοκαθθαβήξ, πμο πνμηαθεί ζηνεξ ζημ κέμ ιέθμξ, 

ακαβηάγμκηάξ ημ κα αολήζεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο.  

Ζ δοζημθία ημο παζδζμφ κα πνμζανιμζηεί πδβάγεζ απυ ηδκ πνμβεκέζηενδ απμηοπία 

ζπδιαηζζιμφ αζθαθμφξ δεζιμφ ιε ημοξ θοζζημφξ βμκείξ, ηαευηζ, υπςξ ακαθένεζ μ 

νάμοθ (2000) «δ αζθαθήξ ζπέζδ ανέθμοξ-βμκζμφ πνμςεεί ηδκ ζηακυηδηα 

αοημννφειζζδξ ηδξ εζςηενζηήξ δζέβενζδξ» ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακηαθθαβέξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δοαδζηήξ αθθδθεπίδναζδξ. φιθςκα δε ιε ημοξ Dodge & 

Somberg, 1987
. 
Sroufe, 1983

. 
Suess, Grossmann & Sroufe, 1992, ηα παζδζά πμο έπμοκ 

αζχζεζ ιαηνμπνυκζα απυννζρδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πνςηανπζηήξ ζπέζδξ ιε ημοξ βμκείξ, 

ανβυηενα εηδδθχκμοκ αιθζαμθίεξ βζα ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ άθθςκ (ηνάμοθ, 2000).  

Δπζπνυζεεηα, απυ ηζξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ ακεηπθήνςηεξ πονδκζηέξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ πνμηφπημοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Young, ηα 

πνχζια δοζθεζημονβζηά ζπήιαηα (ακαικήζεζξ, ζοκαζζεήιαηα, ζηέρεζξ, ζςιαηζηέξ 

αζζεήζεζξ πμο εκενβμπμζμφκηαζ βζα κα πνμζδμεεί ιία ηαηακυδζδ ηδξ ειπεζνίαξ, ημο 

εαοημφ ή ηςκ άθθςκ αηυιςκ), πμο δζαιεζμθααμφκ ακάιεζα ζηδ βμκεσηή ζοιπενζθμνά 

ηαζ ζηδκ εηδήθςζδ ροπμπαεμθμβίαξ (Δπηαήιενμξ ηαζ Αββεθή, 2014).   
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1.4.2 Οι ανάδοσοι γονείρ 

Ζ ακαδμπή δζαηνίκεηαζ απυ έκακ οπενααηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ δίκεηαζ ζε έκα άημιμ, 

άβκςζημ ηαζ λέκμ ιέπνζ πνυηζκμξ (εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζοββεκζηήξ ακαδμπήξ), δ 

δοκαηυηδηα, αάζεζ κυιμο, κα εηπθδνχζεζ έκα βμκεσηυ νυθμ, πνμζςνζκά, βζα έκα παζδί 

πμο πνεζάγεηαζ πνμζηαζία, θνμκηίδα ηαζ αζθάθεζα, ζημζπεία πμο ήηακ αδφκαημκ κα ημο 

πανέπεζ δ θοζζηή μζημβέκεζά ημο ηδ δεδμιέκδ πνμκζηή ζοβηονία (Ν. 4538/2018).  

1.4.3 Οι βιολογικοί γονείρ 

Με αάζδ ηδκ ηοπμθμβία ηδξ Baumrind, οπάνπμοκ δφμ δζαζηάζεζξ ηδξ βμκεσηήξ 

ζοιπενζθμνάξ: μ έθεβπμξ (ηζιςνδηζηυηδηα, αοζηδνυηδηα, απαζηδηζηυηδηα βζα 

ζοιιυνθςζδ) ηαζ δ οπμζηήνζλδ (γεζηαζζά, απμδμπή, ζημνβή, ακηαπυηνζζδ), εκχ μζ 

βμκεσημί ηφπμζ δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ: α) ακεηηζηυξ ηφπμξ α) δδιμηναηζηυξ ηφπμξ β) 

αοηανπζηυξ ηφπμξ, εκχ πνμζηίεεηαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ Maccoby & Martin (1983), μ 

αδζάθμνμξ ηφπμξ (Βθαπμβζάκκδ ηαζ Αββεθή, 2014).  

Ζ αδοκαιία ηαζ δ απμηοπία άζηδζδξ, ιε επάνηεζα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα, ημο βμκεσημφ 

νυθμο δεκ έπεζ επζπηχζεζξ ιυκμ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή, ροπμημζκςκζηή ηαζ βκςζηζηή 

ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, αθθά ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ βμκείξ, μζ μπμίμζ ακαηνμθμδμημφκ 

έκακ θαφθμ ηφηθμ επζεεηζηήξ ή αηυια ηαημπμζδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ημ παζδί, 

ηαεζζηχκηαξ ημοξ πενζζζυηενμ ακεπανηείξ, ιε ορδθά επίπεδα ζηνεξ, εκζζπφμκηαξ ημκ 

δοζθεζημονβζηυ ηνυπμ άζηδζδξ ηδξ βμκεσηήξ θεζημονβίαξ.   

Ζ Satir εζηζάγεζ ζηδκ επζημζκςκζαηή πνμζέββζζδ ηαζ ζηδ αζςιαηζηή εηπαίδεοζδ ζηδκ 

επζημζκςκία, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ ακαπθαζζίςζδ, δδθαδή ηδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ 

ακηίθδρδξ ηδξ ίδζαξ ηαηάζηαζδξ (Παπαδζχηδ-Αεακαζίμο ηαζ μθηά-Nall, 2008).       

Ζ εκίζποζδ ημο βμκεσημφ νυθμο επζηοβπάκεηαζ ιέζα απυ εζδζηά ζπεδζαζιέκα 

πνμβνάιιαηα, υπςξ ημ Triple P-Positive Parenting Program (Matthew R. Sanders), ημ 

Parent-Child Interaction Therapy Model ηαζ ημ Incredible Years, ζηδκ ένεοκα ηςκ 

Stewart-Brown et al (2004). πεηζηή δε ένεοκα ηςκ Mc Mahon, RJ & Forehand, R. 

(2003) ζζπονμπμζεί αοηή ηδ εέζδ ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή πανέιααζδ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ μιαδζηήξ πανέιααζδξ (Parent Management Training Oregon Model). Οζ 

βμκείξ, ιεηά ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηα πνμβνάιιαηα εηιάεδζδξ δελζμηήηςκ ηαζ ηεπκζηχκ, 

ακέθενακ υηζ έκζςεακ πενζζζυηενμ επανηείξ, ηαεχξ ηαηακυδζακ ηαζ ηαοηίζηδηακ 

πενζζζυηενμ ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ημοξ (Βθαπμβζάκκδ ηαζ Αββεθή, 2014). 
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1.5 Πξνυπνζέζεηο – Κξηηήξηα Αλαδνρήο 

Ζ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ βμκέςκ ηνίκεηαζ αάζεζ ηνζηδνίςκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ Π.Γ. 86 (ΦΔΚ 114/16-7-2009) ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο 

έπμοκ επέθεεζ ιε ημκ Ν. 4538 (ΦΔΚ 85/16-5-2018).  

Απυ ηδκ πνυζθαηδ ακαθενυιεκδ κμιμεεζία, πνμηφπηεζ υηζ ηαηάθθδθμζ βζα ακαδμπή 

είκαζ «μζημβέκεζεξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ζογφβμοξ ή έπμκηεξ ζοκάρεζ ζφιθςκμ 

ζοιαίςζδξ, ιε ή πςνίξ παζδζά, ή ιειμκςιέκα άημια, άβαια, ή δζαγεοβιέκα ή ζε πδνεία, 

ιε ή πςνίξ παζδζά, πμο ιπμνεί κα είκαζ ζοββεκείξ ελ αίιαημξ μπμζμοδήπμηε ααειμφ ιε ημ 

ακήθζημ ηέηκμ (ζοββεκζηή ακαδμπή)» (άνεν. 8, παν. 1 ημο Ν. 4538/2018). Πνμηεναζυηδηα 

ηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδ ζοββεκζηή ακαδμπή, δ μπμία εκδείηκοηαζ, υπςξ 

ακαθένεηαζ ηαζ ζηα άνεν. 1 ηαζ 2 ημο Π.Γ. 86/2009. Δπζπθέμκ, ιε ημκ πνυζθαημ Ν. 

4538/2018, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ηαζ ζημοξ ζογφβμοξ πμο έπμοκ ζοκάρεζ ζφιθςκμ 

ζοιαίςζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ μιυθοθςκ γεοβανζχκ) κα είκαζ ακάδμπμζ βμκείξ, 

ηάηζ πμο δεκ πνμαθεπυηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ κμιμεεζία.  ιςξ, παναηδνείηαζ ιία 

δζαθμνμπμίδζδ ζημκ Ν. 4538/2018, ςξ πνμξ ηδ ζοββεκζηή ακαδμπή, ηαεχξ δεκ βίκεηαζ 

πθέμκ ακαθμνά ζηδ ζοββέκεζα ελ αβπζζηείαξ, πμο ίζποε ιε ημ πνμβεκέζηενμ Π.Γ. 

86/2009. 

ςνεοηζηά, μζ ακάδμπμζ βμκείξ πνέπεζ κα ηδνμφκ ηζξ ελήξ πνμτπμεέζεζξ:  

α. κα πθδνμφκ ηα υνζα δθζηίαξ, ήημζ κα είκαζ ιεβαθφηενμζ απυ ημ ακάδμπμ ηέηκμ 

ημοθάπζζημκ ηαηά δεηαμηηχ, αθθά υπζ πενζζζυηενμ απυ πεκήκηα έηδ (ΑΚ 1544).  

α. μζ ίδζμζ ηαζ μζ ζοκμζημφκηεξ ιε αοημφξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ηαθή ροπζηή, δζακμδηζηή ηαζ 

ζςιαηζηή οβεία ηαζ κα ιδκ πάζπμοκ απυ πνυκζα ιεηαδμηζηά κμζήιαηα. 

β. μζ ίδζμζ ηαζ μζ ζοκμζημφκηεξ ιε αοημφξ κα ιδκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί ηεθεζίδζηα ή κα ιδκ 

εηηνειεί ζε αάνμξ ημοξ πμζκζηή δίςλδ βζα ηα αδζηήιαηα πμο επζζφνμοκ έηπηςζδ απυ ηδ 

βμκζηή ιένζικα, υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ άνεν. 1537 ημο ΑΚ, ή βζα υζα πνμαθέπμκηαζ απυ 

ηδ κμιμεεζία βζα ηα κανηςηζηά ή ηδκ ειπμνία μνβάκςκ ή, ιεηά απυ πνμζεήηδ ημο Ν. 

4538/2018, βζα ηαημπμίδζδ ή παναιέθδζδ ακδθίηςκ βζα ηα αδζηήιαηα ηδξ πμνκμβναθίαξ 

ακδθίηςκ, ιαζηνμπείαξ, ζςιαηειπμνίαξ, αζέθβεζαξ ιε ακήθζημ έκακηζ αιμζαήξ, 

απμπθάκδζδξ παζδζχκ ηαζ θδζηείαξ.  
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δ. κα δζαεέημοκ απμδεδεζβιέκα ηδ δοκαηυηδηα ηάθορδξ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ ημο 

ακάδμπμο ακαβηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ελυδςκ δζαηνμθήξ, ιυνθςζδξ ηαζ 

ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ, δζαεέημκηαξ επανηείξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ.  

ε. κα είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ Δεκζηυ Μδηνχμ Τπμρδθίςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ, υπςξ 

πνμαθέπεηαζ ζημ άνεν. 6, παν. 1 ημο Ν. 4538/2018. 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ πενζπηχζεζξ (α) ηαζ (α) δεκ ζζπφμοκ ζηδ ζοββεκζηή ακαδμπή. 

1.6 χζηαζε θαη άξζε ηεο Αλαδνρήο 

1.6.1 Σύζηαζη ηηρ Αναδοσήρ  

πςξ μνίγεηαζ ζηα άνενα 10 ηαζ 11 ημο Ν. 4538/2018, οπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ 

ημπμεέηδζδξ ακήθζημο ηέηκμο ζε ακάδμπμ βμκέα: α) ιε ζφιααζδ ηαζ α) ιε δζηαζηζηή 

απυθαζδ. Αοηυ πμο πνμέπεζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ είκαζ δ δζαθφθαλδ ηαζ δ πνμζηαζία 

ημο ζοιθένμκημξ ημο ακδθίημο, ηαεχξ μπμζαδήπμηε εκένβεζα, ηαηεφεοκζδ ή κμιμεεηζηή 

νφειζζδ βζα ηδκ ακαδμπή ηαζ ηδκ οζμεεζία έπεζ, πνςηίζηςξ, βκχιμκα ηδκ ηήνδζδ αοηήξ 

ηδξ ζοκεήηδξ.  

1.6.1.1. Σύζηαζη ηηρ Αναδοσήρ με ζύμβαζη 

Ζ ημπμεέηδζδ ημο ακήθζημο ηέηκμο πναβιαημπμζείηαζ εββνάθςξ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ 

ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ (θοζζημφξ) ή ημκ επίηνμπμ ηαζ ημοξ ακαδυπμοξ 

βμκείξ, ηαηά πνμηίιδζδ ζοββεκείξ (Ν. 4538/2018). 

ηδκ πενίπηςζδ εηείκδ, πμο ςξ επίηνμπμξ έπεζ μνζζηεί κμιζηυ πνυζςπμ, ζφιθςκα ιε ημ 

άνεν. 1600 ημο ΑΚ (θυβς αδοκαιίαξ ελεφνεζδξ θοζζημφ πνμζχπμο, δ επζηνμπεία 

ακαηίεεηαζ ζε ίδνοια ή ζςιαηείμ, δ ζφζηαζδ ημο μπμίμο έβζκε βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ 

δζαεέημοκ ημ ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ ηαζ οπμδμιή, δζαθμνεηζηά ζηδκ ανιυδζα ημζκςκζηή 

οπδνεζία), δ ζφκαρδ ζφιααζδξ πναβιαημπμζείηαζ, ακηίζημζπα, ιεηαλφ ημο επζηνυπμο, 

υπςξ αοηυξ ηαηά πενίπηςζδ εηπνμζςπείηαζ κυιζια, ηαζ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ.   

ηζξ δφμ ακαθενυιεκεξ πενζπηχζεζξ ζφζηαζδξ ηδξ ακαδμπήξ ιε ζφιααζδ, εηηζιάηαζ δ 

βκχιδ ημο ακδθίημο ιεηά απυ αηνυαζή ημο απυ ηδκ ανιυδζα ημζκςκζηή οπδνεζία, 

θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ηδκ δθζηία ηαζ ημκ ααειυ ςνζιυηδηάξ ημο.   
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1.6.1.2 Σύζηαζη ηηρ Αναδοσήρ με δικαζηική απόθαζη  

Ζ ημπμεέηδζδ ακδθίημο ζε ακάδμπμ βμκέα ιε δζηαζηζηή απυθαζδ ακαδεζηκφεζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ηδξ άιεζδξ ακάεεζδξ ηδξ πναβιαηζηήξ θνμκηίδαξ ημο παζδζμφ ζε ηνίημοξ, 

επεζδή μζ θοζζημί βμκείξ «αδοκαημφκ ή ειπμδίγμκηαζ κα αζημφκ, ζηακμπμζδηζηά, εκ υθς ή 

εκ ιένεζ ηδ βμκζηή ιένζικα». Δθυζμκ έπεζ μνζζηεί επίηνμπμξ, δ ζφζηαζδ ηδξ ακαδμπήξ, 

ακηίζημζπα, ζημζπεζμεεηείηαζ εάκ είκαζ ακέθζηηδ δ ελαζθάθζζδ ηδξ «οβζμφξ ζςιαηζηήξ ηαζ 

πκεοιαηζηήξ ακάπηολδξ ημο ακδθίημο». Ζ ακαδμπή πνμηνίκεηαζ ζδίςξ βζα πενζπηχζεζξ 

«έηεεηςκ, μνθακχκ ή εβηαηαθεθεζιιέκςκ ηαζ απυ ημοξ δφμ βμκείξ ή πνμηεζιέκμο πενί 

εηηυξ βάιμο ιδ ακαβκςνζζιέκςκ ηέηκςκ, εβηαηαθεθεζιιέκςκ απυ ηδ ιδηένα ημοξ, 

ηαημπμζδιέκςκ ή παναιεθδιέκςκ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ ή άθθμοξ ζοκμζημφκηεξ, ηαεχξ 

ηαζ ακδθίηςκ πμο δζααζμφκ ζε ζδνφιαηα» (άνεν. 11, Ν. 4538/2018). 

1.6.2 Άπζη ηηρ Αναδοσήρ  

ημ άνενμ 1662 ημο ΑΚ, ακαθένεηαζ υηζ εάκ δ ακάεεζδ ημο ακδθίημο ζημοξ ακάδμπμοξ 

βμκείξ έβζκε ιε ζφιααζδ, μζ θοζζημί βμκείξ ή μ επίηνμπμξ, πμο ακέεεζακ ηδ θνμκηίδα ημο 

ακδθίημο ζημοξ ακαδυπμοξ, έπμοκ ηάεε δζηαίςια βζα ηδκ ακάηθδζδ ηδξ εκ θυβς 

ζφιααζδξ, μπμηεδήπμηε. Ακηίζημζπα, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζηαζηζηήξ απυθαζδξ, εάκ μζ 

θοζζημί βμκείξ ή μ επίηνμπμξ δζαπζζηχκμοκ υηζ εηθείπμοκ μζ θυβμζ ηδξ απυθαζδξ, ιπμνεί 

κα ανεεί δ ακαδμπή.     

Δπζπνμζεέηςξ, ζημ άνεν. 1663 ημο ΑΚ, ακαθένεηαζ υηζ ημ δζηαζηήνζμ ιπμνεί κα αίνεζ 

ηδκ ακαδμπή ηαζ κα ακαεέηεζ ηδ θνμκηίδα ημο ακδθίημο ζε άθθμοξ εθυζμκ, ιε αίηδζδ 

ηςκ θοζζηχκ βμκέςκ ή ημο επζηνυπμο, ζοββεκχκ, ημο εζζαββεθέα ή ηαζ αοηεπαββέθηςξ, 

δζαπζζηςεεί υηζ δ ακάδμπδ μζημβέκεζα είκαζ αζοκεπήξ ηαζ ακεπανηήξ, ςξ πνμξ ηδκ ηέθεζδ 

ηςκ οπμπνεχζεχκ ηδξ.   

Με ημκ πνυζθαημ Ν. 4538/16-5-2018, πενζθαιαάκεηαζ αηυια δ πενίπηςζδ εηείκδ πμο μζ 

ακάδμπμζ βμκείξ έπμοκ ηδκ επίβκςζδ ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ 

ημο ακδθίημο ηαζ αζημφκηαζ μζ ίδζμζ ηδκ άνζδ ηδξ ακαδμπήξ. Δπζπθέμκ, εκδέπεηαζ κα ανεεί 

δ ακαδμπή, εθυζμκ δζαπζζηςεεί υηζ δεκ ελοπδνεηείηαζ πθέμκ ημ ζοιθένμκ ημο ακδθίημο, 

ιεηά απυ αίηδζδ ημο ανιυδζμο θμνέα βζα ηδκ επμπηεία ηδξ ακαδμπήξ ή ημο ανιυδζμο 

εζζαββεθέα ή ελ ζδίαξ βκχζεςξ ή φζηενα απυ ακαθμνά ημο ακδθίημο.  
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1.7 Τπνρξεψζεηο θαη Γηθαηψκαηα Αλαδφρσλ Γνλέσλ  

1.7.1 Υποσπεώζειρ Αναδόσυν Γονέυν  

Οζ οπμπνεχζεζξ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ, ζφιθςκα ιε ηα άνενα 1656-1658 ημο ΑΚ, 

επζαεααζχκμοκ ημκ πνμζςνζκυ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυ παναηηήνα ηδξ ακαδμπήξ, ηαεχξ 

αθμνμφκ: α) ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημοξ θοζζημφξ 

βμκείξ ή ημκ επίηνμπμ ιε ημκ ακήθζημ, εθυζμκ δεκ πανααθάπημκηαζ μοζζχδδ ζοιθένμκηά 

ημο ηαζ α) ζηδκ ακεθθζπή πθδνμθυνδζδ ηυζμ ηςκ βμκέςκ ή ημο επζηνυπμο, υζμ ηαζ ηδξ 

ανιυδζαξ ημζκςκζηήξ οπδνεζίαξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηαζ ακάπηολδξ ημο 

ακδθίημο. ε ηαιία δε πενίπηςζδ μζ ακάδμπμζ βμκείξ δεκ πνέπεζ κα εκενβμφκ εκακηίμκ 

ηδξ αμφθδζδξ ηςκ θοζζηχκ βμκέςκ ή ημο επζηνυπμο.    

1.7.2 Δικαιώμαηα, Παποσέρ και Διεςκολύνζειρ ζηοςρ Ανάδοσοςρ Γονείρ  

ημκ Ν. 4538/2018 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ άνεν. 12, βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ πανμπή 

μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, βζα ηδκ ηάθορδ ηνεπμοζχκ ακαβηχκ ημο 

ακδθίημο, απυ ημκ Ο.Π.Δ.Κ.Α., δ μπμία απαθθάζζεηαζ απυ θυνμ, ηέθμξ, εζζθμνά ή 

ηνάηδζδ οπέν ημο Γδιμζίμο ή άθθμο. Δπίζδξ, δ εκίζποζδ δζαηδνείηαζ ηαζ ιεηά ηδκ 

εκδθζηίςζδ ημο ακδθίημο, υηακ πνυηεζηαζ βζα ΑιεΑ, εκχ πμνδβείηαζ, ιέπνζ ηαζ ημ 26
μ
 

έημξ ημο, υηακ πνυηεζηαζ βζα ζπμοδέξ (υπζ πένακ ηςκ 6 εηχκ) ηαζ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ 

ζηναηζςηζηήξ εδηείαξ ημο. ιςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Φναβηζμοδάηδ (2019) ακαιέκεηαζ δ 

έηδμζδ ηςκ ακαβηαίςκ οπμονβζηχκ απμθάζεςκ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ πμνδβείηαζ 

μζημκμιζηή εκίζποζδ ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, μφηε οθμπμζείηαζ δ επαββεθιαηζηή 

ακαδμπή, εκχ πνμαθέπμκηαζ απυ ηδ ηείιεκδ κμιμεεζία.  

διακηζηή είκαζ δ πνυαθερδ ημο ίδζμο κυιμο (Ν. 4538/2018, άνεν. 12, παν. 3) βζα ηδ 

πμνήβδζδ αδεζχκ ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, ακηίζημζπα ιε εηείκεξ πμο δζηαζμφκηαζ μζ 

θοζζημί βμκείξ ηαζ αθμνμφκ ηδ θνμκηίδα ηαζ ακαηνμθή ημο ακδθίημο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙ  
 

 

2.1 Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη παηδί 

Ο Σάκηανμξ (2011) ακαθένεζ υηζ δ έκκμζα «βμκζηυηδηα» πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ 

ηάπμζμξ είκαζ βμκέαξ ή εκενβεί ςξ βμκέαξ, ηαεχξ μ νυθμξ ημο βμκέα δεκ είκαζ «δμζιέκμξ» 

ζημοξ ακενχπμοξ. Ακηίζημζπα, δ βμκεσηή ζηακυηδηα, ζφιθςκα ιε ημοξ Donald & 

Jureidini (2004), μνίγεηαζ ςξ δ ηαηακυδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ακηαπυηνζζδ 

ηςκ βμκέςκ, ιε εοαζζεδζία, ζηζξ πνμηθήζεζξ, πμο δ παζδζηή πνμζςπζηυηδηα επζθένεζ 

(Λζικζάηδ, 2011). 

Κάεε μζημβέκεζα αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκα πνυηοπα ζοκαζζεδιαηζηήξ θεζημονβίαξ, πμο 

ζοκηεθμφκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα δζαπείνζζδξ ημο άβπμοξ ημο μζημβεκεζαημφ 

ζοζηήιαημξ, ηα μπμία είκαζ: α) δ ζοκαζζεδιαηζηή απυζηαζδ α) δ ζοκαζζεδιαηζηή 

ζφβηνμοζδ β) δ ηονζανπζηή-οπμηαηηζηή ζπέζδ ηαζ δ) δ οπενακάιεζλδ ιε έκα παζδί 

(Κμοκεκμφ, 2010).  

Γφμ ααζζηέξ έκκμζεξ, ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ, πνμζδίδμοκ ιμκαδζηά 

παναηηδνζζηζηά ζηδκ μζημβέκεζα, ακαθμνζηά ιε ηζξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηυζμ 

ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ, αθθά ηαζ ιε ηα οπυθμζπα ζοζηήιαηα. φιθςκα ιε ημοξ Γεχνβα, 

Γηανή ηαζ Μοθςκά (2004) δ δμιή ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεθχκ, ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

νυθςκ ηαζ ηςκ εέζεςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, εκχ δ θεζημονβία ιε ημοξ ηνυπμοξ πμο 

επζθέβεζ δ μζημβέκεζα βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ροπμθμβζηχκ ακαβηχκ ηςκ 

ιεθχκ, ιε ζημπυ ηδ αζμθμβζηή ηαζ ροπμημζκςκζηή επζαίςζή ηδξ (επζημζκςκία, 

ζοκαζζεδιαηζηυ ηθίια, εκδμμζημβεκεζαηέξ ζοκαθθαβέξ, αλίεξ ηςκ ιεθχκ η.α.). Ζ 

εθθδκζηή μζημβέκεζα δίκεζ ηδκ εζηυκα εκυξ ιεηαααθθυιεκμο ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ δμιζηά 

θαίκεηαζ κα ιμζάγεζ ιε πονδκζηή μζημβέκεζα, υιςξ, θεζημονβζηά, ελαημθμοεεί κα δζαηδνεί 

ααζζηά ροπμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εηηεηαιέκδξ μζημβέκεζαξ (Γεχνβαξ, Γηανή ηαζ 

Μοθςκάξ, 2004).  

ιςξ, μ εεζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δζένπεηαζ απυ ιία ηαηάζηαζδ 

ηνίζδξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ηδ ζοκζζημφκ είκαζ: δ ιείςζδ ηδξ βαιδθζυηδηαξ (ανζειυξ 

βάιςκ ακά 1000 ηαημίημοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ), δ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ 

δζαγοβίςκ, δ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ ηαζ ηςκ ζπδιάηςκ 
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ιμκμβμκεσηυηδηαξ, δ ιείςζδ ηδξ βεκκδηζηυηδηαξ, δ ιείςζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ μιάδαξ ηαζ 

μζ αθθαβέξ ζηδ δμιή ηδξ ζογοβζηήξ μζημβέκεζαξ (Ακηςκμπμφθμο, 2015).  

Αλίγεζ δε κα ημκζζηεί υηζ μ ηφπμξ ηδξ «ακαζοζηαιέκδξ μζημβέκεζαξ» ζοκακηάηαζ μθμέκα 

ηαζ πζμ ζοπκά. ηδκ Δθθάδα, ημ 3% ηςκ εθήαςκ 11-15 εηχκ γμοκ ζε μζημβέκεζα ιε έκακ 

ιδ αζμθμβζηυ βμκέα, ζφιθςκα ιε ιεηνήζεζξ ηδξ Eurostat (2008) (Κμοκεκμφ, 2010).   

2.2 πζηεκηθή Θεσξία θαη Οηθνγέλεηα 

Ζ ζοζηδιζηή εεςνία, ααζζγυιεκδ ζηδ εεςνία πενί ζοζηδιάηςκ ημο Von Bertalanffy 

(1971), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία υθμζ μζ μνβακζζιμί είκαζ ζοζηήιαηα πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ οπμζοζηήιαηα ηαζ απμηεθμφκ ιένμξ οπενζοζηδιάηςκ, ακαδεζηκφεζ έκκμζεξ, υπςξ:  

α) δ μθυηδηα: Σα ζημζπεία/ιένδ εκυξ ζοζηήιαημξ δδιζμονβμφκ έκα ζφκμθμ πμο είκαζ 

ιεβαθφηενμ απυ ηα πνμζηζεέιεκα λεπςνζζηά ιένδ)  

α) δ ζπέζδ: Ο ηνυπμξ ηαζ δ δμιή ηςκ ζημζπείςκ εκυξ ζοζηήιαημξ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά 

ιε ηα ίδζα ηα ζημζπεία πμο ημ απανηίγμοκ) ηαζ  

β) δ μιμζυζηαζδ: ηα ζοζηήιαηα επζγδημφκ ηδ δζαηήνδζδ ζζμννμπίαξ, χζηε κα 

ελαζθαθζζηεί δ δζαθφθαλή ημοξ) (Γδιμπμφθμο, 2011). 

φιθςκα δε ιε ηζξ Παπαδζχηδ-Αεακαζίμο ηαζ μθηά-Nall (2008) μζ μζημβέκεζεξ πμο 

θεζημονβμφκ ςξ ηθεζζηά ζοζηήιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ άζηδζδ δφκαιδξ, ηδ 

κεονςηζηή ελάνηδζδ, ηδκ οπαημή, ηδ ζηένδζδ ηαζ ηδκ εκμπή, εκχ έπμοκ απυθοημοξ ηαζ 

εκίμηε ακαπνμκζζηζημφξ ηακυκεξ, πμο δ ηήνδζή ημοξ ζενανπείηαζ ςξ ζδιακηζηυηενδ απυ 

ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιεθχκ ημοξ.  

Σα υνζα ζηδκ μζημβέκεζα, ζφιθςκα ιε ηδ Γδιμπμφθμο (2011), πενζμνζζιέκα ή 

δζεονοιέκα, επζηνέπμοκ ζηα ιέθδ ηδξ είηε κα εηηίεεκηαζ ζε έκα πμθφ ιζηνυ εφνμξ 

ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ ειπεζνζχκ, είηε κα εκζςιαηχκμοκ, ζοκεπχξ, κέεξ ειπεζνίεξ. 

ηδκ πενίπηςζδ δε ηςκ πμθοπνμαθδιαηζηχκ μζημβεκεζχκ, υπςξ δ αζμθμβζηή μζημβέκεζα 

ημο ακάδμπμο ηέηκμο, πμο ηείκμοκ ζε απμδζμνβάκςζδ, ηα υνζα είκαζ εθαηηςιαηζηά ηαζ μζ 

μζημβέκεζεξ δζαηνίκμκηαζ απυ έθθεζρδ εοεθζλίαξ ηαζ δζαπεναηυηδηαξ, ηαεχξ παναηδνείηαζ 

δ φπανλδ εκυξ ααειμφ εκηνμπίαξ.    

Δηηυξ, υιςξ, απυ ηα ακεπανηή υνζα ηδξ θοζζηήξ μζημβέκεζαξ, ιε αάζδ ηδ ζοζηδιζηή 

εεχνδζδ, ακαδφεηαζ ηαζ δ έκκμζα ημο ηνζβςκζζιμφ, ιία έκκμζα πμο έπεζ ακαπηφλεζ μ 

Bowen (1978) ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο υηακ έκα ιέθμξ ή ιέθδ ημο 
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μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ οθίζηακηαζ αθυνδηδ πίεζδ κα ειπθέημοκ (ηνζβςκίγμοκ) έκα 

ηνίημ πνυζςπμ ή πνυαθδια, ιε ζημπυ ηδκ εθάηηςζδ ηδξ πίεζδξ (Γδιμπμφθμο, 2011). 

Ο Γεςνβίμο (2012) ακαθένεζ δφμ εκδεζηηζηέξ πενζπηχζεζξ ειπθμηήξ ημο παζδζμφ ζηδκ 

«ηνζβςκμπμίδζδ»:  

α) ημ παζδί ζε νυθμ «βμκζμφ». Ο νυθμξ ακαηίεεηαζ ζε έκα παζδί (ζοκήεςξ ζημ 

ιεβαθφηενμ) υηακ οπάνπεζ ζοκαζζεδιαηζηή απυζηαζδ, έθθεζρδ επζημζκςκίαξ ή/ηαζ 

ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηςκ ζογφβςκ. Έηζζ, ημ παζδί ακαθαιαάκεζ οπμπνεχζεζξ πμο δεκ 

ζοκάδμοκ ιε ηδκ δθζηία, ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ςνζιυηδηά ημο.  

α) ημ παζδί ζε νυθμ «απμδζμπμιπαίμο ηνάβμο». Ζ ζφβηνμοζδ, δ έκηαζδ ηαζ ημ άβπμξ ηςκ 

ζογφβςκ μδδβεί ζηδκ ηαηάδεζλδ ςξ «πνμαθδιαηζημφ» ιέθμοξ ημο πζμ αδφκαιμο παζδζμφ, 

ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά, ροπμζςιαηζηά πνμαθήιαηα, ηαηή 

ζπμθζηή επίδμζδ η.α.   

φιθςκα ιε ηδκ ίδζα εεςνία, ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ζφζηδια ηδξ μζημβέκεζαξ πενζθαιαάκεζ 

ηυζμ ηδκ πονδκζηή, υζμ ηαζ ηδκ εηηεηαιέκδ μζημβέκεζα ηαζ δζαιμνθχκεηαζ απυ ζηαεενά 

πνυηοπα ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ, πμο ιεηαθένμκηαζ δζαβεκεαηά. 

φιθςκα ιε ημοξ Bowen (1978) ηαζ Roberto (1992), ζηζξ δοζθεζημονβζηέξ ζπέζεζξ 

εκημπίγεηαζ ζοκαζζεδιαηζηή έκηαζδ, ηαεχξ επίζδξ απυθοηεξ ηαζ πενζμνζζηζηέξ ζπέζεζξ 

(π.π. ελάνηδζδ ή απμιυκςζδ), πμο ειπμδίγμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ιεθχκ ηαζ 

μδδβμφκ ζηδ ζοιπηςιαημθμβία ημοξ (Παπαδζχηδ-Αεακαζίμο ηαζ μθηά-Nall, 2008).  

Δπμιέκςξ, μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ έηθναζδξ είκαζ ιζα ιαεδιέκδ 

ζοιπενζθμνά, ιέζα απυ ηα βμκεσηά πνυηοπα, πμο εζςηενζηεφμκηαζ απυ ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ ακαπανάβμκηαζ. Άθθςζηε, υπςξ ακαθένεζ μ Σζζάκηδξ (2010), μζ 

πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ηδξ ιδηέναξ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδ δζάπθαζδ ημο ιδηνζημφ 

νυθμο ηδξ. Ο Πμονηυξ (2016) επζζδιαίκεζ υηζ ηα παζδζά, θυβς ηδξ πνμζηυθθδζδξ ή ημο 

ζοκαζζεδιαηζημφ δεζιμφ πμο ακαπηφζζμοκ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ «ζοκαζζεδιαηζηήξ 

εκανιυκζζδξ» ιε ημοξ βμκείξ ή ιε άθθα ζδιακηζηά πνυζςπα, εζςηενζηεφμοκ ηακυκεξ ηαζ 

απαβμνεφζεζξ, αηυια ηζ υηακ ηα πνυζςπα αοηά απμοζζάγμοκ. Δκχ, υπςξ ακαθένεζ μ 

Κμονημφηαξ (2001) ζφιθςκα ιε ιεθέηεξ (Collins & Read, 1994) αοηά ηα εζςηενζηά 

πνυηοπα ζοκαζζεδιαηζημφ δεζιμφ ηαζ ζπέζδξ ιε ημκ άθθμ παναιέκμοκ ζπεηζηά ζηαεενά, 

ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο αηυιμο. 
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2.3 Θεσξία ηεο Πξνζθφιιεζεο – Δίδε Γεζκνχ  

Πνμζηυθθδζδ είκαζ μ εεηζηυξ ζοκαζζεδιαηζηυξ δεζιυξ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζημ 

παζδί ηαζ ημκ θνμκηζζηή ημο. O John Bowlby (1951) δζελήβαβε ηζξ πνχηεξ ένεοκεξ βζα ηδ 

Θεςνία ηδξ Πνμζηυθθδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ πνμζηυθθδζδ ααζίγεηαζ ηονίςξ 

ζηδκ ακάβηδ ημο ανέθμοξ κα αζζεάκεηαζ αζθάθεζα. Απυ αοηή ηδκ αζθαθή μζημβεκεζαηή 

αάζδ, ημ παζδί ζηαδζαηά απμιαηνφκεηαζ, ηαεχξ βίκεηαζ πζμ ακελάνηδημ (Feldman, 2011).  

φιθςκα δε ιε ηδ εεςνία ημο Bowlby, ημ ανέθμξ ειθακίγεζ βεκεηζηά πνμηαεμνζζιέκδ 

ζοιπενζθμνά δεζιμφ πνμξ ημκ θνμκηζζηή ημο, απυ ηδκ δθζηία ηςκ έλζ ιδκχκ έςξ ηαζ ηδκ 

δθζηία ηςκ ηνζχκ εηχκ (Κμοκεκμφ, 2010). 

πςξ ακαθένμοκ μζ Carolson (1998) ηαζ Cicchetti & Toth (1998), δ ακηαπυηνζζδ ηδξ 

πνςηανπζηήξ ηνμθμφ ζε ηάεε αίηδια ημο ανέθμοξ είκαζ μοζζαζηζηή, ηαεχξ δδιζμονβείηαζ 

έκα εζςηενζηυ ιμκηέθμ ενβαζίαξ βζα ηδκ πνμζηυθθδζδ, πμο ηαηεοεφκεζ ημ ανέθμξ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πνμζδμηίεξ, βζα ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ιδηέναξ ημο υηακ εηείκμ αζζεάκεηαζ 

ακαζθάθεζα (Schacter, Gilbert, Wegner, 2012). 

2.3.1 Είδη Δεζμού 

Ζ Mary Ainsworth, ααζζγυιεκδ ζηδ εεςνία ηδξ πνμζηυθθδζδξ ακέπηολε ηδ «ζοκεήηδ 

ημο λέκμο», ιζα ζοιπενζθμνζηή δμηζιαζία πμο πνμζδζμνίγεζ ημ είδμξ πνμζηυθθδζδξ εκυξ 

παζδζμφ, απυ ηδκ μπμία πνμέηορακ ηέζζενα είδδ πνμζηυθθδζδξ: δ αζθαθήξ, δ 

απμθεοηηζηή, δ αιθίεοιδ ηαζ δ απμδζμνβακςιέκδ (Schacter, Gilbert, Wegner, 2012). 

Γεκζηεφμκηαξ δε ηδ εεςνία ημο δεζιμφ, μ Byng-Hall (1995) επζζδιαίκεζ υηζ μζ ηφπμζ 

δεζιμφ ακηζπνμζςπεφμοκ ακηίζημζπμοξ ηαζ ζζάνζειμοξ ηφπμοξ μνβάκςζδξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ (Κμοκεκμφ, 2010). 

Δκδεπυιεκδ, ακ ηαζ ζπάκζα, είκαζ δ δζαηαναπή ακηζδναζηζηήξ πνμζηυθθδζδξ, πμο 

μθείθεηαζ ζηδκ ηαημπμίδζδ ή παναιέθδζδ ημο παζδζμφ, ζφιθςκα ιε ημοξ Hanson & 

Spratt (2000) ηαζ Hardy (2007), ιε πνμαθήιαηα ζηδ δζαιυνθςζδ δεζιμφ ιε άθθα 

πνυζςπα, ζηδ θήρδ ηνμθήξ ηαζ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε άθθμοξ (Feldman, 2011). 
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2.4 Άγρνο απνρσξηζκνχ  

Σμ άβπμξ, υπςξ ακαθένεδηε ζηδ «ζοκεήηδ ημο λέκμο», πμο αζχκεζ ημ ανέθμξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο απμπςνζζιμφ απυ ηδ ιδηένα ημο, πνμηαθεί ζημ παζδί ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

απχθεζαξ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ ηδξ πνμζηυθθδζδξ ζε αοηήκ, εκχ ιπμνεί κα θηάκεζ ζημ 

επίπεδμ ηδξ ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ.  

φιθςκα δε ιε ηδκ Rapoport (1996) ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ 

απμπςνζζιμφ (βεβμκυξ ηζκδφκμο) ιζηνχκ παζδζχκ απυ ηδ ιδηένα ημοξ, ιεηά ηδκ 

εζζαβςβή ημοξ ζε κμζμημιείμ, παναηδνήεδηακ μζ ελήξ θάζεζξ: α) δζαιανηονία (έκημκμ 

ηθάια) α) απεθπζζία (ηαηάεθζρδ, πέκεμξ, ενήκμξ, απμιυκςζδ, απναλία) β) απυζονζδ-

απμλέκςζδ (άνκδζδ επζεοιίαξ βζα ηδ ιδηένα, απμλέκςζδ, επενυηδηα, εβςηεκηνζζιυξ, 

πνμζηυθθδζδ ζε ακηζηείιεκα) (Γδιμπμφθμο-Λαβςκίηα, 2011).   

2.5 Θεσξία ηεο δηαπξνζσπηθήο γνλετθήο απνδνρήο – απφξξηςεο  

Ζ βμκεσηή απμδμπή ηαζ δ βμκεσηή απυννζρδ είκαζ ηα δφμ άηνα εκυξ ζοκεπμφξ, ηδξ 

«δζάζηαζδξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ γεζηαζζάξ» ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ. Ζ βμκεσηή 

απμδμπή, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηνοθενυηδηα ηαζ αβάπδ ηςκ βμκζχκ ζηα παζδζά ημοξ 

δζαηνίκεηαζ ζε: ζςιαηζηή (πάδζ, παιυβεθμ, αβηαθζά, ιαηζά επζδμηζιαζίαξ η.α.) ηαζ 

θεηηζηή (έπαζκμζ, θζθμθνμκήζεζξ, δζήβδζδ ζζημνζχκ η.α.). Ακηίεεηα, δ βμκεσηή απυννζρδ, 

πμο μνίγεηαζ ςξ δ έθθεζρδ ή δ έκημκδ ζηένδζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ γεζηαζζάξ ηαζ 

αβάπδξ, έπεζ ηνεζξ ηφνζεξ ιμνθέξ (Rohner, 1975):  

α) επενυηδηα (εοιυξ, δοζανέζηεζα, ιίζμξ, ειπάεεζα ή ικδζζηαηία ζημ παζδί) ηαζ 

επζεεηζηυηδηα (ζοιπενζθμνέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ ζςιαηζηή ή ροπμθμβζηή αθάαδ, 

δζάηνζζδ ζε ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή επζεεηζηυηδηα).  

α) αδζαθμνία (έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ ή πναβιαηζηήξ έβκμζαξ βζα ημ παζδί) ηαζ 

παναιέθδζδ (μζ βμκείξ δεκ ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ ή πανααθέπμοκ ηζξ 

ακάβηεξ, ηζξ ακδζοπίεξ, ηζξ επζεοιίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημο). Μζα ηφνζα έκδεζλδ 

παναιέθδζδξ είκαζ δ έθθεζρδ δζαεεζζιυηδηαξ βμκέα, ζε πναηηζηυ ηαζ ροπμθμβζηυ 

επίπεδμ.  

β) «αδζαθμνμπμίδηδ απυννζρδ», δδθ. δ οπμηεζιεκζηή αίζεδζδ ημο παζδζμφ υηζ δεκ ημ 

αβαπμφκ, υηζ είκαζ ακεπζεφιδημ ή υηζ ημ απμννίπημοκ, πςνίξ κα πανμοζζάγμκηαζ ζαθείξ, 

παναηδνήζζιεξ εκδείλεζξ απυννζρδξ. ηδκ πενίπηςζδ δε ηδξ «δζαθμνμπμζδιέκδξ 
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απυννζρδξ» παναηδνείηαζ εηδήθςζδ ζηδ ζοιπενζθμνά, ςξ επζεεηζηυηδηα ή ςξ 

παναιέθδζδ ή ςξ ηαζ ηα δφμ (Rohner, 2017).  

2.5.1 Θευπία ανηιμεηώπιζηρ 

Ζ εεςνία ακηζιεηχπζζδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ δζαπνμζςπζηήξ απμδμπήξ-απυννζρδξ, 

ελεηάγεζ ημκ ηνυπμ πμο ηαηαθένκμοκ ηα απμννζπηυιεκα άημια κα ακηζζηέημκηαζ ζηδκ 

ροπζηή θεμνά ηδξ απυννζρδξ. φιθςκα ιε ημ πμθοιεηααθδηυ ιμκηέθμ ζοιπενζθμνάξ 

ηδξ εεςνίαξ, δ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο ελανηάηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα 

ζημκ εαοηυ, ζημκ άθθμ ηαζ ζημ πθαίζζμ. Οζ ημζκςκζμβκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο 

εςναηίγμοκ ροπμθμβζηά ημ άημιμ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Rohner (1986): α) δ ζαθχξ 

δζαθμνμπμζδιέκδ αίζεδζδ ημο εαοημφ α) δ αίζεδζδ αοημηαεμνζζιμφ, δδθ. δ αίζεδζδ 

άζηδζδξ ζημζπεζχδμοξ εθέβπμο ζηα βεβμκυηα γςήξ, ελαζηίαξ πνμζςπζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ή πνμζςπζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαζ β) δ ζηακυηδηα απμπνμζςπμπμίδζδξ, 

πμο ζοκεπάβεηαζ ηδκ απμζφκδεζδ ηςκ βεβμκυηςκ γςήξ ηαζ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ιε ηδκ εβςηεκηνζηή δζάζηαζδ ημο εαοημφ (Rohner, 2017).  

2.6 Θεσξία ηεο Κξίζεο 

πςξ ακαθένεζ δ Βενβέηδ (2009), ζφιθςκα ιε ημκ Parad (1966), ςξ ηνίζδ μνίγεηαζ δ 

«ακαηνμπή ιζαξ ζηαεενήξ ηαηάζηαζδξ» ή, ζφιθςκα ιε ημκ Roberts, πνυηεζηαζ βζα ιζα 

οπμηεζιεκζηή ακηίδναζδ ημο αηυιμο ζε ιία ζηνεζμβυκμ ειπεζνία, πμο επδνεάγεζ ηδ 

ζηαεενή θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ημο.  

φιθςκμζ ιε ηδ δεφηενδ εηδμπή είκαζ ηαζ μζ Gilliland ηαζ James (1993), πμο 

πενζβνάθμοκ ηδκ ηνίζδ ςξ ηδκ «ακηίθδρδ πμο ζπδιαηίγεζ ημ άημιμ βζα έκα βεβμκυξ πμο 

ημ εεςνεί ααάζηαπημ ηαζ οπενααίκεζ ηα ροπζηά ημο απμεέιαηα ηαζ ημοξ ηαεζενςιέκμοξ 

ιδπακζζιμφξ άιοκαξ» (Γδιμπμφθμο-Λαβςκίηα, Μ., 2011). 

Οζ ηφπμζ ηαηαζηάζεςκ ηνίζδξ δζαηνίκμκηαζ:  

α) ζε ακαπηολζαηέξ ή ηνίζεζξ ςνίιακζδξ/ιεηάααζδξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ιεηάααζδ απυ 

έκα ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ζε έκα άθθμ ηαζ εεςνμφκηαζ ακαιεκυιεκεξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ.  

α) ζε πενζζηαζζαηέξ ή ηοπαίεξ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ ιδ ακαιεκυιεκεξ ηαζ 

αζθκζδζαζηζηέξ.  

β) ζε οπανλζαηέξ ηνίζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Gilliland ηαζ James (1993), πμο αθμνμφκ 

εζςηενζηέξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ άβπδ ημο αηυιμο, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε εέιαηα ακελανηδζίαξ, 



27 

 

οπεοεοκυηδηαξ, εθεοεενίαξ ή δέζιεοζδξ (Βενβέηδ, 2009) 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαδμπήξ, δ αζμθμβζηή μζημβέκεζα ημο ακδθίημο είκαζ πζεακυκ κα 

είκαζ ακηζιέηςπδ είηε ιε ακαπηολζαηέξ ηνίζεζξ ηςκ ιεθχκ ηδξ, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ 

(βέκκδζδ παζδζχκ, έκανλδ θμίηδζδξ ζημ ζπμθείμ, εθδαεία, δζαγφβζμ η.α.), είηε ιε 

πενζζηαζζαηέξ ηνίζεζξ (αζεέκεζα, ακαπδνία θυβς δοζηοπήιαημξ, αζθκίδζμξ εάκαημξ), πμο 

απμηεθμφκ απνυζιεκεξ ηαζ απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ βεβμκυηα, είηε ιε οπανλζαηέξ 

ηνίζεζξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ θοζζηήξ μζημβέκεζαξ δ ίκδνμο (2001) εζηζάγεζ, 

επζπθέμκ, ζηδκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ (ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ, 

ακενβία/οπμαπαζπυθδζδ/αζηαεέξ εζζυδδια), ζηζξ ηαηέξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, ζηδκ 

ηαηή ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ ιεθχκ, ζηδ πνήζδ ημλζηχκ μοζζχκ ηαζ αθημυθ, η.α.  

Ο Minuchin (2000) παναηηδνίγεζ ςξ «παεμθμβζηή» ηδκ μζημβέκεζα, δ μπμία υηακ 

ακηζιεηςπίγεζ ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ αολάκεζ ηδκ αηαιρία ηςκ πνμηφπςκ ζοκαθθαβήξ 

ηαζ ηςκ μνίςκ ηδξ ηαζ απμθεφβεζ ή ακηζζηέηεηαζ ζηδκ ελενεφκδζδ εκαθθαηηζηχκ 

πνμηφπςκ. 

2.7 Καθνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ – Η ζεκαζία ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο 

Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ (WHO, 2006) ακαθένεζ υηζ δ ηαημιεηαπείνζζδ 

παζδζχκ αθμνά υθα ηα άημια ηάης ηςκ 18 εηχκ ηαζ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ ιμνθέξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ, πμο αθάπημοκ ή εκδέπεηαζ κα αθάρμοκ ηδκ οβεία, ηδκ επζαίςζδ, ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ παζδζχκ ηαζ μζ μπμίεξ ζοιααίκμοκ ζημ πθαίζζμ 

ζπέζεςκ εοεφκδξ, ειπζζημζφκδξ ή ελμοζίαξ. Οζ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ, εηηυξ απυ ηδ 

ζςιαηζηή, ηδ ζελμοαθζηή, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ ηαζ ηδκ ειπμνζηή ή άθθδ 

εηιεηάθθεοζδ ημο παζδζμφ, πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηδκ παναιέθδζδ ημο παζδζμφ πμο μνίγεηαζ 

ςξ δ απμηοπία ημο οπεφεοκμο βζα ημ παζδί αηυιμο κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ (οβεία, εηπαίδεοζδ, ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ, δζαηνμθή, 

πνμζηαζία ηαζ αζθαθείξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ), ζημ ααειυ πμο είκαζ δοκαηυ, απυ ηζξ 

εονφηενεξ ζοκεήηεξ ηαζ ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ (ημβζακκίδμο, 2015). Δπζπθέμκ, δ 

ζοκαζζεδιαηζηή παναιέθδζδ μνίγεηαζ ςξ δ έθθεζρδ ροπμθμβζηήξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ δ 

άβκμζα ηςκ βμκέςκ, ςξ πνμξ ηα επζημζκςκζαηά ζήιαηα (ηθάια, εηηθήζεζξ βζα 

ζοκαζζεδιαηζηή θνμκηίδα) ηςκ παζδζχκ ημοξ (Υαηγδκζημθάμο, 2009).   
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πςξ, επζζδιαίκεζ  μ Holden (2003), δ εκδμμζημβεκεζαηή αία πενζθαιαάκεζ εκένβεζεξ πμο 

έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ πνυηθδζδ πυκμο ζε άημια, ιε ηα μπμία μ εφηδξ έπεζ ζπέζδ 

μζηεζυηδηαξ. ζμκ αθμνά ηα ίδζα ηα παζδζά, ζοπκυηενδ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ζςιαηζηή 

ηαημπμίδζδ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ, πανυθμ πμο δεκ είκαζ ζπάκζα δ ζελμοαθζηή ηαζ 

ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ απυ βμκείξ ηαζ ιεβαθφηενα αδένθζα (Γεςνβίμο, 2012).   

ε ζπεηζηή ένεοκα ηςκ Παπάκδ ηαζ Μακςθάηδ (2011) δζαπζζηχεδηε υηζ δ ηαημπμίδζδ-

παναιέθδζδ ηςκ παζδζχκ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ αοημεηηίιδζδ, ηδ δζαηαναηηζηυηδηα 

ηαζ ηδ κηνμπαθυηδηά ημοξ, εκχ παναηδνμφκηαζ κμζδνέξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ άβπμξ, 

εκμπέξ, απμιμκςηζζιυξ,  αθθμίςζδ ηδξ αοημακηίθδρδξ ηαζ ηδξ αοημεηηίιδζδξ (Παπάκδξ, 

2011).  

φιθςκα ιε ημκ Herbert (1997) δ δζάβκςζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ είκαζ 

δφζημθμ κα απμδεζπηεί, ζδιαημδμηείηαζ, υιςξ, απυ ηδκ αδζαθμνία ηαζ παναιέθδζδ εη 

ιένμοξ ηςκ βμκέςκ, μζ μπμίμζ δεκ πανέπμοκ ζημ παζδί ενεείζιαηα, ζςιαηζηή επαθή ηαζ 

αζθάθεζα, εαθπςνή, αβάπδ, πνμζηαζία, οπμζηήνζλδ ηαζ πεζεανπία, ακάθμβα ιε ηδκ 

ακαπηολζαηή θάζδ ηαζ ηδκ δθζηία ημο.  

Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ δζαηνίκεηαζ ζε:  

α) ηζιςνία εεηζηήξ «δναζηζηήξ» ζοιπενζθμνάξ (παιυβεθμ, άββζβια). 

α) απμεάννοκζδ δδιζμονβίαξ δεζιμφ 

β) πνμζαμθή ηδξ αοημεηηίιδζδξ (επίηνζζδ) 

δ) ηζιςνία ηςκ δζαπνμζςπζηχκ δελζμηήηςκ (θζθζηυηδηαξ) 

ιςξ, υπςξ ακαθένμοκ μζ Peled et al. (1995), ηα παζδζά πμο βίκμκηαζ ιάνηονεξ αίαξ ζημ 

ζπίηζ ημοξ, αηυια ηζ ακ ηα ίδζα δεκ εοιαημπμζμφκηαζ, πανμοζζάγμοκ ζοπκά 

ροπμζςιαηζηά πνμαθήιαηα, παιδθή αοημεηηίιδζδ, εκμπέξ ηαζ επζεεηζηυηδηα (Γεςνβίμο, 

2012).   

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ επζεεηζηή βμκεσηή ζοιπενζθμνά ζοκδέεηαζ ιε ηδ παιδθή βμκεσηή 

αοηεπάνηεζα, δδθαδή ηδκ πεπμίεδζδ πμο έπεζ μ βμκέαξ βζα ηδκ ζηακυηδηά ημο κα 

ακηαπμηνζεεί, ιε επάνηεζα, ζημ βμκεσηυ νυθμ ημο. Ο παιδθυξ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ 

ημκ βμκεσηυ νυθμ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ βμκεσηή αοηεπάνηεζα, ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκμ 

άβπμξ, ηαηάεθζρδ ηςκ βμκέςκ, δοζθεζημονβζηέξ βμκεσηέξ πναηηζηέξ, υπςξ δ 

εθαζηζηυηδηα, δ οπεν-ακηζδναζηζηυηδηα ηαζ μζ θεηηζηέξ επζπθήλεζξ (Βθαπμβζάκκδ ηαζ 

Αββεθή, 2014).  
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Πένα απυ ηδκ αζηζυηδηα ηδξ παιδθήξ βμκεσηήξ αοηεπάνηεζαξ, μ Schaffer (1983) ακαθένεζ 

υηζ δ βμκεσηή αία πνμξ ημ παζδί ααζίγεηαζ είηε ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακςνζιυηδηα ηςκ 

βμκέςκ, πμο αδοκαημφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ είηε ζε ημζκςκζημ-

μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, βζα ηα μπμία οπάνπεζ αδοκαιία επίθοζδξ, είηε ζε 

παναηηδνζζηζηά ημο ίδζμο ημο ηαημπμζδιέκμο παζδζμφ (π.π. αζεεκζηυ παζδί, ιε 

πενζζζυηενεξ απαζηήζεζξ βζα θνμκηίδα). 

πςξ επζζδιαίκεζ μ Minsky (1990), υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Muncie et al (2008), ημ 

αζοκείδδημ ηάεε αηυιμο δμιείηαζ απυ υζα ζοιααίκμοκ ζοκαζζεδιαηζηά ζηδκ μζημβέκεζά 

ημο ηαζ ελανηάηαζ ηεθζηά απυ ηδκ απχεδζδ ηςκ ζοιαάκηςκ ηαζ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, πμο 

ζοκέαδζακ ζηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία ημο.   

Ο Schaffer (1983) ημκίγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ εοαζζεδζίαξ ζηδ βμκεσηή ζπέζδ, δ έθθεζρδ ηδξ 

μπμίαξ ειπμδίγεζ ηδκ ελέθζλδ ημο παζδζμφ, αηνζαχξ επεζδή μ εβςηεκηνζζιυξ ημο βμκέα 

πνμηαθεί ιζα δζαζηνεαθςιέκδ εζηυκα ηςκ δοκαημηήηςκ ημο παζδζμφ, ακηζιεηςπίγμκηάξ 

ημ ιε έκακ άηαιπημ ηαζ αοηανπζηυ ηνυπμ.  

Αηυια ηαζ ημ ίδζμ ημ παζδί, πμο ανίζηεηαζ ζε απυβκςζδ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ 

αία ςξ «άιοκα εκάκηζα ηδξ ηαηάννεοζδξ», υπςξ ακαθένεζ μ Campbell (2000), ηαεχξ δ 

αία ακηζηαεζζηά ημ ζοκαίζεδια ηδξ εοεναοζηυηδηαξ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ εζςηενζηή 

ηαζ ελςηενζηή ηαηάννεοζδ. Ζ αία ιπμνεί κα είκαζ ηαζ αοημηαηαζηνμθζηή, ηαεχξ υπςξ 

επζζδιαίκεηαζ ζε ένεοκα ημο Thompson η.α. (2005), ηα ηαημπμζδιέκα ηαζ ηα εηηζεέιεκα 

παζδζά ζε μζημβεκεζαηή αία δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ εηδήθςζδξ αοημηημκζημφ 

ζδεαζιμφ, αηυια ηαζ ζηδκ δθζηία ηςκ 8 εηχκ (Campher, 2014).  

2.8 Φπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζηελ παηδηθή ειηθία 

Ζ ακεεηηζηυηδηα, ζφιθςκα ιε ημκ Masten et al. (2013), μνίγεηαζ ςξ δ ζηακυηδηα ή 

επάνηεζα βζα ακάπηολδ, πνμζανιμζηζηυηδηα, δζαηήνδζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ημο 

αηυιμο, πανά ηζξ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδ γςή ημο (Δβπεζνίδζμ 

Δηπαίδεοζδξ Τπμρδθίςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ, 2019).  

Ο Fonagy (1994) οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα ζηδκ παζδζηή 

δθζηία είκαζ μ ακαζημπαζηζηυξ δζάθμβμξ, δδθαδή δ επζαεααίςζδ, δ ακαβκχνζζδ ηαζ μ 

ζεααζιυξ πμο εζζπνάηηεζ ημ άημιμ βζα υ,ηζ είκαζ απυ έκακ έιπζζημ ή έκακ ζδιακηζηυ 

άθθμ (Linde-Leimer & Wenzel, 2014).   
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Ζ έκκμζα δε ηδξ αοημεηηίιδζδξ ηαζ ηδξ αοημννφειζζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Cassidy ηαζ 

Berlin (1994), ζηα ηαημπμζδιέκα παζδζά, είκαζ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

αοηυκμιδ πνμζςπζηή θεζημονβζηυηδηα (ημβζακκίδμο, 2015).  

φιθςκμζ ιε ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ είκαζ ηαζ μζ Cicchetti & Rogosch (1997), μζ μπμίμζ 

ακαθένμοκ υηζ δ εεηζηή αοημεηηίιδζδ ηαζ δ ηαθή αοηυ-μνβάκςζδ ζπεηίγμκηαζ ζηεκά ιε 

ηδκ ακεεηηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ, ζδζαίηενα εηείκςκ πμο έπμοκ ηαημπμζδεεί (Graig & 

Baucum, 2007). 

Ο Viktor Frankl ηυκζζε ηδ δοκαηυηδηα απυδμζδξ κμήιαημξ ζε ιζα ειπεζνία ςξ δείηηδ ή 

πνμβκςζηζηυ δείηηδ πενζζζυηενςκ πζεακμηήηςκ ροπμθμβζηήξ επζαίςζδξ ζε ακηίλμεξ 

ζοκεήηεξ (Linde-Leimer & Wenzel, 2014).  

Ο Πεηνμβζάκκδξ (2011) εζηζάγεζ ζε ηάπμζα ζδζαίηενα ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ακεεηηζηυηδηαξ, υπςξ: α) δ ιεηαααθθυιεκδ ζημ πνυκμ επάνηεζα (επίδεζλδ 

ακεεηηζηυηδηαξ ιυκμ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ηδξ γςήξ) α) δ ζδιαζία ημο 

πθαζζίμο/πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ εηδδθχκεηαζ ηαζ β) δ ζφκεεηδ έκκμζα ηδξ 

ακεεηηζηυηδηαξ (ζοκεπίδναζδ αημιζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ).  

Πανάθθδθα, ακαθένμκηαζ δελζυηδηεξ ηθεζδζά (resilience skills), πμο εκζζπφμοκ ηδκ 

ροπζηή ακεεηηζηυηδηα, υπςξ:  

α) δ ημζκςκζηή επάνηεζα, ζφιθςκα ιε ημοξ Trower 1984
.
 Austin, 1991

.
 Hawkins ηαζ 

ζοκ., 1985
.
 Kellam, 1982

.
 Lerner, 1984  

α) μζ δελζυηδηεξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Felsman, 1989
.
 Halverson & 

Waldrup, 1974
.
 Rutter, 1984  

β) δ αοημκμιία, ζφιθςκα ιε ημοξ Anthony, 1974
.
 Berlin & Davis, 1989

.
 Beardslee & 

Podorefsky, 1988
.
 Chess, 1989  

δ) δ αίζεδζδ ημο ζημπμφ ηαζ δ πίζηδ ζε έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Botkin 

ηαζ ζοκ., 1979
.
 Brook ηαζ ζοκ., 1989

.
 Cameron-Bandler, 1986

.
 Newcomb & Bentler 1986

.
 

Werner & Smith, 1982.  

Δπίζδξ, ημ ορδθυ επίπεδμ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ, δ «εφημθδ» ζδζμζοβηναζία ηαζ ηάπμζεξ 

εζδζηέξ ηθίζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ (Πεηνμβζάκκδξ, 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ                                                        

ΣΗΝ ΑΝΑΓΟΥΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

3.1 Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ ζην αλάδνρν πεξηβάιινλ 

Ζ πνμζανιμβή ημο ακδθίημο ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ επδνεάγεηαζ απυ πανάβμκηεξ, 

υπςξ: δ δθζηία ηαζ δ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ, δ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ημο ζημ 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ (ηαημπμζδηζηυ/παεμβεκέξ πενζαάθθμκ) ηαζ ημ είδμξ ηδξ βμκζηήξ 

ζπέζδξ πμο ακαπηφπεδηε, ηαεχξ επίζδξ δ πμζυηδηα ηδξ ζοκφπανλδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ 

ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ηα ιέθδ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημ είδμξ ημο δεζιμφ πμο εα 

πνμηφρεζ απυ ηδ ζπέζδ ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ.  

3.1.1 Ηλικία  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ δθζηία ημο ακάδμπμο ηέηκμο, μ Schaffer (1983) ακαθένεζ 

παναηηδνζζηζηά υηζ μ απμπςνζζιυξ ημο ανέθμοξ απυ ηδ ιδηένα ημο πνζκ απυ ηδκ 

εοάθςηδ δθζηία ηςκ επηά ιδκχκ δεκ έπεζ επζπηχζεζξ, ηαεχξ ζε αοηή ηδκ δθζηία ημ 

ανέθμξ αζζεάκεηαζ ηδκ απμοζία ηδξ ιδηέναξ ημο. Ακηίεεηα, ιεηά απυ αοηή ηδκ δθζηία μ 

πςνζζιυξ ζοκμδεφεηαζ απυ θφπδ ηαζ δοζηοπία.   

πςξ παναηίεεηαζ ζημ Jones, A.M. & Morris, T.L. (2012) μζ Marinkovic ηαζ Backovic 

(2007) ακαθένμοκ υηζ ηα παζδζά πμο ημπμεεημφκηαζ ζε ακάδμπδ μζημβέκεζα ζε ιζηνυηενδ 

δθζηία ηαζ πμο έπμοκ έκα ζηαεενυ πθαίζζμ ημπμεέηδζδξ, έπμοκ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ 

κα ακαπηφλμοκ αζθαθή δεζιυ/πνμζηυθθδζδ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημοξ.  

Ο Herbert (1999) επζζδιαίκεζ υηζ μ έθδαμξ ηαηαθεφβεζ ζημοξ ελήξ ροπμθμβζημφξ 

«ιδπακζζιμφξ άιοκαξ ημο Δβχ»: 1) ζοκαζζεδιαηζηή απμιυκςζδ 2) θοβή (άνκδζδ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ) 3) μκεζνμπυθδζδ 4) εηθμβίηεοζδ 5) πνμαμθή ηαζ 6) ιεηάεεζδ-

ιεηαηυπζζδ.  

Ο Κμονημφηαξ (2001) πνμζεέηεζ, ιεηαλφ άθθςκ: ηδ ιεηαζηνμθή ζημ ακηίεεημ, ηδκ 

ελζδακίηεοζδ, ηδκ παθζκδνυιδζδ, ηδκ εηδναιάηζζδ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ, πμο πενζθαιαάκεζ 

ηδκ «εζςηενίηεοζδ» ηαζ ηδκ «αθμιμίςζδ» ηςκ ροπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο άθθμο. 

Δπζπθέμκ, ακαθένεζ έκα ζδζαίηενμ ροπζηυ θαζκυιεκμ ζηδκ εθδαεία, ςξ απυννμζα ηδξ 

έκημκδξ πνήζδξ ηάπμζςκ ιδπακζζιχκ άιοκαξ: ηδκ οπενπνμζανιμβή ημο εθήαμο, πμο 

ζοκεπάβεηαζ ηδκ πθήνδ ηαζ άκεο υνςκ εκανιυκζζδ ημο κέμο ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ 
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ηαηαζημθή ηςκ πνμζςπζηχκ επζεοιζχκ ημο. Αοημί μζ ιδπακζζιμί εκδέπεηαζ κα δχζμοκ 

ηδκ εζηυκα ηδξ ακηίζηαζδξ ζηδκ πνμζανιμβή ή αηνζαχξ ημ ακηίεεημ, ηαηά πενίπηςζδ, 

αθθά μοζζαζηζηά απμζημπμφκ ζηδ ιείςζδ ηδξ έκηαζδξ ηαζ ηδξ ακαζθάθεζαξ, πμο κζχεεζ 

μ έθδαμξ.     

3.1.2 Ιδιοζςγκπαζία παιδιού  

φιθςκα ιε ημοξ Thomas & Chess (1977), ηα παζδζά βεκκζμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηή 

ζδζμζοβηναζία, δδθαδή παναηηδνζζηζηά πνυηοπα/ιμηίαα ζοκαζζεδιαηζηήξ 

ακηζδναζηζηυηδηαξ (Schacter, Gilbert, Wegner, 2012).  

φιθςκα δε ιε ημοξ Rothbart, Ahadi & Evans (2000) ηαζ Kochanska & Aksan (2004) 

ημκίγμοκ υηζ δ ζδζμζοβηναζία πενζθαιαάκεζ ζημζπεία δζεβενζζιυηδηαξ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηυηδηαξ, πμο απμηεθμφκ ζηαεενά ηαζ ιυκζια παναηηδνζζηζηά ημο αηυιμο 

(Feldman, 2011).  

πςξ ακαθένεηαζ ζημ Feldman (2011), δ ζδζμζοβηναζία ζοκδέεηαζ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ: 

-ημκ ηνυπμ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ δθζηία ημοξ, ζφιθςκα ιε ημοξ McCrae et al., 

2000
.
 Rothbart, Derryberry & Herseyh, 2000

.
 Rothbart & Derryberry, 2002.  

-ημ είδμξ πνμζηυθθδζδξ ημο ανέθμοξ ιε ημκ θνμκηζζηή ημο, ζφιθςκα ιε ημοξ Fedlman 

& Rime, 1991
.
 Seifer, Schiller & Sameroff, 1996

.
 Meritesacker, Bade & Haverkock, 

2004.  

-ημ είδμξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Thomas & Chess, 

1977
.
 1980

.
 Strelau, 1998

.
 Schoppe-Sullivan et al., 2007.  

-ημκ ηνυπμ ακηίδναζδξ ηςκ βμκέςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Thomas, Chess & Birch, 1968
.
 

Teerikangas et al., 1998
.
 Pauli-Pott, Mertesacker & Bade, 2003.  

-ημ πμθζηζζιζηυ οπυααενμ, ζφιθςκα ιε ημκ de Vries (1984) ηαζ  

-ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα (Feldman, 2011). 

ζμκ αθμνά ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ μ Herbert (1998) δζαηνίκεζ δφμ ηφπμοξ 

παζδζχκ:  

α) ημ δφζημθμ παζδί, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκεξ ακηζδνάζεζξ, ηάζδ βζα απυζονζδ, 

ανκδηζηή ροπζηή δζάεεζδ, αναδεία πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ αθθαβέξ, απμοζία 

ηακμκζηυηδηαξ ζηζξ αζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ.  

α) ημ εφημθμ παζδί, πμο δζαηνίκεηαζ απυ εεηζηή ροπζηή δζάεεζδ, ηακμκζηυηδηα ζημ 

πνυβναιια φπκμο, θαβδημφ ηαζ απέηηνζζδξ, ήπζα έκηαζδ ζηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 
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ακηζδνάζεζξ, βνήβμνδ πνμζανιμβή ζηζξ κέεξ ηαηαζηάζεζξ, εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ 

αθθαβέξ ζημ πενζαάθθμκ ημο.  

Ο Feldman (2011) πνμζεέηεζ αηυια έκακ ηφπμ: ηα αναδοροπζηά ανέθδ, πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ αδνάκεζα, ειθακίγμοκ ήπζεξ ακηζδνάζεζξ ζημ πενζαάθθμκ, δ δζάεεζή 

ημοξ είκαζ βεκζηά ανκδηζηή ηαζ πανμοζζάγμοκ απυζονζδ, υηακ ακηζιεηςπίγμοκ κέεξ 

ηαηαζηάζεζξ, δείπκμκηαξ ανβή πνμζανιμβή.     

3.1.3 Εμπειπίερ από ηο Οικογενειακό Πεπιβάλλον 

φιθςκα ιε ημκ Cicchetti (2004), ηα παζδζά ιε ειπεζνία ηαημπμίδζδξ ή παναιέθδζδξ 

πανμοζζάγμοκ, ιεηαλφ άθθςκ, ιεζμκεηηήιαηα ζε ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ, υπςξ δ 

θοζζμθμβζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή αοημννφειζζδ, μζ ζπέζεζξ δεζιμφ, μζ ζπέζεζξ ιε 

ζοκμιδθίημοξ, δ εζηυκα ημο εαοημφ ηαζ δ πνμζανιμβή, ηαεχξ επίζδξ εκημκυηενα 

πνμαθήιαηα ροπμπαεμθμβίαξ (ημβζακκίδμο, 2015). φιθςκα δε ιε ημκ Kim et al (2001) 

[Lightfoot, M. Cole & S.R. Cole, 2014], ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ανκδηζηχκ 

ζοκαζζεδιάηςκ αολάκεζ ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ εθήαςκ, πμο ιπμνεί κα 

επεηηαεεί ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ηαζ κα επέθεεζ ημζκςκζηή απυννζρδ. 

οκεπάβεηαζ, επμιέκςξ, υηζ δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ παζδζχκ, πμο έπμοκ ιεβαθχζεζ 

ζε έκα ηαημπμζδηζηυ ηαζ παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ, επδνεάγεζ ηδκ πνμζανιμβή ηαζ ηδκ 

εοεθζλία ημοξ ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ, ηαεχξ μζ ικήιεξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ πμο δζαηδνμφκ 

απυ ημ πνμδβμφιεκμ πενζαάθθμκ, είκαζ αηυια πνυζθαηεξ ηαζ έκημκεξ.  

3.1.4 Εμπειπίερ από ηην Ανάδοση Οικογένεια  

Ο Schaffer (1983) ακαθένεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηίπμηα απμθφηςξ πμο κα απμηθείεζ ηδκ 

πζεακυηδηα ακάπηολδξ ζζπονχκ δεζιχκ ακάιεζα ζε παζδζά ηαζ άβκςζημοξ εκήθζηεξ, πμο 

έπμοκ ημ νυθμ ημο βμκέα (π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ οζμεεζίαξ ή ακαηνμθήξ απυ ηνίημοξ).  

Ο Marcus (1991) ηυκζζε ηδ εεηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ πνμζηυθθδζδ ηαζ ζηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ. Μεηέπεζηα ένεοκεξ ηςκ Strijker ηαζ Knorth (2009) 

οπμζηήνζλακ υηζ μζ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζηυθθδζδξ ηαζ μζ πμθθαπθέξ ημπμεεηήζεζξ 

επδνεάγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζανιμβή ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα 

[Jones, A.M. & Morris, T.L., 2012]. Δπμιέκςξ, έκα ζηαεενυ πθαίζζμ ημπμεέηδζδξ 

παζδζμφ ηαζ δ δδιζμονβία δεζιμφ ακάιεζα ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ ημ ακάδμπμ ηέηκμ 
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είκαζ εκζζποηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ηαθή πνμζανιμβή ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα.   

3.1.5 Διαηαπασή ηηρ Πποζαπμογήρ 

Τπάνπεζ ιία επζπθέμκ δζάζηαζδ, δ δζαηαναπή ηδξ πνμζανιμβήξ πμο δζηαζμθμβεί ηδκ 

αδοκαιία εοεθζλίαξ ηαζ εκζςιάηςζδξ ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα. Αοηή 

ζοκδέεηαζ απαναίηδηα ιε ηδκ επίδναζδ εκυξ ροπμπζεζηζημφ ή αβπμβυκμο πανάβμκηα, εκ 

πνμηεζιέκς εκυξ ηαημπμζδηζημφ μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ, παν’ υθμ πμο δ 

πνμδζάεεζδ ή δ εοπάεεζα ημο αηυιμο δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυηενμ νυθμ ζηδκ ειθάκζζδ 

ηδξ δζαηαναπήξ. Ζ δζαηαναπή πενζθαιαάκεζ: οπμηεζιεκζηή δοζθμνία ημο αηυιμο, 

ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή, απμοζία ημζκςκζηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηάξ 

ημο, ιε εηδδθχζεζξ ηαηαεθζπηζημφ ζοκαζζεήιαημξ, άβπμοξ, αζζεήιαημξ ακζηακυηδηαξ, 

απμεάννοκζδξ η.α. ηα παζδζά, ιένμξ ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ απμηεθμφκ θαζκυιεκα 

παθζκδνυιδζδξ (επακειθάκζζδ εκμφνδζδξ, ιςνμθμβία ή δαπηοθμθεζπία) (ICD-10). 

3.2 Αλάπηπμε Γεζκνχ ζηελ Αλαδνρή 

Ο πνμζςνζκυξ παναηηήναξ ηδξ ακαδμπήξ πνμηαθεί πμζηίθα ενςηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημ 

είδμξ ημο δεζιμφ, πμο ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ακάιεζα ζημ ακάδμπμ ηέηκμ ηαζ ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ. ιςξ, δ Βμννζά Π. (2015) ακαθένεζ υηζ αηυια ηαζ ηα παζδζά πμο 

πανμοζζάγμοκ δζαηαναπέξ δεζιμφ επςθεθμφκηαζ απυ ιζα ζηαεενή ηαζ ηνοθενή 

ζοκαζζεδιαηζηή ζπέζδ, ηαεχξ δ ακάδμπδ μζημβέκεζα ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζημ παζδί ιζα 

δζμνεςηζηή ζοκαζζεδιαηζηή ειπεζνία, δίκμκηάξ ημο ηδ δοκαηυηδηα κα αζζεακεεί αζθαθέξ 

ηαζ πνμζηαηεοιέκμ. Σδκ ίδζα άπμρδ ιμζνάγεηαζ μ Rohner (2017), μ μπμίμξ ακαθένεζ υηζ δ 

επζηοπήξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακηζθδπηήξ βμκεσηήξ απυννζρδξ εκζζπφεηαζ εθυζμκ οπάνπεζ 

ηάπμζμ οπμζηδνζηηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά δζαεέζζιμ πνυζςπμ δεζιμφ ή θνμκηίδαξ, πμο 

κα οπμηαεζζηά ημκ απμννζπηζηυ βμκέα.  

Ο Bowlby ακαθένεζ υηζ «δ ααζζηή αίζεδζδ εκυξ αηυιμο βζα αζθάθεζα, αοημεηηίιδζδ, 

αλία ηαζ εοελία πνμένπεηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ζηα πνχηα 

ζηάδζα ηδξ γςήξ» (Καθέηζζμξ, 2005). Ο νυθμξ δε ηςκ θνμκηζζηχκ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ, 

ηαεχξ υπςξ ημκίγεζ μ Lewis (2000) δ εζςηενίηεοζδ ηςκ πνυηοπςκ ιέηνςκ ηαζ ηακυκςκ 

δζδάζηεηαζ απυ ημοξ θνμκηζζηέξ ηαζ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ ημζκςκία (Niedenthal et al., 

2001).  
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Σμ παζδί απμαθέπεζ ζηδ δδιζμονβία δεζιμφ ιε ημκ θνμκηζζηή ημο επεζδή πνυηεζηαζ βζα 

ιζα έιθοηδ ακάβηδ βζα ηδκ πνμζςπζηή επζαίςζδ ηαζ ελέθζλή ημο. πςξ επζζδιαίκεζ δ 

Κςζηανίδμο-Δοηθείδδ Α. (1999) δ ακάβηδ δεζιμφ εηθνάγεζ ηδκ επζδίςλδ ηαθχκ 

ζπέζεςκ ιε ημοξ άθθμοξ, αθθά ημκίγεζ ηαοηυπνμκα, ζφιθςκα ιε ημκ McAdams (1980), 

ημ ηίκδηνμ βζα «ζηεκή ζπέζδ», δδθαδή βζα ηδκ φπανλδ ζηεκχκ ηαζ εενιχκ ζπέζεςκ 

επζημζκςκίαξ ιε ημοξ άθθμοξ, πμο δζηαζμθμβμφκ ηδ ζοιπενζθμνά πνμζηυθθδζδξ ακάιεζα 

ζημ ανέθμξ ηαζ ηδ ιδηένα ημο.  

Αοηυ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Mikulincer M., ηάκμκηαξ ακαθμνά ζε έκα κεονμροπμθμβζηυ 

ιδπακζζιυ, παναηηδνζζηζηυ ημο ακενχπζκμο είδμοξ, πμο μδδβεί ημ παζδί κα επζδζχηεζ 

ζηεκή πςνζηά επαθή ιε ζδιακηζηά άθθα πνυζςπα (ιμνθέξ δεζιμφ) υηακ έπεζ ακάβηδ 

(Καθέηζζμξ, 2005).  

Σμ ανέθμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έιθοηδ ηάζδ βζα δεζιυ ιε έκα άημιμ (ή άημια) πμο 

ημο πανέπεζ αζθάθεζα, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ελεθζηηζηή ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ημο 

ζημ πενζαάθθμκ (Καθέηζζμξ, 2005). Ακηίζημζπα, ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ, δ πνμζανιμβή 

ημο ανέθμοξ εα δζεοημθοκεεί εάκ ακαπηφλεζ δεζιυ ιε έκα ή πενζζζυηενα άημια. Δθυζμκ, 

δδθαδή, δδιζμονβδεεί ιία ζπέζδ ειπζζημζφκδξ, αζθάθεζαξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

εββφηδηαξ ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ημοξ θνμκηζζηέξ ημο, ηυηε εα είκαζ πζμ άιεζδ ηαζ 

εθζηηή δ πνμζανιμβή ημο.   

Ζ εββεκήξ ηάζδ ημο ανέθμοξ κα δδιζμονβεί δεζιυ, ακελάνηδηα απυ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο 

βμκέα ζηδκ ακάβηδ πμο δδιζμονβείηαζ  (Καθέηζζμξ, 2005) θακενχκεζ ηδκ ακάβηδ ημο 

ανέθμοξ κα επζαζχζεζ, ειπζζηεουιεκμ ηδκ φπανλή ημο ζημκ θνμκηζζηή ημο, ηαεχξ ηαζ 

ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο εκενβμπμζεί βζα πνμζηαζία ηαζ αζθάθεζα.  

Σμ παζδί δεκ έπεζ ακάβηδ ιία ιδηένα, ιυκμ ςξ ηνμθυ, αθθά ιζα «ζοκαζζεδιαηζηά 

εοαίζεδηδ ιδηένα», ζφιθςκα ιε ηδκ Ainsworth, ζοκημκζζιέκδ ζηα ακεπαίζεδηα 

ιδκφιαηα ημο παζδζμφ (Καθέηζζμξ, 2005), πνμζαάζζιδ ζοκαζζεδιαηζηά ηάεε ζηζβιή. 

Δπίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ δ επζημζκςκία ιεηαλφ ιδηέναξ ηαζ ανέθμοξ κα δζαηνίκεηαζ απυ 

ημ ζημζπείμ ημο ζοβπνμκζζιμφ, ηδξ ηαηάθθδθδξ, δδθαδή, ακηίδναζδξ ζημ ανέθμξ ηαζ κα 

ηαζνζάγεζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηςκ δφμ, ζφιθςκα ιε ημοξ Belsky, Rovine & 

Taylor, 1984
.
 Kochanska, 1998

.
 Hane, Feldstein, & Dernetz, 2003 (Feldman, 2011). ε 

πενζπηχζεζξ παναιέθδζδξ ηαζ ηαημπμίδζδξ, δ αζθαθήξ αάζδ πμο επζγδηά ημ παζδί βζα κα 

απεοεφκεηαζ, ζε ηάεε ακάβηδ πμο πνμηφπηεζ, ζςιαηζηή ή ροπζηή, αιθζζαδηείηαζ, ηαεχξ 

δεκ ζηακμπμζμφκηαζ ηα αζηήιαηά ημο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

Ο ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ 

4.1 Γηεθπεξαησηηθφο ξφινο  

Ζ ακαδμπή, απυ ημ ηνέπμκ έημξ, δζαθμνμπμζείηαζ ςξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία, δ μπμία 

επζηαπφκεηαζ, ιε ηδ θεζημονβία ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ακαδμπήξ ηαζ οζμεεζίαξ, 

ζημ μπμίμ ηδνμφκηαζ: ημ Δεκζηυ ηαζ ηα Δζδζηά Μδηνχα Ακδθίηςκ, ημ Δεκζηυ ηαζ ηα 

Δζδζηά Μδηνχα Τπμρήθζςκ Ακαδυπςκ Γμκέςκ, ημ Δεκζηυ ηαζ ηα Δζδζηά Μδηνχα 

Δβηεηνζιέκςκ Ακαδμπχκ Ακδθίηςκ, ημ Δεκζηυ ηαζ ηα Δζδζηά Μδηνχα Τπμρήθζςκ 

Θεηχκ Γμκέςκ, ημ Δεκζηυ Μδηνχμ Τζμεεζζχκ ηαζ ημ Δζδζηυ Μδηνχμ Δπαββεθιαηζχκ 

Ακαδυπςκ. Οζ θμνείξ επμπηείαξ ηδξ ακαδμπήξ, υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ άνεν. 3, παν. 4 

(ΦΔΚ 1163/2019) ηαηαπςνμφκ ή επελενβάγμκηαζ ηζξ αζηήζεζξ πμο οπμαάθθμοκ μζ 

οπμρήθζμζ ακάδμπμζ βμκείξ ηαζ μθμηθδνχκμοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Ν. 4538/2018, ηδκ 

πνμαθεπυιεκδ δζαδζηαζία (ΦΔΚ 1163/8-4-2019, άνεν. 1 ηαζ 3).  

ηδκ πνμηείιεκδ πενίπηςζδ, πμο απμηεθεί ημ πθαίζζμ δζελαβςβήξ ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ, μ 

θμνέαξ οθμπμίδζδξ ηαζ επμπηείαξ ηδξ ακαδμπήξ είκαζ ημ Σιήια Κμζκςκζηήξ 

Αθθδθεββφδξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ 

Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ζναηθείμο ηαζ ηα ηαεήημκηα ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ 

μνίγμκηαζ απυ ηδ εέζδ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ οπδνεζία. Δπμιέκςξ, απυ ηδ εέζδ αοηή μ 

ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ ζοκενβάγεηαζ ιε θμνείξ, υπςξ: μζ Κμζκςκζηέξ Τπδνεζίεξ ηςκ 

Γήιςκ ηαζ ηςκ Νμζμημιείςκ, ημ Ηαηνμπαζδαβςβζηυ Κέκηνμ, δ Δζζαββεθία Ακδθίηςκ 

Ζναηθείμο, ημ Πνςημδζηείμ Ζναηθείμο, ημ Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Πνυκμζαξ Πενζθένεζαξ 

Κνήηδξ, ημ Δ.Κ.Κ.Α. (Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ), ημ Τπμονβείμ 

Δνβαζίαξ (Κ.Α.Γ.Τ. –Κεκηνζηή Ανπή Γζαηναηζηχκ Τζμεεζζχκ ηαζ Γ/κζδ Πνμζηαζίαξ 

Παζδζμφ ηαζ Οζημβέκεζαξ), μ οκήβμνμξ ημο Παζδζμφ, ημ Κ.Δ..Τ., ηα πμθεία ημο Νμιμφ 

Ζναηθείμο, ηδκ Πνςημαάειζα ηαζ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ Ζναηθείμο η.α. 

(Φναβηζμοδάηδ, 2019) 

4.2 Παηδνθεληξηθφο ξφινο  

Σα παναπάκς ηαζ υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία (Ν. 4538/2018) απμηεθμφκ 

ημκ δζεηπεναζςηζηυ νυθμ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ, δδθαδή ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο μθείθεζ 

κα αημθμοεήζεζ βζα ηδκ απνυζημπηδ οθμπμίδζδ ημο εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ. ιςξ, μ 
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νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ ζηδκ ακαδμπή είκαζ πμθοδζάζηαημξ, ηαεχξ 

απεοεφκεηαζ ηαοηυπνμκα ζε δφμ μζημβεκεζαηά ζοζηήιαηα, ηδξ αζμθμβζηήξ ηαζ ηδξ 

ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ παζδμηεκηνζηυ ηαζ μοζζαζηζηυ νυθμ, επεζδή 

απμηθεζζηζηή πνμηεναζυηδηα απμηεθεί δ πνμζηαζία, δ αζθάθεζα ηαζ δ εοδιενία ημο 

παζδζμφ, ημ μπμίμ απμιαηνφκεηαζ απυ έκα δοζθεζημονβζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημπμεεηείηαζ 

ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, πνμζςνζκά, έςξ υημο δ αζμθμβζηή μζημβέκεζα επακέθεεζ ή 

ανεεεί ζε ζζμννμπία.  

4.3 πκβνπιεπηηθφο Ρφινο 

Σα είδδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ ροπμθμβίαξ, ιεηαλφ άθθςκ, δζαηνίκμκηαζ ζε: αημιζηή ηαζ 

μιαδζηή ζοιαμοθεοηζηή, δζεοημθοκηζηή ζοιαμοθεοηζηή-θήρδξ απυθαζδξ, 

ζοιαμοθεοηζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηνίζζιςκ ηαηαζηάζεςκ, πνμθδπηζηή 

ζοιαμοθεοηζηή ηαζ μζημβεκεζαηή-ζογοβζηή ζοιαμοθεοηζηή (Μαθζηζχζδ-Λμσγμο, 2012). 

Ο Κμζκςκζηυξ Λεζημονβυξ ηάκεζ πνήζδ ηςκ παναπάκς εζδχκ ζοιαμοθεοηζηήξ, εκχ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μιάδαξ βμκέςκ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ακαδυπςκ ηαζ εεηχκ, ςξ ζοκημκζζηήξ, 

υπςξ ακαθένμοκ μζ Γζχηζα, ηαζ Εενβζχηδξ (2011) πνέπεζ κα είκαζ πνμθδπηζηυξ, πμο 

ζδιαίκεζ κα δνα υπζ ιυκμ πανειααηζηά, αθθά ηαζ πνμθδπηζηά, ηαεχξ επίζδξ κα έπεζ 

εηπαζδεοηζηυ ηαζ ελεθζηηζηυ νυθμ, δδθαδή κα ηζκδημπμζεί ημοξ βμκείξ, ιέζς ηδξ 

πανεπυιεκδξ βκχζδξ, κα ηνμπμπμζήζμοκ ηζξ δοζθεζημονβζηέξ ζηάζεζξ ζημ μζημβεκεζαηυ 

ζφζηδια (Μαθζηζχζδ-Λμσγμο, 1999
.
 Whiteley, 1980). Ζ πνμζέββζζδ ηδξ 

δοζθεζημονβζηήξ μζημβέκεζαξ εζηζάγεζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ παεμθμβίαξ, εκχ δζαηνίκεηαζ 

απυ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: α) ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ βμκέςκ α) παθανμί δεζιμί ηαζ 

ιεζςιέκμξ ημζκςκζηυξ έθεβπμξ ηςκ βμκέςκ β) πνήζδ αίαξ, ςξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ 

ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ (Ανηζκμπμφθμο, 2004).   

4.4 Δλεκεξσηηθφο ξφινο  

Ο ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ ζοκενβάγεηαζ ιε εηπνμζχπμοξ επζζηδιμκζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ 

θμνέςκ (π.π. ζαηνζημί ηαζ εηπαζδεοηζημί ζφθθμβμζ), εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα, ημζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ (π.π. δήιμζ, κμζμημιεία), ηέκηνα ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ η.α. βζα ημκ εεζιυ ηδξ 

ακαδμπήξ, ιε εζζδβήζεζξ ηαζ πανμοζζάζεζξ ζε εκδιενςηζηέξ ζοκακηήζεζξ, ζειζκάνζα ηαζ 

ζοκέδνζα. Ζ ελςζηνέθεζα αοηή απμζημπεί ζηδκ εκδιένςζδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ημο εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ (Φναβηζμοδάηδ, 2019).  
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4.5 πλαληήζεηο κε ππνςήθηνπο αλάδνρνπο γνλείο  

Απυ ηδ Νμιμεεζία, πνμηφπηεζ υηζ μ ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ πναβιαημπμζεί εκδιενςηζηέξ 

ζοκακηήζεζξ ιε ημοξ οπμρήθζμοξ ακαδυπμοξ βμκείξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ βίκεηαζ εηηεκήξ 

ακαθμνά ζημκ εεζιυ ηδξ Ακαδμπήξ (πνμτπμεέζεζξ, απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά, 

εκδιένςζδ βζα αλζμθυβδζδ-δζελαβςβή ημζκςκζηήξ ένεοκαξ απυ ηδκ οπδνεζία, δζάηνζζδ 

απυ ημκ εεζιυ ηδξ οζμεεζίαξ, επμπηεία απυ ανιυδζα οπδνεζία). ε αοηέξ ηζξ 

ζοκακηήζεζξ, ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ηαζ ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ 

οπμρήθζςκ ακάδμπςκ βμκέςκ, βζα ηδκ απμθοβή ιεθθμκηζηήξ ιαηαίςζδξ ή απμβμήηεοζήξ 

ημοξ. Άθθςζηε, δ απμδμηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ημζκςκζηυ θεζημονβυ ηαζ ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ ααζίγεηαζ ζηδ ζαθήκεζα ηςκ ζημπχκ, ηςκ πνμζδμηζχκ ηαζ ηςκ νυθςκ 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακαδμπή ημο παζδζμφ (Triseliotis ηαζ Κμοζίδμο, 1989).  

4.6 Γηεμαγσγή Κνηλσληθήο Έξεπλαο 

ηδ ζοκέπεζα, ιεηά ηδκ εκδιένςζδ απυ ημκ ημζκςκζηυ θεζημονβυ, μζ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ 

βμκείξ οπμαάθθμοκ, δθεηηνμκζηά, ηδκ αίηδζή ημοξ ηαζ ηα απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά 

ζημ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ακαδμπήξ ηαζ οζμεεζίαξ (www.anynet.gr). Αημθμφεςξ, μ 

ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ δζελάβεζ ημζκςκζηή ένεοκα, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνεν. 9 ημο Ν. 

4538/2018, ζοκηάζζεηαζ έηεεζδ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ δζελάβεηαζ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ 

οπμρδθίςκ, ηαεχξ ηνίκμκηαζ απαναίηδηα βζα ηδκ εββναθή ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ζημ 

εζδζηυ ιδηνχμ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ βμκέςκ.   

4.7 Δπνπηηθφο Ρφινο (Αλάδνρνη Γνλείο)   

Οζ ανιυδζμζ θμνείξ βζα ηδκ επμπηεία, ζφιθςκα ιε ημ άνεν. 13 ημο Ν. 4538/2018 (ΦΔΚ 

85/16-5-2018), οπμπνεμφκηαζ κα μνβακχκμοκ έηηαηηεξ επζζηέρεζξ ζηδκ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα (ιία θμνά ημοθάπζζημκ, ζε ιδκζαία αάζδ), βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηςκ υνςκ 

δζααίςζδξ ημο ακδθίημο.  Άνα, μ ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ αζηεί ηαζ δζαηδνεί ημκ επμπηζηυ 

νυθμ ημο, εη ιένμοξ ηδξ ημζκςκζηήξ οπδνεζίαξ, ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ. 

4.8 Αλάδνρν Σέθλν 

Ακαθμνζηά ιε ημ ακάδμπμ ηέηκμ, μ ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ επζδζχηεζ, αηυια πνζκ ηδκ 

ημπμεέηδζδ, ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα ηδ δδιζμονβία ζπέζδξ 

ειπζζημζφκδξ ιε ημ ακάδμπμ ηέηκμ, ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ημο, ααζζγυιεκδ ζηδκ 

εζθζηνίκεζα ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα. Ο ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ πνέπεζ κα απμηεθεί ιζα 

http://www.anynet.gr/
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πνμζαάζζιδ ηαζ δζαεέζζιδ πδβή ζηήνζλδξ ημο ακδθίημο, ηδκ μπμία ιυκμ ακ εηθάαεζ ςξ 

δεδμιέκδ εα ειπζζηεοηεί ηαζ εα ιμζναζηεί ζοκαζζεήιαηα ηαζ ακδζοπίεξ ημο. ημ πθαίζζμ 

δε ηδξ επίαθερδξ ηαζ επμπηείαξ, εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εβνήβμνζδ βζα ηδκ πζεακυηδηα 

ζςιαηζηήξ ή ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ημο παζδζμφ, μπυηε ιένμξ ηαθήξ πναηηζηήξ 

απμηεθεί δ ζοκάκηδζδ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ ιε ημ παζδί ηαη’ ζδίακ (Triseliotis ηαζ 

Κμοζίδμο, 1989).  

Σα παζδζά, ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοκ ηαημπμζδεεί ή έπμοκ εηηεεεί ζε ηναοιαηζηέξ 

ειπεζνίεξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, είκαζ πζεακυκ κα ανίζημκηαζ ζε δζαηαναπή ιεηά απυ 

ηναοιαηζηυ ζηνεξ, ηαηά ηδκ μπμία δ έηεεζδ ζε έκα ηναοιαηζηυ βεβμκυξ (πναβιαηζηυ ή 

επαπεζθμφιεκμ εάκαημ, αανφ ηναοιαηζζιυ ή απεζθή ζςιαηζηήξ αηεναζυηδηαξ ημο ζδίμο ή 

άθθςκ, αζαζιυξ) ακααζχκεηαζ επίιμκα. Σα παζδζά, ιε απμδζμνβακςιέκδ ή δζεβενηζηή 

ζοιπενζθμνά, ιπμνεί κα εηθνάγμοκ εέιαηα ή πθεονέξ ημο ηναφιαημξ ιέζς 

επακαθαιαακυιεκςκ παζπκζδζχκ, επεζδή δεκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα εηθναζημφκ υπςξ μζ 

εκήθζηεξ. Δπμιέκςξ, μζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ εα πνέπεζ κα ελεηάγμοκ ημκ ηνυπμ πμο 

παίγμοκ ηαζ γςβναθίγμοκ, βζαηί ιέζς αοηχκ ιπμνεί κα εηθναζηεί ημ πζεακυ ηναφια 

(Getzfeld, 2009).  

Άθθςζηε, ηα παζδζά πνδζζιμπμζμφκ οθζηά βζα κα ακαπανάβμοκ ειπεζνίεξ, ηαεχξ 

ςεμφκηαζ ζε πζμ εηθεπηοζιέκα επίπεδα ζοιαμθζζιμφ. Άλζεξ πνμζμπήξ είκαζ, επίζδξ, μζ 

εκδείλεζξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο ζοκμδεφμοκ ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ, πμο πδβάγμοκ απυ 

ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυκμ ηδξ θςκήξ, ηδ βθχζζα, ηζξ ηζκήζεζξ, ηζξ εηθνάζεζξ, ηδκ 

πνςημαμοθία, ηδκ ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή, ηζξ ηεπκζηέξ, ηδκ πνμζήθςζδ, ηδ 

δελζμηεπκία, ημκ εκεμοζζαζιυ η.α.  (Cohen, Stern & Balaban, 1998).  

4.9 Γηεπθνιπληηθφο θαη Μεζνιαβεηηθφο Ρφινο (Βηνινγηθνί Γνλείο)  

Ο νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ έπεζ δζηηή ζδιαζία: 

αθεκυξ ηαθείηαζ κα δζαηδνήζεζ ημκ ζφκδεζιμ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ηαζ ημ παζδί ηαζ 

αθεηένμο κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάθδρδ εη κέμο ημο βμκεσημφ νυθμο ημοξ, ιεηά ηδκ 

επζζηνμθή ημο παζδζμφ ημοξ. ιςξ, οπάνπμοκ ακηζηεζιεκζηέξ δοζημθίεξ, ηαευηζ μ 

ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ, εζδζηά ζηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ απμιάηνοκζδξ 

ακδθίηςκ ιε εζζαββεθζηέξ ή δζηαζηζηέξ απμθάζεζξ, ιε επενζημφξ βμκείξ, πμο μοζζαζηζηά 

ακηζδνμφκ ζηδκ εζηυκα ηαζ εηδμπή εκυξ εκαθθαηηζημφ ζηακμφ βμκέα, πμο αολάκεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηδξ βμκεσηήξ ακεπάνηεζάξ ημοξ (Triseliotis ηαζ Κμοζίδμο, 1989).  
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Ο ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ μθείθεζ κα είκαζ δζεοημθοκηζηυξ ηαζ ιεζμθααδηζηυξ, ςξ πνμξ 

ηδκ επζημζκςκία ηςκ αζμθμβζηχκ βμκέςκ ιε ημ παζδί. φιθςκα δε ιε εζζαββεθζηέξ 

δζαηαβέξ ηαζ ζε πενίπηςζδ αθαίνεζδξ ηδξ επζιέθεζαξ ηςκ αζμθμβζηχκ βμκέςκ, μνίγμκηαζ 

ζοκακηήζεζξ (π.π. ζε εαδμιαδζαία αάζδ) ακάιεζα ζημοξ θοζζημφξ βμκείξ ηαζ ημ παζδί, 

ζημκ πχνμ ηδξ ημζκςκζηήξ οπδνεζίαξ, πανμοζία ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ 

(Φναβηζμοδάηδ, 2019).  

4.10 Αμίεο, ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ  

Απυ ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ πνήζδξ δελζμηήηςκ ημο ημζκςκζημφ 

θεζημονβμφ, υπςξ: δ αιένζζηδ πνμζμπή, δ πνμζεηηζηή ηαζ εκενβυξ αηνυαζδ, δ 

εκζοκαίζεδζδ, δ βκδζζυηδηα, δ αιεζυηδηα ηαζ δ ιδ ηνζηζηή παναδμπή, ηαεχξ επίζδξ 

ηεπκζηχκ, υπςξ: δ πανάθναζδ, δ ακαηνμθμδυηδζδ, δ ζφκμρδ, δ δζενεφκδζδ-δζαηφπςζδ 

ενςηήζεςκ, δ παναηίκδζδ, δ δζηηφςζδ, δ δζαιεζμθάαδζδ, δ ζημπμεέηδζδ (Καθθζκζηάηδ, 

2011).     

Οζ παναδμζζαηέξ αλίεξ πμο δζέπμοκ ηδκ επαββεθιαηζηή ζπέζδ ηαζ απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηδξ 

πνάλδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ενβαζίαξ, ιε αάζδ ηδκ ηαλζκυιδζδ ημο Biestek (1957), ζφιθςκα 

ιε ημκ Thompson (2000), είκαζ: δ ελαημιίηεοζδ, δ οπμαμήεδζδ ηςκ ελοπδνεημφιεκςκ 

βζα ηδ ζηυπζιδ έηθναζδ εεηζηχκ ηαζ ηονίςξ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, δ παναδμπή, δ 

ιδ επζηνζηζηή ζηάζδ, δ αοημδζάεεζδ ημο ελοπδνεημφιεκμο ηαζ δ επειφεεζα 

(Γδιμπμφθμο-Λαβςκίηα, 2011). Όρζζηδ δε αλία εεςνείηαζ δ αοημβκςζία ημο 

επαββεθιαηία, δ εβκςζιέκδ, δδθαδή, ακηίθδρδ ηςκ απυρεςκ, ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ 

πνμηαηαθήρεχκ ημο (Καθθζκζηάηδ, 2011). 

Δίκαζ αοημκυδημ υηζ μζ απαζηήζεζξ βζα ημκ πμθφπθεονμ ηαζ πμθοεπίπεδμ νυθμ ημο 

ημζκςκζημφ θεζημονβμφ είκαζ πενζζζυηενεξ υηακ μ εεζιυξ είκαζ δζαδεδμιέκμξ, υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, δδθαδή ζηδκ Π.Δ. Ζναηθείμο. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα 

ακαθενεεί, ζφιθςκα ιε ηα ηδνμφιεκα ζημζπεία ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ 

Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο (αν. πνςη.: 21547/28-1-2020), υηζ 

απυ ημ έημξ 2012, έςξ ζήιενα, μ ανζειυξ ηςκ αζηήζεςκ ηςκ οπμρδθίςκ ακαδυπςκ 

βμκέςκ είκαζ εηαηυκ είημζζ (120), εκχ μζ ημπμεεηήζεζξ παζδζχκ ζε ακάδμπεξ μζημβέκεζεξ 

έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζε πεκήκηα (50) πενζπηχζεζξ απυ αοηέξ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
  

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ  

5.1 θνπφο ηεο Έξεπλαο 

ημπυξ ηδξ πνμηείιεκδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο ααειμφ ηαζ 

νοειμφ ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα. Ζ 

επίηεολδ ημο ζημπμφ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ ειαάεοκζδ ςξ πνμξ ηδ δζαπνμζςπζηή 

ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζηα δφμ ααζζηά πνυζςπα ηδξ ακαδμπήξ, ηδκ ακάπηολδ 

δεζιμφ ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο παζδζμφ ζημ πνυζςπμ ηςκ θνμκηζζηχκ ημο, μζ μπμίμζ 

είκαζ πθέμκ μζ απμηθεζζηζημί οπεφεοκμζ (έζης ηζ ακ μ εεζιυξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

πνμζςνζκυηδηα) βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ροπζηχκ ηαζ ζςιαηζηχκ ακαβηχκ ημο, ηα μπμία 

είκαζ πμζμηζηά ζημζπεία πμο δνμοκ εκζζποηζηά βζα ηα πμνίζιαηα/ζοιπενάζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ.  

Πανάθθδθα, ζδιακηζηή είκαζ δ ακάδεζλδ ηςκ ειπμδίςκ εηείκςκ πμο απμηνέπμοκ ηδκ 

μιαθή πνμζανιμβή ημο παζδζμφ ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ, υπςξ ημ πνμδβμφιεκμ 

πενζαάθθμκ ηδξ θοζζηήξ μζημβέκεζαξ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ημο ζημκ ροπζζιυ ημο παζδζμφ ή 

αηυια μ παιδθυξ ααειυξ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ εοεθζλίαξ 

πμο δζαεέηεζ ημ παζδί.  

ηδκ ένεοκα αοηή πνμζεββίγεηαζ δ ροπμθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ ακαδμπήξ, υπςξ ηδ αζχκεζ μ 

ηφνζμξ απμδέηηδξ ηδξ, ημ παζδί, αθθά ηαζ μζ ακάδμπμζ βμκείξ, παν’ υθμ πμο ηαζ ημ 

μζημβεκεζαηυ ζφζηδια ηδξ αζμθμβζηήξ μζημβέκεζαξ αζχκεζ αθθαβέξ ζε ζοκαζζεδιαηζηυ 

ηαζ δμιζηυ επίπεδμ. ηδκ ακαδμπή ιεηααάθθμκηαζ αθεκυξ μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ημο 

ακάδμπμο ηέηκμο, ημ πενζαάθθμκ, δ ηαεδιενζκυηδηά ημο ηαζ αθεηένμο δ αθθδθεπίδναζή 

ημο ζημ κέμ πθαίζζμ, ηαεχξ δδιζμονβεί δεζιμφξ ιε ηα ιέθδ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ. 

Αοηυ πμο ζοβηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ είκαζ μ νοειυξ πμο πνεζάγεηαζ ημ ακάδμπμ ηέηκμ 

κα πνμζανιμζηεί ηαζ αοηυ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ ζδζμζοβηναζία ηαζ ηδκ δθζηία ημο, υζμ 

ηαζ ιε ηδκ εκίζποζδ πμο δέπεηαζ απυ ηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα. Ζ ένεοκα εζηζάγεζ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο αζχκεζ ηαζ εηθνάγεζ ημ παζδί ιέζα απυ ζοιπενζθμνέξ (μζηεζυηδηα, 

εββφηδηα, επζεεηζηυηδηα, άνκδζδ, απυζονζδ), εκχ εκημπίγεηαζ δ εοεθζλία ηαζ δ ροπζηή 

ακεεηηζηυηδηα πμο δζαεέηεζ, ςξ πανάβμκηεξ ηαθήξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ. 
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διακηζηή είκαζ, επίζδξ, δ πνμζανιμβή ηςκ οπυθμζπςκ ιεθχκ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ 

ζημ κέμ μζημβεκεζαηυ ζπδιαηζζιυ, μζ αθθαβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηαζ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ 

ζπέζεζξ, ηαεχξ, επίζδξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα ηαζ μζηεζυηδηα ιε ημ ακάδμπμ ηέηκμ.   

5.2 ηφρνη ηεο Έξεπλαο  

 Ζ ακάδεζλδ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ, εεηζηά ή ανκδηζηά, δδθαδή εοκμμφκ ή 

ειπμδίγμοκ ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα ημο παζδζμφ (π.π. εκίζποζδ απυ ημ ακάδμπμ 

πενζαάθθμκ, παεμβέκεζα αζμθμβζηήξ μζημβέκεζαξ)  

 Ζ ακάδεζλδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο αζχκεζ ηαζ εηθνάγεζ ημ παζδί, ιέζα απυ 

ζοιπενζθμνέξ (μζηεζυηδηα, εββφηδηα, επζεεηζηυηδηα, άνκδζδ, απυζονζδ)  

 Ζ εκηυπζζδ ηδξ εοεθζλίαξ ηαζ ροπζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ημο παζδζμφ, ςξ πανάβμκηεξ 

ηαθήξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ. 

 Ζ πνμζανιμβή ημο ακάδμπμο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

παζδζμφ ηαζ ζηδκ αθθαβή ημο μζημβεκεζαημφ ζπδιαηζζιμφ.  

5.3 Υξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο 

Με ηδκ πανμφζα ένεοκα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα δζενεφκδζδξ, ζε αάεμξ, ηδξ μπηζηήξ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδκ ειπεζνία γςήξ ημοξ, δ μπμία επζαεααζχκεζ ημκ εεζιυ ηδξ 

ακαδμπήξ, πμο είκαζ απυθοηα παζδμηεκηνζηυξ ηαζ  πνμζηαηεοηζηυξ βζα ημκ ηφνζμ 

απμδέηηδ ημο, ημ παζδί. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ είκαζ ζδιακηζηά βζαηί 

ζημζπεζμεεημφκ ηδ ζοκέπζζδ ηαζ εκίζποζδ ημο εεζιμφ, ηαεχξ ακαδεζηκφμκηαζ μζ 

ροπμθμβζηέξ ηαζ ζςιαηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ παζδί, πμο έπεζ δ ζδνοιαηζηή πενίεαθρδ ηαζ δ 

παναιμκή ζε έκα ηαημπμζδηζηυ/παναιεθδηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ.   

5.4 Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

 Δπδνεάγεηαζ δ πνμζανιμβή ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα απυ ηδκ 

οπμζηήνζλδ πμο θαιαάκεζ ζημ ακάδμπμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ; 

 Διπμδίγεηαζ δ πνμζανιμζηζηυηδηα ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, 

επδνεαγυιεκμ απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηαημπμζδηζηυ ή παεμβεκέξ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ 

ακήηε;  
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 Σμ ακάδμπμ ηέηκμ δζαηνίκεηαζ απυ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα, εοεθζλία ηαζ 

πνμζανιμζηζηυηδηα;  

 Δίκαζ ζε εέζδ ημ ακάδμπμ ηέηκμ κα ακαπηφλεζ, ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ, δεζιυ ιε 

ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ-θνμκηζζηέξ ημο ηαζ πυζμ βνήβμνα; Σμ ακάδμπμ ηέηκμ είκαζ 

ζηακυ κα ειπζζηεοηεί εη κέμο; 

 Με πμζμ ηνυπμ πνμζανιυγεηαζ δ ακάδμπδ μζημβέκεζα ζημ κέμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, 

πμο δζαιμνθχκεηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο παζδζμφ; 

5.5 Μεζνδνινγία Δκπεηξηθήο Έξεπλαο  

Ζ επζθμβή ηδξ Πμζμηζηήξ Μεευδμο βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια εεςνείηαζ ηαηάθθδθδ, 

επεζδή ημ εκδζαθένμκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ειαάεοκζδ ηςκ ελεηαγυιεκςκ πενζπηχζεςκ 

(θίβεξ ζε ανζειυ) ηαζ ζηδκ μπηζηή ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδκ ειπεζνία γςήξ ημοξ. 

Άθθςζηε, έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ζηυπμοξ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ κμδιάηςκ ιέζα απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ημζκςκζηχκ 

οπμηεζιέκςκ, εκχ ηα δεδμιέκα πμο πανάβμκηαζ απυ αοηήκ είκαζ ζοκήεςξ ακαθοηζηά ηαζ 

θεπημιενή (Ηςζδθίδδξ, 2008).  

πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ δ Κακδοθάηδ (2010), δ πμζμηζηή ένεοκα είκαζ ιία 

πνυηθδζδ ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα, ηδ βεκίηεοζδ ηαζ ηδκ απυθοηδ αθήεεζα, ηαεχξ μ 

ενεοκδηήξ ακαγδηά ηδκ αημιζηή μπηζηή, ηδκ οπμηεζιεκζηή αθήεεζα ηαζ ηζξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ εκυξ εέιαημξ. Άθθςζηε, υπςξ ακαθένεζ μ Ηςζδθίδδξ (2006) 

μ νυθμξ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ κμδιαημδυηδζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ είκαζ 

ζδιακηζηυξ βζα ηδκ ένεοκα.  

5.5.1 Τεσνικέρ ζςλλογήρ δεδομένυν -  Επεςνηηική Μέθοδορ  

Γζα ηδκ ένεοκα, επζθέπηδηε δ ηεπκζηή ηδξ διζδμιδιέκδξ πνμζςπζηήξ ζοκέκηεολδξ, ιε ηδ 

πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο, δ μπμία απμηεθεί ημ ηφνζμ ιέζμ ζοθθμβήξ ζημζπείςκ. Ζ 

επζθμβή ηδξ διζδμιδιέκδξ ζοκέκηεολδξ εεςνείηαζ δ πζμ εκδεδεζβιέκδ, πνδζζιμπμζχκηαξ 

ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ βζα ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ, πμο απμηεθεί 

ζημπυ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.  

Σα ενςηήιαηα ήηακ εκδεζηηζηά ηαζ πνμέηορακ κέα ηαηά ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ, 

ηαεχξ υπςξ ακαθένεζ μ Ηςζδθίδδξ (2008) ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα μ πθμφημξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ιπμνεί κα ακαηνέρεζ ημοξ ανπζημφξ ζπεδζαζιμφξ ημο ενεοκδηή, 

ακαδεζηκφμκηαξ κέα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα.  
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5.5.2  Δείγμα   

Ζ δεζβιαημθδρία ζημπζιυηδηαξ είκαζ πνμηζιδηέα, ηαεχξ αθμνά ζηδκ επζθμβή ημο 

δείβιαημξ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ (ή πενζπηχζεςκ) ημο πθδεοζιμφ πμο πθδνμφκ 

ηεκηνζηά παναηηδνζζηζηά, αάζεζ ηνζηδνίςκ, πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζοκάδμοκ ιε ημκ ζημπυ 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ (Ηςζδθίδδξ, 2008) 

Σμ δείβια πενζθαιαάκεζ ηνεζξ (3) πενζπηχζεζξ ακαδυπςκ βμκέςκ, ηαηά πνμηίιδζδ 

ακάδμπςκ ιδηένςκ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημοξ ηφνζμοξ θνμκηζζηέξ, 

ηαεχξ απυ ημκ δεζιυ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζε εηείκεξ ηαζ ηα ακάδμπα ηέηκα 

ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ πενζζζυηενα πμζμηζηά ζημζπεία βζα ημ είδμξ ηδξ ακαπηοζζυιεκδξ 

ζπέζδξ ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ πμο δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζηα δφμ οπμηείιεκα.  

ηδ ζοκέκηεολδ ήηακ δοκαηυκ κα ζοιιεηέπεζ μ ακάδμπμξ παηέναξ, ιεηά απυ ηδ ζφιθςκδ 

βκχιδ ηαζ ηςκ δφμ ζογφβςκ, ηαεχξ δεκ οπμαζαάγεηαζ, ζε ηαιία πενίπηςζδ, μ νυθμξ ημο. 

Γζ’ αοηυ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκέκηεολδξ, εκημπίζηδηε, ιεηά απυ δζενεφκδζδ, ιε πμζμκ 

ακάδμπμ βμκέα έπεζ ακαπηοπεεί μ ααζζηυξ δεζιυξ ιε ημ ακάδμπμ ηέηκμ, ςξ ηφνζμξ 

θνμκηζζηήξ, ζημζπείμ ημ μπμίμ απμηέθεζε ηαζ ημ ααζζηυ ηνζηήνζμ επζθμβήξ. 

Δπίζδξ, επεζδή απμηεθεί ζημπυ ηδξ ένεοκαξ δ ζε αάεμξ ιεθέηδ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ 

ιέζα απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ημζκςκζηχκ οπμηεζιέκςκ (Ηςζδθίδδξ, 2008), είκαζ 

εοκμσηυηενδ δ άκηθδζδ ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα.  

5.5.3 Κπιηήπια επιλογήρ δείγμαηορ   

ε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, ηνζηήνζα επζθμβήξ ημο δείβιαημξ απμηέθεζακ:  

α) μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα κα έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα ηςκ ακάδμπςκ βμκέςκ βζα 

δζάζηδια ημοθάπζζημκ έλζ (6) ιδκχκ ή αηυια ιπμνμφζε κα ζοιπενζθδθεεί δ πενίπηςζδ 

εηείκδ πμο δ ιαηνμπνυκζα ακαδμπή ηέηκμο κα έπεζ ελεθζπεεί πνυζθαηα ζε οζμεεζία 

ηέηκμο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αλαδόρσλ γνλέσλ δελ είλαη επαξθήο).  

Ο εεζιυξ ηδξ ακαδμπήξ, ζφιθςκα ιε ηδ κμιμεεζία, έπεζ πνμζςνζκυ παναηηήνα. ιςξ, 

ημ εκδζαθένμκ ζοβηεκηνχκμοκ μζ πενζπηχζεζξ ηδξ ιαηνυπνμκδξ ακαδμπήξ, έηζζ χζηε κα 

ζπδιαηζζηεί ιζα πθήνδξ εζηυκα ηδξ πνμζανιμβήξ ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζημ ακάδμπμ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. 

α) ημ ακάδμπμ ηέηκμ κα είκαζ ημοθάπζζημκ έλζ (6) ιδκχκ, ηαεχξ ημ παζδί ειθακίγεζ 

βεκεηζηά πνμηαεμνζζιέκδ ζοιπενζθμνά δεζιμφ πνμξ ημκ θνμκηζζηή ημο, απυ ηδκ δθζηία 

ηςκ έλζ ιδκχκ έςξ ηαζ ηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ εηχκ (Κμοκεκμφ, 2010) 
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β) κα ελαζθαθζζηεί δ ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα ημο ακάδμπμο εηείκμο βμκέα πμο έπεζ 

δδιζμονβήζεζ ααζζηυ δεζιυ ιε ημ ακάδμπμ ηέηκμ, ςξ ηφνζμξ θνμκηζζηήξ ημο, ιεηά απυ ηδ 

ζφιθςκδ βκχιδ ηαζ ηςκ δφμ ζογφβςκ.   

δ) κα ελαζθαθζζηεί δ «πθδνμθμνδιέκδ ζοκαίκεζδ» (Ηςζδθίδδξ, 2008) ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα απακηήζμοκ ιε εζθζηνζκή δζάεεζδ, 

βζα ηδ ζοθθμβή αλζυπζζηςκ ζημζπείςκ, ηδνχκηαξ ηδ δεμκημθμβία ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ.  

5.5.4  Πεπιγπαθή ηος επυηημαηολογίος  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκεζ αθεκυξ ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

ηαζ αθεηένμο δζενεοκδηζηέξ ενςηήζεζξ ακμζπημφ ηφπμο, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ. Οζ ενςηήζεζξ επζηεκηνχκμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ 

ζηδκ αθθδθεπίδναζδ πμο ακαπηφζζμκηαζ ακάιεζα ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ ημ 

ακάδμπμ ηέηκμ ηαζ ζημ νοειυ πνμζανιμβήξ ημο ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ζφζηδια. Παναηδνείηαζ εοεθζλία ςξ πνμξ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ δ 

ζοκέκηεολδ ηαεμδδβείηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκεκηεολζαγμιέκςκ ηαζ 

ηδξ ενεοκήηνζαξ.     

Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζθαιαάκεζ 56 ενςηήζεζξ, πμο ακηζζημζπμφκ ζε 55 ηςδζημφξ, εκχ 

είκαζ δμιδιέκμ ζε έλζ (6) εειαηζημφξ άλμκεξ, πμο πανμοζζάγμκηαζ, ςξ ελήξ: 

Άλμκαξ 1
μξ

:  Αζθάθεζα, Διπζζημζφκδ, Γεζιυξ  

Άλμκαξ 2
μξ

:  Καεδιενζκυ Πνυβναιια, ζοκήεεζεξ, δναζηδνζυηδηεξ  

Άλμκαξ 3
μξ

:  Κμζκςκζηυηδηα, Αθθδθεπζδνάζεζξ ιε άθθμοξ   

Άλμκαξ 4
μξ

:  Ηδζμζοβηναζία, Δοεθζλία, Φοπζηή Ακεεηηζηυηδηα Παζδζμφ  

Άλμκαξ 5
μξ

: Πνμζανιμβή ηδξ Ακάδμπδξ Μδηέναξ (ή άθθμο ηφνζμο Φνμκηζζηή) ηαζ ηςκ 

οπυθμζπςκ Μεθχκ ηδξ Ακάδμπδξ Οζημβέκεζαξ     

Άλμκαξ 6
μξ

:  ημζπεία Ακαδμπήξ  

5.5.5 Το πλαίζιο ηηρ Έπεςναρ 

ηδκ εκ θυβς ένεοκα, δ επζθμβή ημο δείβιαημξ είκαζ ζημπεοιέκδ ηαζ αθμνά ακαδυπμοξ 

βμκείξ, βζα ημοξ μπμίμοξ δ δζαδζηαζία ηδξ ακαδμπήξ μθμηθδνχεδηε απυ ηδκ ανιυδζα 

Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ 

Ζναηθείμο. Δπμιέκςξ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο δείβιαημξ ααζίζηδηε ζηδ ζοκδνμιή ηδξ ςξ 

άκς οπδνεζίαξ, ιε ζπεηζηυ αίηδια βζα ημ ζημπυ αοηυ, βζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ 
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πενζπηχζεςκ ακαδμπήξ ηαζ ηδκ πνυζααζδ ζηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηςκ ακαδυπςκ 

βμκέςκ. 

5.6 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία ζηελ Πνηνηηθή Έξεπλα  

Ο πζμ πναηηζηυξ ηνυπμξ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα είκαζ 

δ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ιενμθδρίαξ (απυρεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ ημο ζοκεκηεοηηή, 

πανακμήζεζξ η.α.). διακηζηή είκαζ, επίζδξ, δ «ζοβηθίκμοζα εβηονυηδηα», πμο απμηεθεί 

έκακ ηνυπμ εθέβπμο ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ζοκέκηεολδξ, ζοβηνζκυιεκεξ ιε ιζα άθθδ έβηονδ 

ιέηνδζδ (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
  

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

6.1 Καηαγξαθή ησλ Γεδνκέλσλ  

6.1.1. Παξνπζίαζε 1
ε
 πλέληεπμεο   

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ζ ακάδμπδ ιδηένα είκαζ 35 εηχκ, έββαιδ, είκαζ απυθμζημξ ΣΔΗ, έββαιδ (9 έηδ) ηαζ δεκ 

έπεζ απμηηήζεζ αζμθμβζηά παζδζά ιέπνζ ζήιενα. Δνβαγυηακ, ςξ ζδζςηζηή οπάθθδθμξ, πνζκ 

ηδκ ακαδμπή, υιςξ ιεηά ηδκ ακαδμπή ήηακ επζθμβή ηδξ κα αθμζζςεεί ζηδκ ακαηνμθή ημο 

παζδζμφ. Ο ζφγοβυξ ηδξ είκαζ 45 εηχκ. Ζ ημπμεέηδζδ ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα έβζκε πνζκ 7,5 ιήκεξ.   

Άμνλαο: 1
νο

  → Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

Απάκηδζδ (1, 2): ε ζπεηζηή ενχηδζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα απάκηδζε υηζ ημ ανέθμξ δνειεί 

ζηδκ αβηαθζά ηδξ, βεκζηά δεκ ηθαίεζ, μφηε είκαζ ακήζοπδ. ηακ δε εηηίεεηαζ ζε έκημκμοξ 

εμνφαμοξ, υηακ είκαζ ιαγί ηδξ, κζχεεζ αζθάθεζα ηαζ δεκ θμαάηαζ. Σμ ανέθμξ πέναζε ηζξ 

πνχηεξ διένεξ ηδξ γςήξ ημο ζημ κμζμημιείμ, υπμο οπήνπε απυθοηδ δζοπία ηαζ πήνε θίβμ 

πνυκμ κα εκανιμκζζηεί ζημ κέμ πενζαάθθμκ. ηδκ ανπή ακά δίςνμ ζημκ φπκμ ημο ημ 

ανέθμξ πανμοζίαγε «ηίκαβια»/«ηνάκηαβια», αθθά ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηέζζενζξ ιήκεξ έπεζ 

αθεεεί ηαζ κζχεεζ ήνειμ. Δπζδζχηεζ ηδκ αβηαθζά, δζοπάγεζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, κζχεεζ 

αζθάθεζα. Ζ ίδζα κζχεεζ ζζβμονζά ηαζ δεκ κζχεεζ αιδπακία υηακ ημ παζδί είκαζ ακήζοπμ, 

βζαηί ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ είκαζ δεηηζηυ ζε ηάεε ηδξ ηίκδζδ.   

Απάκηδζδ (3): Σμ παζδί ακηαπμηνίκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, πνμζπαεεί κα ιζιδεεί ήπμοξ, 

ηζκήζεζξ, ιέζς ημο παζπκζδζμφ, εκχ αθθδθεπζδνά ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. οθθααίγεζ 

θελμφθεξ: «ια-ιά, ιπα-ιπά, βζα-βζά».  

Απάκηδζδ (4): Σμ ανέθμξ «δεκ έπεζ ζοκδείζεζ ηαζ δεκ εέθεζ κα ηδκ απμπςνίγεηαζ». Ζ ίδζα 

δεκ πνεζάζηδηε αοηυ ημ δζάζηδια κα αθήζεζ ημ ιςνυ ζε ηάπμζμκ άθθμ βζα κα ημ 

θνμκηίζεζ, δεκ πνεζάζηδηε αμήεεζα, ακ ηαζ οπήνπε δζάεεζδ απυ υθμοξ. Οζ θμνέξ πμο 

πνεζάζηδηε κα ημ αθήζεζ ήηακ εθάπζζηεξ. Μυθζξ απμπςνεί απυ ημκηά ηδξ δ ακάδμπδ 

ιδηένα, δ ιζηνή είκαζ ακήζοπδ, ηάπμζεξ θμνέξ ηθαίεζ, ηάπμζεξ υπζ, ιπμοζμοθά πνμξ ηδκ 
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πυνηα ηαζ ηδκ ακαγδηά. ηακ επζζηνέθεζ δ ακάδμπδ ιδηένα, ημ παζδί «παιμβεθά ηαζ ιε 

ημ παναπάκς».  

Σμ ιυκμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο αθήκεζ ημ ανέθμξ, βζα δφμ χνεξ, ζε εαδμιαδζαία αάζδ, 

είκαζ ζηδ ζοκάκηδζδ, πμο έπεζ μνζζηεί, ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο, ζηδκ οπδνεζία 

(Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο). Σμ παζδί 

ιεηά ηδ ζοκάκηδζδ ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα, ήηακ ακήζοπμ, ακαζηαηςιέκμ, ηαεχξ αίςκε 

έκημκμ άβπμξ ηαζ πνεζαγυηακ ιία εαδμιάδα βζα κα επακέθεεζ. Σχνα πνεζάγεηαζ 1-2 

διένεξ.  

Απάκηδζδ (5, 6, 7): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ μ δεζιυξ ακαπηφπεδηε αιέζςξ ιε ημ 

παζδί, επεζδή οπήνπε έκημκα δ ακάβηδ βζ’ αοηυ. Δηπθδνχεδηε ιζα επζεοιία ηδξ, πμο ηδξ 

δίκεζ πανά, αβαθθίαζδ. Έκα ιήκα ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα, ακαπηφπεδηε πενζζζυηενμ μ δεζιυξ. Ακαθένεζ «Γεκ ιπμνχ κα πενζβνάρς ιε 

θυβζα αοηά πμο κζχες. Μμο αβαίκεζ ημ παναπάκς ζε αοηήκ. ηδκ ανπή οπήνπε πανά, 

αθθά δεκ ιπμνμφζα κα ηδ κζχζς 100%, οπήνπε έκαξ θυαμξ βζα ηδκ επζζηνμθή ημο 

παζδζμφ ζηδ αζμθμβζηή ιδηένα». Σδκ απμηαθεί «αβάπδ ιμο, ιςνυ ιμο, ημνμφθα ιμο, 

ροπή ιμο».  

Ακαθενυιεκδ ζημ ανέθμξ, ακαθένεζ «θδ ηδ ιένα εηθνάγεζ ηδκ αβάπδ ηδξ, δεκ είκαζ 

οπεναμθή. Τπάνπεζ πθδνυηδηα, αολάκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ πμθφ δ αβάπδ. Σμ κζχεεζ ηαζ 

ιε ιέκα ηαζ ιε ημκ παηένα ηδξ, ηνέιεηαζ πάκς ημο, υηακ επζζηνέθεζ απυ ηδ δμοθεζά».  

Απάκηδζδ (8): «Ζ παζδίαηνμξ ηδξ ακαθένεζ υηζ είκαζ ηοπενή, ημ παζδί ακαπηφζζεηαζ πάκς 

απ’ ημ επίπεδμ πμο ακηζζημζπεί ζηδκ δθζηία ημο. Σα ειαυθζα ηδξ βίκμκηαζ ηακμκζηά. ε 

αοηή ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ, ημ ανέθμξ ζπδιαηίγεζ θελμφθεξ, έπεζ ακαπηφλεζ ηδ θεπηή 

ηζκδηζηυηδηα, πνμζπαεεί κα πζάζεζ/κα θηάζεζ ακηζηείιεκα, ιπμοζμοθάεζ, έπεζ ακηίθδρδ. 

ηδνίγεηαζ ζηα έπζπθα ηαζ ζηέηεηαζ ηαζ ηάπμζεξ ζηζβιέξ, αζοκαίζεδηα, ζηέηεηαζ ιυκδ 

ηδξ. ηακ ηδκ ηναηάς ηάκεζ αήια, κζχεεζ ζηαεενυηδηα. Κναηά ημ ιπμοηάθζ ιυκδ ηδξ ηαζ 

πίκεζ ημ βάθα ηδξ. Καηεααίκεζ/βθζζηνά απυ ημκ ηακαπέ, ιε πνμζμπή. Ξένεζ κα 

πνμζηαηεφεζ ημκ εαοηυ ηδξ. οθθααίγεζ ιζηνέξ θέλεζξ. ημ ζοκαίζεδια είκαζ εηθναζηζηή 

ηαζ εηδδθχκεζ ηδκ αβάπδ ηδξ». 
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Άμνλαο: 2
νο

  → Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο  

Απάκηδζδ (1): ημ ηαεδιενζκυ πνυβναιια ημο παζδζμφ, υπςξ πενζβνάθδηε απυ ηδκ 

ακάδμπδ ιδηένα ακαθοηζηά, ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ ζςιαηζηέξ ηαζ ροπμημζκςκζηέξ ακάβηεξ 

ημο παζδζμφ ζε αοηή ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ πμο ανίζηεηαζ (ηνμθή, οβζεζκή - 

ηαεανζυηδηα, φπκμξ, αθθδθεπίδναζδ, ροπμηζκδηζηά ενεείζιαηα). Σα βεφιαηα ημο ιςνμφ 

είκαζ ηαηηζηά, «είκαζ ηαθυθαβδ», υπςξ ακέθενε, ημζιάηαζ ημ ιεζδιένζ δφμ χνεξ, παίγεζ, 

ηζκείηαζ ηαζ ημ ανάδο (9:00 ι.ι.) ηδξ ηάκεζ ιπάκζμ ηαζ ημζιάηαζ. Ο φπκμξ ηδξ είκαζ 

ηακμκζηυξ ηαζ δεκ λοπκά ηδ κφπηα, πανεηηυξ ιία θμνά εάκ πεζκάεζ ή ηαευθμο, εάκ κζχεεζ 

πθήνδξ ιε ημ βεφια. ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα 

ημ παζδί «ηζκαζζυηακ» ζοπκά (ακά δίςνμ), αθθά ζηδ ζοκέπεζ αοηυ λεπενάζηδηε. Σμ 

ηνεααηάηζ ημο παζδζμφ είκαζ ζημ δςιάηζμ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ.  

Απάκηδζδ (2): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ ζημ παζδί ανέζμοκ ηα πνχιαηα, 

επελενβάγεηαζ ηα παζπκίδζα ηαζ ηα ακηζηείιεκα, βεθάεζ ηαζ έπεζ πενζένβεζα βζα υθα. Δίκαζ 

ζημ επίηεκηνμ ηαζ επζδζχηεζ κα ηνααάεζ ηδκ πνμζμπή.  

*Απάκηδζδ (3-5).  (Οζ ενςηήζεζξ αθμνμφκ παζδζά ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ)  

Άμνλαο: 3
νο

  → Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

Απάκηδζδ (1): Με ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ δέεδηε αιέζςξ, ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

(μζημβεκεζαηυ, θζθζηυ πενζαάθθμκ) πνεζάζηδηε πνυκμξ. Σμ πνχημ δζάζηδια έδεζπκε θίβμ 

ακήζοπμ, δοζακαζπεημφζε ηαζ έδεζπκε επζθοθαηηζηυηδηα ιαγί ημοξ ηαζ ήηακ 

«βακηγςιέκμ» ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. ηαδζαηά, ημ παζδί δέεδηε ηαζ ιε ημοξ 

οπυθμζπμοξ ηαζ αθθδθεπζδνά ιαγί ημοξ. Πάκηα, υιςξ, «έπεζ ημ κμο ηδξ» εάκ ανίζημκηαζ 

ηαζ μζ ακάδμπμζ βμκείξ ζημκ πχνμ, ημοξ ακαγδηά. Αζζεάκεηαζ ακαζθάθεζα υηακ μζ 

ακάδμπμζ βμκείξ απμιαηνφκμκηαζ.  

Απάκηδζδ (2-7): πςξ ηυκζζε δ ακάδμπδ ιδηένα, δ ιζηνή είκαζ βεθαζηή, θζθζηή ηαζ 

πανμφιεκδ ιε υθμοξ, εκχ αθθδθεπζδνά ηαθφηενα ιε ηα παζδζά. Δπίζδξ, ιε ηα παζδζά είκαζ 

δζεηδζηδηζηή, υζμκ αθμνά ηα παζπκίδζα. Με ημοξ λέκμοξ είκαζ δεηηζηή, δεκ ηθαίεζ, απθά 

ακαγδηά ηδκ αβηαθζά ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ ηαζ δείπκεζ πνμηίιδζδ ζηδκ ίδζα. ηαδζαηά, 

υιςξ, παναηδνεί υηζ ελεθίζζεηαζ δ ημζκςκζηυηδηα ηαζ δ ελςζηνέθεζα ημο παζδζμφ.  

Γεκζηά, ηδξ ανέζμοκ μζ έλμδμζ, ιυθζξ ακηζθαιαάκεηαζ υηζ εημζιάγμκηαζ παίνεηαζ. Με 

άημια πμο αθέπεζ βζα πνχηδ θμνά δεκ είκαζ δζαποηζηή, έπεζ ιζα κηνμπαθυηδηα, υιςξ 
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παιμβεθάεζ ηαζ είκαζ θζθζηή. Έπεζ αθειιαηζηή επαθή ιε υθμοξ, δεκ ημοξ απμθεφβεζ, απθά 

παναιέκεζ ζηδκ αβηαθζά ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ. 

Έπεζ δείλεζ ανηεηέξ θμνέξ υηζ γδθεφεζ, ιυθζξ δ ακάδμπδ ιδηένα πνμζεββίζεζ άθθμ παζδί, 

ημ ανέθμξ εβηαηαθείπεζ εηείκμ ιε ημ μπμίμ αζπμθείηαζ ηαζ βηνζκζάγεζ, ακαγδηχκηαξ ηδκ. 

Δπζδζχηεζ ηδκ απμηθεζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ έπεζ.   

Άμνλαο 4
νο

: Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

Απάκηδζδ (1). Ζ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ παναηηδνίγεηαζ εφημθδ. Ζ ιδηένα ακαθένεζ 

υηζ ημ παζδί είκαζ εφημθμ ζημ θαβδηυ, ζημκ φπκμ. Δπίζδξ, είκαζ παιμβεθαζηυ, δεηηζηυ ζε 

ηνίημοξ, είκαζ ήνειμ.  

Απάκηδζδ (2, 3). φιθςκα ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα «Σμ παζδί παίνεηαζ ηαζ ιε ημ 

παναπάκς υηακ επζηοβπάκεζ ηάηζ, παίνεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηανδζά ημο». Δπίζδξ, 

«Αζζεάκεηαζ υθδ ηδκ αβάπδ πμο ημο πνμζθένεηαζ, ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ, ηδ δέπεηαζ ηαζ 

αοηυ θαίκεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζδνά ηαζ ζοιπενζθένεηαζ». 

*Απάκηδζδ (4-5). (Οζ ενςηήζεζξ αθμνμφκ παζδζά ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ)   

Απάκηδζδ (6). ηδκ ενχηδζδ πχξ ακηζδνά ημ παζδί ζηδκ επίπθδλδ, δ ακάδμπδ ιδηένα 

ακαθένεζ «ηακ απαβμνεφς ζημ παζδί κα ηάκεζ ηάηζ πμο ημ εέηεζ ζε ηίκδοκμ, ιε ημζηάγεζ 

επίιμκα, δεκ ηθαίεζ, ζα κα πνμζπαεεί κα ιε ροπμθμβήζεζ. Έπεζηα, ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ 

οπμδείλεζξ ιμο, δεκ ακηζδνά πμηέ ιε ηθάια».   

Απάκηδζδ (7). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ «ηακ πενκάς δοζημθίεξ, ιμζάγεζ κα ημ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ επδνεάγεηαζ. Γεκ παιμβεθά υπςξ πνζκ, δείπκεζ, υιςξ, ηδκ αβάπδ ηδξ 

ηαζ ιε αβηαθζάγεζ». 

Απάκηδζδ (8). Ζ ακάδμπδ ιδηένα παναηηδνίγεζ ημ παζδί ελςζηνεθέξ, είκαζ ημζκςκζηυ, 

παιμβεθάεζ δζανηχξ, παναηηδνίγεηαζ υιςξ ηαζ απυ ζοζημθή ζε ηνίημοξ, έπεζ ημ κμο ηδξ 

κα ανίζημκηαζ δίπθα μζ ακάδμπμζ βμκείξ, κζχεεζ αζθάθεζα. Ξένεζ κα δζεηδζηεί απυ άθθα 

παζδζά (παζπκίδζα). Καηακμεί ημ πζμφιμν ηαζ ιάθζζηα λένεζ κα πνμηαθεί. Αθθδθεπζδνά ιε 

ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, ιε δζάεεζδ βζα παζπκίδζ.  
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Άμνλαο 5
νο

: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

Απάκηδζδ (1): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ήηακ ζδζςηζηή οπάθθδθμξ. ηακ μθμηθδνχεδηε δ 

δζαδζηαζία ηδξ ακαδμπήξ, δ ίδζα απμθάζζζε κα απμπςνήζεζ απυ ηδκ ενβαζία ηδξ, έηζζ 

χζηε κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθμζζςεεί απμηθεζζηζηά ζηδ θνμκηίδα ημο ιςνμφ.  

Απάκηδζδ (2): «Ο πνυκμξ, ηαεδιενζκά, επανηεί βζα ηζξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ, εκχ βζα 

ειάξ υθα ιπαίκμοκ ζε δεφηενδ ιμίνα. ιςξ, αοηυ είκαζ εοπάνζζημ ηαζ δεκ πνμηαθεί 

άβπμξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ. Παθαζυηενα, μ ζφγοβυξ ιμο ήηακ απαζηδηζηυξ ιε ηζξ δμοθεζέξ 

ημο ζπζηζμφ, εκχ ηχνα δέπεηαζ ηα πάκηα». Ζ ίδζα, ζοκεπίγμκηαξ, ακαθένεζ υηζ ακ ηαζ έπεζ 

οπμζηδνζηηζηυ δίηηομ, δεκ έπεζ γδηήζεζ αμήεεζα ηαζ δεκ ημ εεςνεί απαναίηδημ, αθμφ ηα 

ηαηαθένκεζ ιέπνζ ζήιενα.  

Απάκηδζδ (3): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ εηδδθχκεζ ηνοθενυηδηα δζανηχξ πνμξ ημ 

παζδί. ηδκ ανπή ήηακ πανμφιεκδ, αθθά είπε ηαζ έκα θυαμ, πμο δεκ ηδξ επέηνεπε κα 

αζχζεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημοξ.  

Απάκηδζδ (4-5): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ αζζεάκεηαζ πμθθέξ θμνέξ υηζ ημ παζδί 

εα ιπμνμφζε κα είκαζ αζμθμβζηυ παζδί ηδξ. Σδξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά «Να λένεζξ 

αβάπδ ιμο υηζ εα ήεεθα πμθφ κα ζε είπα βεκκήζεζ». Ο δεζιυξ πμο οπάνπεζ ακάιεζά ημοξ 

μθμέκα ηαζ ζζπονμπμζείηαζ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ αολάκμκηαζ (ζοβηίκδζδ). 

Απάκηδζδ (6): Ζ ακάδμπδ ιδηένα ζηδκ εηδμπή ηδξ απμιάηνοκζδξ ημο παζδζμφ απυ 

ημκηά ηδξ ακαθένεζ: «Σζξ πνχηεξ διένεξ ακδζοπμφζα πενζζζυηενμ. Σχνα αάγς ηδ 

θμβζηή. Δάκ αοηυ ημ παζδί πμο ημ αβαπχ ηυζμ οπάνπεζ ιία πζεακυηδηα κα είκαζ ηαθά, 

πνμηζιχ κα είκαζ ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο ηαζ αξ ηθάρς, ανηεί κα είκαζ αοηυ ηαθά. 

Δάκ πενάζεζ ηαθφηενα ιαγί ιμο, εα ηάκς ηα αδφκαηα δοκαηά βζα ημ ζοιθένμκ ημο 

παζδζμφ. Με ηδκ αβάπδ λεπενκζμφκηαζ υθα» (ζοβηίκδζδ). 

Απάκηδζδ (7). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθενυιεκδ ζημ ζφγοβυ ηδξ, ημκίγεζ: «Δίκαζ ζακ κα 

έπς δφμ παζδζά ζημ ζπίηζ. Ο ίδζμξ ζοκςιμηεί ιε ημ παζδί. ζμ πενκάεζ μ ηαζνυξ, μ ίδζμξ 

δέκεηαζ αηυια πενζζζυηενμ, έπεζ βθοηάκεζ, δ πνμηεναζυηδηά ημο είκαζ ημ παζδί». 

Απάκηδζδ (8). Ζ πνμζανιμβή ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ ήηακ άιεζδ, δεκ πνεζάζηδηε 

πνυκμξ, επεζδή οπήνπε δ ακάβηδ βζα ημ παζδί.  
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Απάκηδζδ (9). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ δ ζπέζδ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ ιεηά ηδκ 

ακαδμπή έπεζ επδνεαζηεί εεηζηά, πνμξ ημ ηαθφηενμ. Εμοκ πενζζζυηενμ ανιμκζηά, δ γςή 

έπεζ απμηηήζεζ κυδια, επίηεκηνμ ηαζ πνμηεναζυηδηα απμηεθεί απμηθεζζηζηά ημ παζδί.   

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

Απάκηδζδ (1, 2). Ζ ακαδμπή δζανηεί ζοκμθζηά 7,5 ιήκεξ. Ζ επζεοιία ηδξ ακάδμπδξ 

ιδηέναξ, βζα ηδ θνμκηίδα εκυξ παζδζμφ πμο πνεζάγεηαζ πνμζηαζία είπε λεηζκήζεζ απυ ηδκ 

δθζηία ηςκ δέηα (10) εηχκ, υηακ δ ίδζα άημοζε βζα ιζα μζημβέκεζα πμο θζθμλεκμφζε έκα 

παζδί ημ δζάζηδια ηςκ εμνηχκ. Ήηακ έκαξ δζαηαήξ πυεμξ δ απυηηδζδ εκυξ παζδζμφ, ιε 

μπμζμδήπμηε ηνυπμ, βζαηί δεκ έπεζ ηαιία δζαθμνά βζα εηείκδ ημ αζμθμβζηυ ιε ημ ακάδμπμ 

ηέηκμ. Σέθμξ, δ ίδζα δεκ εα επέθεβε πμηέ ηδ ιέεμδμ ηδξ ελςζςιαηζηήξ βμκζιμπμίδζδξ.  

Απάκηδζδ (3). Ζ ζοκάκηδζδ ημο παζδζμφ ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα είπε μνζζηεί ιε 

δζηαζηζηή απυθαζδ, ιία θμνά ακά δέηα διένεξ. Σμ παζδί, ηαηά ημκ απμπςνζζιυ απυ ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ, ακηζδνμφζε, έηθαζβε, «βακηγςκυηακ» πάκς ζηδκ ακάδμπδ. Αοηυ ήηακ 

ηάηζ πμο επδνέαγε ηδκ ροπμθμβία ημο παζδζμφ, βζα ιία εαδμιάδα. Σμ παζδί 

απμδζμνβακςκυηακ ηαζ πανμοζίαγε έκημκμ ζηνεξ. Πενκχκηαξ μ ηαζνυξ, αοηή δ 

ζοιπενζθμνά θείκεζ, ηαεχξ ημ παζδί βκςνίγεζ υηζ εα επζζηνέρεζ ζημοξ ακαδυπμοξ, 

παναιέκεζ, υιςξ, ακήζοπμ υηακ ημοξ απμπςνίγεηαζ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ζοκάκηδζδξ, υηακ ημ παζδί επζζηνέθεζ ζημοξ ακαδυπμοξ βμκείξ, είκαζ πανμφιεκμ ηαζ 

δείπκεζ ιζα ακηίεεηδ εζηυκα, ζε ζπέζδ ιε ημκ απμπςνζζιυ. 

Απάκηδζδ (4). «Ζ ζπέζδ ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα είκαζ δ ηαθφηενδ, ιέπνζ εηεί πμο 

ιπμνχ. Γεκ ιπμνχ κα ηάκς ηάηζ παναπάκς. Κάκς υ,ηζ μνίγεζ μ κυιμξ. Σμ παζδί είκαζ δ 

πνμέηηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ιδηέναξ ηαζ ιε αοηή ηδ ζηέρδ, ηδκ αβαπχ». 

Απάκηδζδ (5). Σμ παζδί έδεζπκε κα πνμζανιυγεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζή ημο, ιε 

ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. Μεηά ημ δζάζηδια ηςκ 4-5 ιδκχκ, έδεζπκε κα πνμζανιυγεηαζ 

πθήνςξ ηαζ ζημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ.  

Απάκηδζδ (6). «Αοηή ηδ ζπέζδ ακάιεζά ιαξ εα ηδ παναηηήνζγα “Αβάπδ”, ηδκ 

εζζπνάηης, ηδκ ακηζθαιαάκμιαζ ζηζξ ηζκήζεζξ, ζηδκ πνμζέββζζδ». 

Απάκηδζδ (7). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ δ ζηέρδ βζα επυιεκδ ακαδμπή/οζμεεζία 

οπάνπεζ έκημκα, εζδζηυηενα δε βζα οζμεεζία, αθμφ δ ίδζα δέκεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ιε ηα 

παζδζά. «Τπάνπεζ αοηή δ αβάπδ, πμο ηάπςξ πνέπεζ κα πνμζθενεεί», ακαθένεζ.  
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Απάκηδζδ (8). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ είκαζ αοημκυδημ υηζ ημ παζδί εα 

εκδιενςεεί, ζηδκ ηαηάθθδθδ δθζηία, εθυζμκ παναιείκεζ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα.  

Απάκηδζδ (9). «Τπάνπεζ ιεβάθδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ οπμζηήνζλδ πμο θαιαάκς απυ ηδκ 

ανιυδζα Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο. 

Πένα απυ ηδκ εκδιένςζδ, οπάνπεζ δ ακενχπζκδ πθεονά, δ πνυζααζδ ζηδκ επζημζκςκία 

ακά πάζα ζηζβιή, δ αιεζυηδηα, δ ροπμθμβζηή ζηήνζλδ. Κάκμοκ ημ ηαθφηενμ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο παζδζμφ».  

 



54 

 

6.1.2 Παξνπζίαζε 2
εο 

πλέληεπμεο   

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ζ ακάδμπδ ιδηένα είκαζ 57 εηχκ, είκαζ απυθμζημξ ΑΔΗ ηαζ ηάημπμξ δζδαηημνζημφ, δεκ 

έπεζ απμηηήζεζ αζμθμβζηά παζδζά, εκχ πνυηεζηαζ βζα ιμκμβμκέα. Πνυηεζηαζ βζα πενίπηςζδ 

ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ παζδί θζθμλεκείημ απυ ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα ηάεε ααααημηφνζαημ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ Δμνηχκ (Υνζζημφβεκκα, Πάζπα) 

βζα δζάζηδια 3,5 εηχκ, πενίπμο. Σμ εκδζάιεζμ δζάζηδια ημ παζδί δζααζμφζε ζε 

Δηηθδζζαζηζηυ Ίδνοια Παζδζηήξ Πνμζηαζίαξ. Ζ ακαδμπή θζθμλεκίαξ λεηίκδζε πνζκ 

πέκηε (5) έηδ πενίπμο ηαζ ελεθίπεδηε ζε οζμεεζία ηαηά ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.  

Άμνλαο 1
νο

: Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

Απάκηδζδ (2α-8α): Σμ παζδί ζηδκ έκανλδ ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ ήηακ ζηδκ δθζηία ηςκ 

έλζ (6) εηχκ, πενίπμο. Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθάιαακε ηδ θνμκηίδα ημο παζδζμφ ηάεε 

ααααημηφνζαημ ηαζ ζημοξ απμπςνζζιμφξ, ηαηά ηδκ επζζηνμθή ημο ζημ Ίδνοια, οπήνπε 

πάκηα έηδδθδ ζοβηίκδζδ ηαζ έκημκα ζοκαζζεήιαηα. Ζ ιδηένα ακαθένεζ «Μυθζξ 

ημζηαπηήηαιε ζηα ιάηζα, λέναιε», ηαεχξ οπήνπε εεηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα, πμο ακαπηφπεδηε απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή. Ζ ιδηένα 

πνμζθςκμφζε πάκηα ημ παζδί «αβάπδ ιμο», «αβαπμφθα ιμο».  

Σα ζοκαζζεήιαηα ημο παζδζμφ εηθνάγμκηακ πάκηα ιε πμθθέξ αβηαθζέξ ζηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα ηαζ ελέθναγε ηδκ επζεοιία κα ηδκ είπε βεκκήζεζ εηείκδ.  

ε αοηή ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ, ημ ημνίηζζ είκαζ 12 εηχκ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ ιέζδ 

εθδαζηή δθζηία. Δίκαζ ιαεήηνζα Α΄ Γοικαζίμο, παναηηδνίγεηαζ απυ μλοδένηεζα, έπεζ 

ορδθή ζπμθζηή επίδμζδ, ηαθή πνμζανιμβή/έκηαλδ ζημ ζπμθείμ.  

Απακηήζεζξ (1α): Ζ ιδηένα ακαθένεζ υηζ μ ιεβαθφηενμξ θυαμξ ημο ημνζηζζμφ ήηακ κα 

ιδκ ηδ πάζεζ. Πνμδβμφιεκμζ θυαμζ, ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ, ήηακ δ απμδμπή απυ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ, ηαεχξ ηα παζδζά ηδξ αζημφζακ bullying. Ζ ίδζα, απυ ιζηνή, είπε θακενχζεζ 

ζημοξ μιδθίημοξ ηδκ αθήεεζα βζα ηδκ παναιμκή ηδξ ζημ Ίδνοια ηαζ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα 

ηαζ αοηυ πνμηάθεζε ζπυθζα ηαζ απμηθεζζιυ ζημ πνυζςπυ ηδξ.  

Απάκηδζδ (2α). Ζ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ημ παζδί, πςνίξ αιθζαμθία, επζθέβεζ ηαζ εέθεζ κα 

ιείκεζ ιαγί ηδξ βζα πάκηα ηαζ αζηεζεουιεκδ ηδξ θέεζ κα γήζεζ ιέπνζ ηα 150 πνυκζα.   

Απάκηδζδ (3α). ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημ ημνίηζζ απμηαθμφζε ηδκ ακάδμπδ, ηυηε, 

ιδηένα «Κα ………», ζηδ ζοκέπεζα ιε ημ υκμιά ηδξ ηαζ ιεηά απυ 5 ιήκεξ «Μαιά». 
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Έηημηε, ημ παζδί απμηαθμφζε ηδ ιδηένα ημο «Μαιάηζ», «Μαιαημφθα». Ζ ίδζα 

πενζβνάθεζ έκακ ςναίμ δεζιυ ιεηαλφ ημοξ, πμηέ δεκ ηδκ έκμζαλε πχξ ηδκ απμηαθεί. 

Απάκηδζδ (4α). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, δεκ παναηδνήεδηε 

απυζονζδ, άθθςζηε μ ημζκυξ πνυκμξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ (ααααημηφνζα, εμνηέξ). Γεκ 

παναηδνήεδηε απυζονζδ, ηαεχξ ζογδημφζακ βζα υθα ηα εέιαηα πμο πνμέηοπηακ. 

ήιενα, ημ ημνίηζζ ανίζηεηαζ ζηδκ εθδαεία. Απμζφνεηαζ ζημ δςιάηζυ ηδξ βζα κα 

ιεθεηήζεζ, κα αημφζεζ ιμοζζηή, αθθά, υπςξ, ακαθένεζ είκαζ ηάηζ θοζζμθμβζηυ, ηαεχξ 

εκεαννφκεηαζ απυ ηδ ιδηένα ηδξ βζα ακελανηδζία. Μμζνάγμκηαζ, επίζδξ, πμθφ πνυκμ ζημ 

ζαθυκζ ή ηδκ ημογίκα.  

Απάκηδζδ (5α). ηδκ ανπή ηδξ ζοιαίςζδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαδμπήξ, οπήνπακ 

λεζπάζιαηα εοιμφ, ακηζδνάζεζξ, ζημ πνυζςπμ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ. Σα ηεθεοηαία 

πέκηε (5) πνυκζα, αοηά έπμοκ εηθείρεζ. Μεηά απυ ζογήηδζδ πμο είπε ιεηέπεζηα ιε ημ 

ημνίηζζ, έθααε ηδκ απάκηδζδ υηζ θμαυηακ ιδ ηοπυκ ηδκ απμννίρεζ ηαζ βζ’ αοηυ ήηακ 

επζεεηζηή. Έηζζ, δ ιδηένα εηθαιαάκεζ ηδκ έκηαζή ηδξ ςξ έκακ ηνυπμ κα δμηζιάζεζ ηζξ 

ακημπέξ ηδξ.  

Απάκηδζδ (6α). Ζ ιδηένα εκζζπφεζ ημ παζδί βζα κα ζοιιεηέπεζ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Καεανίγμοκ ιαγί ημ ζπίηζ, ιαβεζνεφμοκ ηαζ ηδξ ακαεέηεζ ενβαζίεξ, υπςξ ηδκ πθδνςιή 

θμβανζαζιχκ βζα κα έπεζ ηδ δζαπείνζζδ πνδιάηςκ, ηαεχξ επζδζχηεζ κα ηδξ ηαθθζενβεί ηδκ 

οπεοεοκυηδηα ηαζ ηδ ζοκέπεζα. Δπίζδξ, ιμζνάγμκηαζ πνυκμ βζα δναζηδνζυηδηεξ ιε 

ροπαβςβζηυ παναηηήνα (π.π. εηδνμιέξ).  

Απάκηδζδ (7-8α). Σμ ημνίηζζ βκςνίγεζ ηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο ηαζ δεκ έπεζ ηδ δζάεεζδ 

κα έπεζ επαθή ιαγί ηδξ. Δζηζάγεζ ζηα εεηζηά ζημζπεία ηδξ εεηήξ, πθέμκ, ιδηέναξ ηδξ ηαζ 

είκαζ πανμφιεκδ βζα ηδ ζπέζδ ακάιεζά ημοξ.  

Απάκηδζδ (9α). Ζ ζπέζδ ακαπηφπεδηε ζηαδζαηά. Μεηά ημοξ 5-6 πνχημοξ ιήκεξ ηδξ 

ακαδμπήξ, ημ παζδί ακμίπηδηε ηαζ ελέθναγε βεβμκυηα πμο ζοκέααζκακ ζημ ίδνοια 

(εηθμαζζιυξ απυ ηα ιεβαθφηενα παζδζά, ζοκηδνδηζηυξ ηνυπμξ δζαπαζδαβχβδζδξ, 

οπμηαηηζηυξ ηνυπμξ δζαπείνζζδξ βεβμκυηςκ γςήξ). Σμ παζδί, ζηδκ ανπή, ακαπανήβαβε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ. Γζα πανάδεζβια, έηακε ηάηζ άζπδιμ ηαζ ιεηά 

γδημφζε εκμπζηά «ζοβκχιδ», ηάηζ πμο έπναηηακ ηαζ ηα ιεβαθφηενα παζδζά ζημ ίδνοια 

(απαζημφζακ απυ ηα ιζηνυηενα, υπςξ ημ ακάδμπμ παζδί, κα ηάκμοκ δμοθεζέξ ακηί ηα 

ιεβαθφηενα ηαζ ιεηά γδημφζακ ζοβκχιδ ηαζ κα ιδκ ημ απμηαθφρμοκ).  
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Απάκηδζδ (10α). ηδκ ενχηδζδ εάκ πενζθαιαάκεζ ηδ ιδηένα ζημοξ ιεθθμκηζημφξ 

ζπεδζαζιμφξ ηδξ, δ απάκηδζδ ήηακ εεηζηή «Ναζ, αθθά ηδκ πνμεημζιάγς βζα ακελανηδζία. 

Πάκηα εα είιαζ εδχ, αθθά εέθς κα πεηάλεζ ιε ηα δζηά ηδξ θηενά».  

Άμνλαο 2
νο

: Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο  

Απάκηδζδ (1). ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ, βζα ανηεημφξ ιήκεξ, ημ παζδί λοπκμφζε ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο φπκμο, οπκμααημφζε, είπε εθζάθηεξ, έηθαζβε. Αοηυ ιεζχεδηε ζηαδζαηά ηαζ 

ζηαιάηδζε ιεηά απυ πνμκζηυ δζάζηδια 5-6 ιδκχκ. Καηά ηα άθθα, δ δζαηνμθή ηδξ ήηακ 

ηακμκζηή ηαζ δεκ παναηδνήεδηε ηάπμζμ άθθμ γήηδια.  

Απάκηδζδ (2). Ζ ιδηένα ακαθένεζ υηζ υζμκ αθμνά ηα παζπκίδζα ηδξ, πμηέ δεκ έδεζπκε 

επζεεηζηή δζάεεζδ υηακ έπαζγε, ημ ακηίεεημ, ιάθζζηα, ηα πνυζεπε. Ήηακ δ πνχηδ θμνά 

πμο είπε ζηδκ ηαημπή ηδξ παζπκίδζα, πςνίξ κα ηα ιμζνάγεηαζ ιε άθθα παζδζά. Μάθζζηα, 

επεζδή είπε πμθθά ηαζ δεκ ηα πνεζαγυηακ πζα, ηα πνμζέθενακ ζε μζημβέκεζεξ ηαζ ζημ 

Ίδνοια.  

Απάκηδζδ (3). Σμ παζδί δζαηνίκεηαζ απυ επζιέθεζα ηαζ ζοκέπεζα ηαζ επζεοιεί ηδκ 

ακηαιμζαή, υιςξ δεκ δζαηαηέπεηαζ απυ ααειμεδνία. Καηααάθθεζ πνμζπάεεζα ηαζ αοηυ 

είκαζ ηάηζ πμο ηδξ εκέπκεοζε δ ενςηχιεκδ. Έιαεε πςξ μ,ηζδήπμηε επζεοιεί, απαζηεί 

πνμζπάεεζα ηαζ επζιμκή.  

Απάκηδζδ (4). Ζ ιδηένα ακέθενε υηζ απυ ηδκ πνχηδ δδιμηζημφ, ιεθεηά ιυκδ ηδξ. Δάκ 

δεκ ηαηακμεί ηάηζ επανηχξ (ή ζηζξ επακαθήρεζξ), απεοεφκεηαζ ζηδκ ίδζα, αθθά ζοκήεςξ 

δεκ είκαζ ακαβηαίμ, ηαεχξ είκαζ απμδμηζηή ηαζ ιεεμδζηή.  

Απάκηδζδ (5). Δίκαζ ηαθή ζηα αεθήιαηα ηαζ ζ’ αοηυ ζοιαάθεζ δ ζςιαηζηή ηδξ 

δζάπθαζδ. Πένοζζ ήηακ ζε μιάδα αυθεσ, αθθά ζηαιάηδζε, εκχ θέημξ είκαζ ζε μιάδα 

ιπάζηεη. Παίγεζ ηζεάνα, παναημθμοεεί ζειζκάνζα δδιζμονβζηήξ βναθήξ ηαζ εεαηνζημφ 

παζπκζδζμφ ηαζ ιαεαίκεζ αββθζηά. Σέθμξ, βνάθεζ πμζήιαηα ηαζ βεκζηά επζθέβεζ κα 

εηθνάγεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ.  

Άμνλαο 3
νο

: Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

Απάκηδζδ (1, 2): Σμ παζδί θάηνεοε ηδ βζαβζά ηδξ (ιδηένα ηδξ ενςηχιεκδξ) ηαζ ακάιεζά 

ημοξ οπήνπακ πμθφ υιμνθα ζοκαζζεήιαηα. Δπίζδξ, ελαζνεηζηά ηαθέξ ζπέζεζξ οπήνπακ 

πάκηα ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. ηδκ ανπή δεκ έηακε εφημθα ζοκμιήθζημοξ 

θίθμοξ, εκχ δοζημθεουηακ ηαζ ιε ηα ιεβαθφηενα παζδζά. Μυθζξ ακαπηοζζυηακ 
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μζηεζυηδηα, οπήνπε πενζζζυηενδ άκεζδ ηαζ εηθναζηζηυηδηα. ήιενα, ζε ηνίημοξ, 

παναηδνείηαζ ιζα ιζηνή επζθφθαλδ, αθθά ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα. 

Απάκηδζδ (3, 4). Ζ εεηή, ζήιενα, ιδηένα ακαθένεζ: «ηακ ήιαζηακ ιαγί δεκ έκζςεε 

ακαζθάθεζα πμηέ, εκχ υηακ ανζζηυηακ ζε άθθμ πενζαάθθμκ, ιυκδ ηδξ, έκζςεε εοάθςηδ. 

Ίζςξ κα έκζςεε θίβμ ιεζμκεηηζηά ιε άημια ιε ηα μπμία δεκ είπε ακαπηοπεεί μζηεζυηδηα, 

αθθά ήηακ ηάηζ πμο ημ δμοθέραιε ηαζ ζήιενα παναηδνείηαζ ιεβάθδ αεθηίςζδ. 

Βμήεδζακ πμθφ μζ ηεπκζηέξ ηαζ ηα παναιφεζα, υπςξ “Γεκ εέθς κα αβς απυ ημ αοβυ” ηαζ 

ηδξ είπα ακαθένεζ ημ Ίδνοια είκαζ ημ ηέθοθμξ ημο αοβμφ ηαζ έζπαζε ηχνα πζα».  

Απάκηδζδ (5, 6, 7). Γεκζηά παναηδνεί ημοξ άθθμοξ, είκαζ θζθζηή, ημοξ παιμβεθά, δεκ 

παναηδνείηαζ έκηαζδ ιεηαλφ ημοξ. Έπεζ δοκαηυ «εβχ», αοημεηηίιδζδ, επζιμκή, παν’ υθα 

αοηά έδεζπκε κα γδθεφεζ ηδ ζπέζδ ηςκ άθθςκ παζδζχκ ιε ημκ παηένα ημοξ (ίζςξ επεζδή 

δεκ είπε αοηυ ημ πνυηοπμ πμηέ). Ξεπςνίγεζ ηζξ θίθεξ ηδξ, ηζξ επζθέβεζ εηείκδ, έπεζ ζςζηή 

ηνίζδ ηαζ δεκ παναζφνεηαζ εφημθα.  

Άμνλαο 4
νο

:  Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

Απάκηδζδ (1). Ζ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ ηχνα είκαζ εφημθδ. ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ 

οπήνπακ έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ηαζ επζεεηζηυηδηα ζημ πνυζςπμ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ.  

Απάκηδζδ (2, 4). Γεκζηά, πάκηα παζνυηακ ιε ηα επζηεφβιαηά ηδξ ηαζ έδεζπκε εκεμοζζαζιυ 

ηαζ πνμζήθςζδ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ. Κάκεζ ζπέδζα βζα ημ ιέθθμκ ηδξ, έπεζ ζηυπμοξ ηαζ 

είκαζ ιεεμδζηή, παναηηδνίγεηαζ απυ δοκαιζζιυ, επζιμκή ηαζ αοημπεπμίεδζδ βζα ηδκ 

οθμπμίδζή ημοξ.  

Απάκηδζδ (3). Σμ παζδί δέπεηαζ ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ ηαζ αθμζίςζδξ, οπάνπεζ 

πθδνυηδηα, κζχεεζ ηαθά. πςξ ακαθένεζ δ ιδηένα, ηαηέααθε απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιεβάθδ 

πνμζπάεεζα βζα κα «αβεζ ημ ζοκαίζεδια», επεζδή είπακ ζοζζςνεοηεί πμθθά άθοηα 

εέιαηα ζημκ ροπζζιυ ημο παζδζμφ.    

Απάκηδζδ (5). Σμ παζδί είπε πάκηα ιζα εεηζηή ζηάζδ γςήξ, ηαεχξ είπε επζιμκή ηαζ 

δοκαιζζιυ. ήιενα δεκ ακαπανάβεζ ηα ανκδηζηά βεβμκυηα ημο πανεθευκημξ, ηα μπμία 

επζθφεδηακ ιεηά απυ δζελμδζηέξ ζογδηήζεζξ ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, δ μπμία ήηακ πάκηα 

αθμζζςιέκδ ζημ παζδί.  

Απάκηδζδ (6). Σμ παζδί ήηακ πάκηα χνζιμ, μζ ζοκεήηεξ γςήξ ημο ήηακ ακηζηεζιεκζηά 

δφζημθεξ. ζμκ αθμνά ηδκ ακηίδναζδ ζε επίπθδλδ, δ ακάδμπδ ιδηένα πάκηα άθδκε ημ 

πενζεχνζμ ζημ παζδί κα ακαθμβζζηεί ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηζξ πνάλεζξ ημο.  
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Απάκηδζδ (7). ζμκ αθμνά ημ πχξ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ εεηήξ, πθέμκ, 

ιδηέναξ, δ ίδζα ακαθένεζ «πνμζπαεχ ηα αάνδ πμο δεκ ηδξ ακήημοκ κα ιδκ ηα ζδηχκεζ», 

υιςξ πάκηα ηδξ ζοιπαναζηέηεηαζ ηαζ ζοιπάζπεζ, θνμκηίγεζ βζα εηείκδ ζε ηάεε δοζημθία 

πμο ακηζιεηςπίγεζ. 

Απάκηδζδ (8). Απυ ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, ημ παζδί δζαηνζκυηακ αθεκυξ βζα 

ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, ημ πζμφιμν ηαζ αθεηένμο βζα ηδκ επζθοθαηηζηυηδηα ζε άθθμοξ, 

ηαεχξ έκζςεε ιεζμκεηηζηά, ζοιπενζθμνέξ πμο ιεηνζάζηδηακ ιε πμθθή πνμζπάεεζα. 

Άμνλαο 5νο: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

Απάκηδζδ (1). Σμ παζδί θζθμλεκμφηακ απμηθεζζηζηά ηα ααααημηφνζαηα ηαζ ηδκ πενίμδμ 

ηςκ εμνηχκ, μπυηε αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια δ ακάδμπδ ιδηένα ημ αθζένςκε 

απμηθεζζηζηά ζημ παζδί. Πένα απυ αοηή ηδκ εοπάνζζηδ αθθαβή, δ ηαεδιενζκυηδηα δεκ 

ιεηααθήεδηε.  

Απάκηδζδ (2). Ζ ιδηένα ακαθένεζ υηζ δ ίδζα πάκηα ενβαγυηακ πμθθέξ χνεξ. Ζ ιδηένα 

ηδξ ηδκ είπε ζηδνίλεζ ανηεηά, υπςξ ηαζ μζ θίθμζ ηδξ. Δπμιέκςξ, οπήνπε οπμζηδνζηηζηυ 

δίηηομ ηαζ δεκ έκζςζε δ ίδζα πίεζδ ή άβπμξ βζα ηδκ πνμζανιμβή αοηή, ηαεχξ δ ακαδμπή 

θζθμλεκίαξ δζήνηδζε ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια. Ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «Ήηακ ιζα 

εοπάνζζηδ αθθαβή ηαζ οπήνπακ μζ πνμτπμεέζεζξ κα βίκμοκ υθα ζςζηά. Σμ παζδί αοηυ 

είκαζ ημ ιεβαθφηενμ επίηεοβια ζηδ γςή ιμο» ηαζ ζοκεπίγεζ «Κάκς ηδ κφπηα, ιένα βζα κα 

ηα πνμθάας υθα. Ζ πνμηεναζυηδηα είκαζ ημ παζδί ιμο». 

Απάκηδζδ (3, 4, 5). Ζ ιδηένα ακαθένεζ υηζ απυ ηδκ ανπή οπήνπε ηνοθενυηδηα ηαζ 

εηθναζηζηυηδηα, απυ ηδκ πθεονά ηδξ. ηδκ ενχηδζδ ακ αζζεάκεηαζ υηζ εα ιπμνμφζε κα 

είκαζ ημ αζμθμβζηυ παζδί ηδξ, ακαθένεζ «Δίκαζ ημ ίδζμ. Δίκαζ ζα κα ηδκ έπς βεκκήζεζ ηνεζξ 

θμνέξ». Σα ζοκαζζεήιαηα μθμέκα ηαζ αολάκμκηαζ ηαζ ζζπονμπμζμφκηαζ. Αοηή δ ζπέζδ 

απμδίδεζ πθέμκ ηανπμφξ.  

Απάκηδζδ (6). Γζα ημ θυαμ ηδξ ηεθζηήξ απμιάηνοκζδξ ημο παζδζμφ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακαδμπήξ, δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ακαθένεζ «Τπήνπε ακδζοπία. Υνεζάζηδηε κα ημ 

παθέρς αοηυ. Κθαίβαιε ηάεε θμνά ζημοξ απμπςνζζιμφξ, αβηαθζαγυιαζηακ. Ξέναιε, 

υιςξ, υηζ εα λακαπήβαζκα ημ επυιεκμ ααααημηφνζαημ βζα κα ηδκ πάνς».  

Απάκηδζδ (7) Ζ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα δζααζμφζε ιυκδ ηδξ, αθθά είπε ηδ ζηήνζλδ ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, δ μπμία ηαημζημφζε ημκηά ηδξ ηαζ ανζζηυηακ ζε ηαεδιενζκή επζημζκςκία ιε 
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ημ παζδί. ηδκ ανπή, οπήνλε ιζα επζθφθαλδ ζημ άημοζια ηδξ ακαδμπήξ, αθθά ζηδ 

ζοκέπεζα, ιυθζξ βκχνζζε ημ παζδί, «θάηνερε δ ιία ηδκ άθθδ». Οπμζαδήπμηε αθθαβή ζηδ 

ζοιπενζθμνά παναηδνήεδηε, ήηακ ιυκμ πνμξ ημ ηαθφηενμ.   

Απάκηδζδ (8). Ζ πνμζανιμβή ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, ήηακ εφημθδ, ηαεχξ οπήνπε ημ πνμκζηυ δζάζηδια 

εηείκμ πμο ηδξ άθδκε πενζεχνζμ κα δζαπεζνζζηεί ηζξ αθθαβέξ, ηζξ μπμίεξ παναηηδνίγεζ 

εοπάνζζηεξ.  

Απάκηδζδ (9). Ζ πενίπηςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακαδμπήξ αθμνά ιμκμβμκέα.  

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

Απάκηδζδ (1-4). Ζ ακαδμπή θζθμλεκίαξ δζήνηδζε πμθθά πνυκζα ηαζ ιεηαηνάπδηε ηαηά ημ 

πνμδβμφιεκμ έημξ ζε οζμεεζία.  

Απάκηδζδ (2). Ζ επζεοιία βζα ηδκ ακαδμπή πνμέηορε ιεηά απυ ζπεηζηή εκδιένςζδ απυ 

ηδκ ροπμθυβμ ημο εηηθδζζαζηζημφ ζδνφιαημξ ζηδκ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα, δ μπμία ηδξ 

είπε επζζδιάκεζ ηδκ ακάβηδ θζθμλεκίαξ ηςκ παζδζχκ, ηαηά ημ δζάζηδια ηςκ εμνηχκ, ζε 

μζημβέκεζεξ.  

Απάκηδζδ (3-4). Γεκ είπε μνζζηεί, ιε δζηαζηζηή απυθαζδ, δ ζοκάκηδζδ ημο παζδζμφ ιε 

ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ. ιςξ, δ ακάδμπδ ηυηε ιδηένα δζαηδνμφζε πμθφ ηαθέξ ζπέζεζξ 

ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα, είπε ζοπκή επζημζκςκία ηαζ είπε εκδιενχζεζ δ ίδζα ημκ αζμθμβζηυ 

παηένα βζα ηδκ επζηείιεκδ οζμεεζία. ηδ ζοκέπεζα, δ ζπέζδ μνζμεεηήεδηε, ιεηά ηδκ 

οζμεεζία ημο παζδζμφ. 

Απάκηδζδ (5). Οζ έλζ (6) πνχημζ ιήκεξ ήηακ ηαεμνζζηζημί βζα ηδκ πνμζανιμβή ημο 

παζδζμφ. Έπεζηα, δ ζπέζδ ελεθζζζυηακ ζηαδζαηά βζα δφμ (2) πνυκζα, ιέπνζ ηδκ 

ζηαεενμπμίδζδ ηαζ ζζμννμπία ηδξ ζπέζδξ. Τπήνπε έκηαζδ πμο έπνεπε κα εηημκςεεί, 

υπςξ ακαθένεζ δ εεηή, πθέμκ, ιδηένα «Με δμηίιαγε, ήεεθε κα δεζ ακ εα ηδκ απέννζπηα, 

υπςξ παναδέπηδηε ανβυηενα» ηαζ ζοκεπίγεζ «Υνδζζιμπμίδζα ανηεηέξ ηεπκζηέξ, πμο ιαξ 

έζςζακ π.π. ζηζξ δζαημπέξ ιαξ, ηυηε, ζε ζηζβιέξ έκηαζδξ, ηδξ είπα: “Θα ημθοιπήζμοιε 

έςξ απέκακηζ ηαζ εβχ εα είιαζ δίπθα ζμο ηαζ εα αβμφιε ιαγί” ηαζ ηα ηαηαθέναιε. Σδξ 

είπα “Έηζζ εα είκαζ ζε υθεξ ηζξ δοζημθίεξ”. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο ηδκ αημθμοεεί ιέπνζ 

ζήιενα». 
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Απάκηδζδ (6). Ζ ίδζα παναηηδνίγεζ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ εηείκδ «ζπέζδ γςήξ, 

αβάπδξ, εοηοπία», ημκίγμκηαξ υηζ δεκ οπάνπμοκ θυβζα κα απμηοπχζμοκ ηδκ πναβιαηζηή 

ζπέζδ πμο έπεζ ακαπηοπεεί.  

Απάκηδζδ (7). Ζ ζηέρδ κα βίκεζ ακάδμπμξ βμκέαξ οπάνπεζ ηαζ πνυηεζηαζ κα οπμαάθεζ 

άιεζα αίηδζδ ζηδκ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια, ηαεχξ εκδζαθένεηαζ βζα αναποπνυεεζιδ 

ακαδμπή ή ακαδμπή θζθμλεκίαξ ή επείβμοζα ακαδμπή.  

Ήδδ, ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ακαδμπή θζθμλεκίαξ ημο ακάδμπμο, ηυηε, ηέηκμο, δ ακάδμπδ 

(ηυηε) ιδηένα ακαθάιαακε ηαζ ηδ θνμκηίδα άθθςκ παζδζχκ απυ ημ εηηθδζζαζηζηυ ίδνοια, 

πμο ακήηακ ζημ θζθζηυ πενζαάθθμκ ημο ημνζηζζμφ ηαζ θζθμλεκμφκηακ ζηδκ μζηία ηδξ 

ζοκεκηεολζαγυιεκδξ.   

Απάκηδζδ (8). Σμ παζδί επεζδή ήηακ ήδδ 7 εηχκ υηακ λεηίκδζε δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ, δ 

μπμία δζήνηδζε πμθθά έηδ, έπεζ ακαικήζεζξ απυ ηα βεβμκυηα πμο αίςκε ζημ 

εηηθδζζαζηζηυ ίδνοια, είπε ηάπμζα οπμηοπχδδ επαθή ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημκ έκα αδενθυ 

ηδξ, μπυηε βκςνίγεζ πμθθά απυ ηδκ ζζημνία γςήξ ηδξ. Ζ εεηή, πθέμκ, ιδηένα έπεζ ήδδ 

οπμδείλεζ ζημ παζδί ηδκ ανιυδζα οπδνεζία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή θεζημονβυ, χζηε κα 

απεοεοκεεί υηακ ημ εεθήζεζ, ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ηδξ, βζα ηδκ ακαγήηδζδ πενζζζυηενςκ 

πθδνμθμνζχκ, ακαθμνζηά ιε ηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζά ηδξ.  

Απάκηδζδ (9). πεηζηά ιε ημκ ααειυ ζηακμπμίδζδξ πμο πδβάγεζ απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ηδξ ιε ηδκ ανιυδζα Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ 

ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο, δ ίδζα ακαθένεζ υηζ: «Ζ ζοκενβαζία ήηακ άρμβδ, οπήνπε πάκηα 

πνμεοιία ηαζ ζςζηή εκδιένςζδ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ημζκςκζηήξ θεζημονβμφ, δ μπμία 

είπε ακαθάαεζ ηδκ πενίπηςζδ. Απεοεοκυιμοκ πάκηα εηεί υηακ οπήνπακ δοζημθίεξ ή 

εέιαηα πμο πνμέηοπηακ ηαζ δεκ ήλενα πχξ κα ηα πεζνζζηχ». 

 

 

 

 

 

 

  



61 

 

6.1.3 Παξνπζίαζε 3
εο 

πλέληεπμεο   

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ζ ακάδμπδ ιδηένα είκαζ 52 εηχκ, είκαζ απυθμζημξ θοηείμο ηαζ είκαζ δδιυζζμξ οπάθθδθμξ. 

Δίκαζ έββαιδ ηαζ δεκ είπε απμηηήζεζ αζμθμβζηά παζδζά. Ο ζφγοβυξ ηδξ είκαζ 67 εηχκ ηαζ 

είκαζ ζοκηαλζμφπμξ. Ζ ακαδμπή λεηίκδζε πνζκ 1,5 έημξ, υηακ ημ παζδί ήηακ 8,5 εηχκ.  

Άμνλαο 1
νο

: Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

Απάκηδζδ (2α-8α). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ημ παζδί δνειεί υηακ ανίζηεηαζ 

ημκηά ηδξ, επζγδηά ημ ίδζμ ηδκ αβηαθζά ηδξ, απυ ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ. Ζ 

αθθδθεπίδναζδ ακάιεζά ημοξ παναηηδνίγεηαζ ςξ εεηζηή. Σμ παζδί ανέεδηε ζε έκα 

οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ, ζοκακαζηνεθυηακ ιε άθθα παζδζά θζθζημφ γεοβανζμφ, έκζςζε 

μζηεζυηδηα ηαζ αζθάθεζα, απυ ηδκ ανπή. Οπυηε, ζημοξ απμπςνζζιμφξ ιε ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα, υηακ εηείκδ ενβαγυηακ, έδεζλε ηαθή πνμζανιμβή ηαζ ηαηακυδζδ.  

Απάκηδζδ (5α). Ο πνυκμξ πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ακάπηολδ δεζιμφ ιε ημοξ ακάδμπμοξ 

βμκείξ οπμθμβίγεηαζ πενίπμο ζημκ έκα (1) πνυκμ. ηδκ ανπή, επεζδή ημ παζδί γμφζε ζε έκα 

παναιεθδηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, επακαθάιαακε ιζα ζοιπενζθμνά αδνάκεζαξ, 

αιέθεζαξ ζηδ ζςιαηζηή οβζεζκή/ηαεανζυηδηα, ακηίδναζδξ βζα ηάλδ/μνβάκςζδ, εκχ 

έδεζπκε απεζεανπία ζε ηακυκεξ.  

Απάκηδζδ (6α). Ζ ακάδμπδ ιδηένα απμηαθεί ημ ημνίηζζ ιε ημ οπμημνζζηζηυ ηδξ.  

Απάκηδζδ (7α). Σμ παζδί εηθνάγεζ ηδκ αβάπδ ημο ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα, πμθθέξ θμνέξ 

ηδκ διένα. Αοηυ πμο ηδξ έηακε εκηφπςζδ είκαζ υηακ ηδξ ακέθενε «Έπς ιζα μζημβέκεζα 

πμο ι’ αβαπά». Αοηή δ έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ πανεθευκ, 

ηαεχξ υηακ δ ακάδμπδ ιδηένα νχηδζε ημ παζδί ηζ ζοκαζζεήιαηα είπε πνζκ, εηείκμ 

απάκηδζε «Γεκ είπα ζοκαζζεήιαηα».  

Απάκηδζδ (8α). ε αοηή ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ ημ παζδί έπεζ ηαθή ζςιαηζηή ακάπηολδ 

(έπεζ ζςιαηζηή δζάπθαζδ βζα ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ παζδί), εκχ ζημκ βκςζηζηυ ημιέα ηαζ 

ηδκ ακηίθδρδ έπεζ εεαιαηζηή αθθαβή ζε ζπέζδ ιε ημ δζάζηδια ηδξ ανπζηήξ ημπμεέηδζήξ 

ημο. ε αοηυ ζοιαάθθμοκ ηα ενεείζιαηα ημο ακάδμπμο πενζαάθθμκημξ πμο είκαζ πμζηίθα 

ηαζ δ εκίζποζδ πμο δέπεηαζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ πανεθευκ. ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ, δ 

ακηίθδρδ ήηακ ελαζνεηζηά παιδθή, ζε ζδιείμ πμο έκημκδ αιθζζαήηδζδ βζα ημ κμδηζηυ 

επίπεδμ ημο παζδζμφ. Μάθζζηα, ημ παζδί είπε πενζμνζζιέκμ θελζθυβζμ ηαζ δεκ ηαηακμμφζε 

απθέξ θέλεζξ. Ήηακ πμθθέξ μζ θμνέξ πμο έθεβε «Γεκ ηαηαθαααίκς ηζ ιμο θεξ». Ζ 
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επίζηερδ ζε ακαπηολζμθυβμ ηαζ θμβμεεναπεοηή ηαεδζφπαζε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, 

ηάκμκηαξ ηαζ μζ δφμ ακαθμνά ζε θηςπά ενεείζιαηα ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο.  

Απάκηδζδ (1α). Οζ θυαμζ ημο ημνζηζζμφ είκαζ δζάποημζ, θμαάηαζ ημ άβκςζημ, ηδκ έηεεζδ 

ζε άθθμοξ, ηονίςξ θμαάηαζ ηδκ απυννζρδ απυ ζοκμιδθίημοξ, βζαηί είπε αζχζεζ bullying, 

θυβς ηδξ παναιεθδηζηήξ εζηυκαξ ηδξ, ζημ πανεθευκ. Ζ ακάδμπδ ιδηένα, ζε 

ακηζζηάειζζια, πνμζέπεζ ζδζαίηενα ηδκ ειθάκζζδ ημο ημνζηζζμφ, έηζζ χζηε κα επέθεεζ 

ζζμννμπία ηαζ αοημπεπμίεδζδ ζημ παζδί. 

Δπίζδξ, ημ παζδί θμαάηαζ ημ ζημηάδζ, βζ’ αοηυ ημζιάηαζ ιαγί ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, 

ιεηά απυ ζοκαίκεζδ ημο ζογφβμο ηδξ, μ μπμίμξ ημζιάηαζ ζε άθθμ δςιάηζμ. Σμ ζπίηζ ηδξ 

αζμθμβζηήξ μζημβέκεζαξ ήηακ ημκηά ζε κεηνμηαθείμ ηαζ μ αδενθυξ ηδξ ηδκ θυαζγε, ηάηζ 

πμο δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί αηυια. Δπίζδξ, θμαάηαζ αηυια γχα (πμκηίηζα, 

ηαηζανίδεξ), βζαηί αοηά οπήνπακ εηεί πμο γμφζε.  

Απάκηδζδ (2α). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε βζα ημ παζδί υηζ εηθνάγεζ ζοκεπχξ ηδκ 

επζεοιία κα ιείκεζ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα βζα πάκηα. Σμοξ έπεζ πεζ «Γεκ εέθς κα ιε 

αθήζεηε» ηαζ δ ακάδμπδ ηδξ απάκηδζε «Ακ εέθεζξ, εα είιαζηε».  

Απάκηδζδ (3α). Σμ ακάδμπμ παζδί, ακ ηαζ ανζζηυηακ ζηδκ δθζηία ηςκ 8,5 εηχκ υηακ 

ημπμεεηήεδηε ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, απμηαθμφζε, απυ ηδκ ανπή, ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα «ιαιά». Ζ ακάδμπδ ιδηένα ημ απμδίδεζ ζημ βεβμκυξ υηζ έβζκε ιζα πνμεημζιαζία 

απυ ηδκ ημζκςκζηή θεζημονβυ ημο Γήιμο, δ μπμία παναημθμοεμφζε ηδ αζμθμβζηή 

μζημβέκεζα βζα έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Έηακε θυβμ ζημ παζδί βζα ηδκ «παθζά» ηαζ 

«κέα» ιαιά, πμο εα ακαθάιαακε ηδ θνμκηίδα ημο.  

Απάκηδζδ (4α). Σμ ημνίηζζ δεκ απμζφνεηαζ ζημ δςιάηζυ ηδξ, απμθεφβεζ κα ιέκεζ ιυκδ 

ηδξ, αηυια ηαζ βζα ηδ ζπμθζηή ιεθέηδ ή βζα ηα παζπκίδζα ηδξ επζθέβεζ ημ πχνμ ηδξ 

ημογίκαξ. Εχκηαξ ζε έκα παναιεθδηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζε έκα 

απμιαηνοζιέκμ ζπίηζ, ημ ημνίηζζ ηαζ ηα αδένθζα ηδξ υηακ έιεκακ ιυκα ημοξ, πςνίξ ημοξ 

βμκείξ ημοξ, ηνοαυκημοζακ βζαηί αίςκακ έκημκμ θυαμ ιήπςξ ηαζ ένεεζ ηάπμζμξ λέκμξ, 

ζηδκ ενδιζά. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο εηιοζηδνεφηδηε ημ παζδί ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα ηαζ 

πνμθακχξ είκαζ ηάηζ πμο ηδκ επδνεάγεζ, ιέπνζ ζήιενα. 

Απάκηδζδ (5α). Ζ ακάδμπδ ιδηένα εεςνεί υηζ ημ παζδί δεκ είκαζ εοέλαπημ ηαζ δεκ 

παναηηδνίγεηαζ απυ επζεεηζηυηδηα. Αοηυ πμο πανμοζζάγεζ είκαζ ιζα ακηίδναζδ ζημοξ 

ηακυκεξ, ηαεχξ δοζημθεφεηαζ κα μνζμεεηδεεί, επεζδή αηνζαχξ γμφζε ζε έκα μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ πμο έδεζπκε αδζαθμνία.  
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Απάκηδζδ (6α). ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ, ημ παζδί έδεζπκε οπμημκζηυηδηα ηαζ 

παεδηζηυηδηα. ιςξ, ιε επίιμκδ πανυηνοκζδ ηαζ ηζκδημπμίδζδ απυ ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα, ημ παζδί ζοιιεηέπεζ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ (π.π. ιαβείνεια).  

Απάκηδζδ (7α). Σμ παζδί αίςζε έκημκα ανκδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα, 

βζ’ αοηυ απμθεφβεζ κα ηάκεζ ακαθμνά ζηα βεβμκυηα αοηά, κζχεεζ υηζ «πδβαίκεζ πίζς», 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εέθεζ κα επζζηνέρεζ. 

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ έκα υκεζνμ πμο είδε, ηαζ θχκαγε «Γεκ εέθς κα ένες, εέθς κα 

ιείκς εδχ», ιεηά απυ πανυηνοκζδ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ, παναδέπηδηε υηζ είπε δεζ ηδκ 

αζμθμβζηή ιδηένα ηδξ.  

Απάκηδζδ (8α). Σμ παζδί εζηζάγεζ ζηα εεηζηά ζημζπεία ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο 

κέμο πενζαάθθμκημξ (ζπμθζηυ, θζθζηυ) ζημ μπμίμ ακήηεζ. Πθέμκ, έπεζ ηδ ζηήνζλδ ιζαξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ ηδκ εκίζποζδ βζα ελςζηνεθή δζάεεζδ ηαζ ημζκςκζημπμίδζδ.  

Απάκηδζδ (9α). Σμ παζδί ιμζνάζηδηε βεβμκυηα απυ ημ πθαίζζμ ηδξ αζμθμβζηήξ 

μζημβέκεζάξ ημο, απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή.  

Απάκηδζδ (10α). Σμ παζδί ζπεδζάγεζ ηδ γςή ημο, βφνς απυ ηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, ζηδκ 

μπμία ακήηεζ. Έηζζ, πενζθαιαάκεζ ζημοξ ζπεδζαζιμφξ ημο ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ (π.π. βζα 

δζαημπέξ).  

Άμνλαο 2
νο

: Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο  

Απάκηδζδ (1). Σχνα παναηδνείηαζ ηακμκζηυηδηα ζηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο παζδζμφ 

(φπκμξ, δζαηνμθή). ηδκ ανπή, είπε ακήζοπμ φπκμ, ηάπμζεξ θμνέξ. ζμκ αθμνά ηδκ 

αημιζηή ηαεανζυηδηα, ημ παζδί «εηπαζδεφηδηε» ζηδκ αοημθνμκηίδα ηαζ ηδκ οβζεζκή, 

ηαεχξ δεκ είπε ηέημζα πνυηοπα ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηαζ ήηακ ηάηζ ζημ μπμίμ 

δοζημθεφηδηε.  

Απάκηδζδ (2). Σμ παζδί πεζνίγεηαζ ηα παζπκίδζα ημο ιε θακηαζία ηαζ πανά. Γεκ δείπκεζ 

επζεεηζηή δζάεεζδ ή εηδζηδηζηυηδηα.  

Απάκηδζδ (3). Σμ ημνίηζζ, υπςξ απμηάθορε ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα, δεκ αθζένςκε 

ηαευθμο πνυκμ βζα ηδ ζπμθζηή ιεθέηδ, δεκ είπε επίαθερδ, έθεβπμ ηαζ πανυηνοκζδ απυ 

ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ. Εμφζε ζε έκα απυθοηα παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ, απ’ υθεξ ηζξ 

απυρεζξ. Ζ ακάδμπδ ιδηένα ηαηέααθθε οπενάκενςπεξ πνμζπάεεζεξ, υπςξ ηυκζζε, ιε 

5ςνδ ηαεδιενζκή ζηήνζλδ βζα ηδ ζπμθζηή ιεθέηδ, παίνκμκηαξ άδεζα απυ ηδκ οπδνεζία 

ηδξ, βζα κα πνμθάαεζ. ηδκ Γ΄ Σάλδ, ημ παζδί ανζζηυηακ ζημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ ηδξ Α΄ 
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Σάλδξ, μπυηε έπνεπε κα εκηείκεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ βζα κα ιδκ επακαθάαεζ ηδκ ίδζα ηάλδ, 

ηάηζ ημ μπμίμ πέηοπε. 

Απάκηδζδ (4). Αοηή ηδ ζηζβιή, ημ παζδί ιεθεηά ιυκμ ημο, εάκ δεκ ηαηακμεί ηάηζ 

απεοεφκεηαζ ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα. Κάκεζ δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ζδζαίηενα ιαεήιαηα, 

βζα κα ηαηαθένεζ κα ηαθφρεζ ηα ηεκά ζηδ ιάεδζδ.  

Απάκηδζδ (5). Σμ ημνίηζζ αζπμθείηαζ ιε πμθθέξ ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ: 

πμνυξ, πμνςδία, πζάκμ, γμφιπα, αββθζηά. Δίκαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ηδκ ηάκμοκ 

πανμφιεκδ. Μάθζζηα, ζημ θνμκηζζηήνζμ ηςκ Αββθζηχκ, ημ παζδί ακέθενε ζημ δζάθθεζια 

«Υμνεφς ιε αβάπδ», ηάηζ πμο έηακε εκηφπςζδ ζηδκ δαζηάθα ημο ηαζ ημ ιεηέθενε ζηδκ 

ακάδμπδ ιδηένα.  

Άμνλαο 3
νο

: Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

Απάκηδζδ (1). Σμ παζδί αβηαθζάζηδηε απυ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ 

ακαπηφπεδηε βνήβμνα δ μζηεζυηδηα. Ανπζηά, οπήνπε ιζα δοζημθία ιε ηα λαδένθζα, ημ 

μπμίμ εεςνείηαζ θοζζμθμβζηυ, αθμφ ζημ επίηεκηνμ ήηακ ημ παζδί, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζή 

ημο. 

Απάκηδζδ (2). Σμ παζδί ζηδκ ανπή έδεζπκε επζθοθαηηζηυηδηα πνμξ ηα άθθα παζδζά, βζαηί 

ήηακ δέηηδξ ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, θυβς ηδξ εζηυκαξ παναιέθδζδξ πμο είπε ζημ ζπμθείμ. 

Με ημοξ εκήθζηεξ δείπκεζ απυ ηδκ ανπή πενζζζυηενδ άκεζδ ηαζ μζηεζυηδηα. Σχνα, υιςξ, 

επεζδή δ ακάδμπδ ιδηένα θνμκηίγεζ ζδζαίηενα ηδκ ειθάκζζδ ημο παζδζμφ, επεζδή ήηακ έκα 

ζδιείμ ζημ μπμίμ οζηενμφζε ηαζ ήηακ ακηζηείιεκμ πθεοαζιμφ, ημ παζδί έπεζ πενζζζυηενδ 

αοημεηηίιδζδ, βεβμκυξ πμο έπεζ επίδναζδ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζή ημο. 

Απάκηδζδ (3). Σμ ημνίηζζ αζζεάκεηαζ ακαζθάθεζα, ζοζημθή/κηνμπαθυηδηα υηακ 

ανίζηεηαζ ζε κέμ ηαζ άβκςζημ πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ παζδζά. Αζζεάκεηαζ 

πενζζζυηενδ αζθάθεζα υηακ είκαζ ιαγί ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, δ μπμία έπεζ ημ νυθμ ημο 

«ιεζμθααδηή», υπςξ ακαθένεζ. Πανμηνφκεζ ηα άθθα παζδζά κα ζοκακαζηναθμφκ ιε ημ 

ακάδμπμ παζδί. Με ημοξ εκήθζηεξ είκαζ πενζζζυηενμ δεηηζηή. 

Απάκηδζδ (4). Σμ παζδί δείπκεζ θζθζηυηδηα ηαζ ελςζηνέθεζα ζε ηνίημοξ, πμο ακηζηνίγεζ 

πνχηδ θμνά. Μάθζζηα δ ακάδμπδ ιδηένα ηδξ ακαθένεζ «υηακ παξ ιε ημ ηαθυ, ηαθυ εα 

αβεζ», ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ ακάδμπμ παζδί είκαζ ηαθμπνμαίνεημ ηαζ ηαθμζοκάημ. 

Παναηδνείηαζ ιζα κηνμπαθυηδηα, δ μπμία λεπενκζέηαζ ιε ημκ πνυκμ.  
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Απάκηδζδ (5). «Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ημ παζδί ζηδκ ανπή ημοξ αβηάθζαγε 

υθμοξ, ζα κα ήεεθε κα ημοξ ηενδίζεζ. Σχνα, ιυκμ ζε υζμοξ ημ κζχεεζ». Γεκζηά, έπεζ 

αθειιαηζηή επαθή ιαγί ημοξ ηαζ ακηαπμηνίκεηαζ ιε παιυβεθμ.  

Απάκηδζδ (6). ηδκ ανπή ημ παζδί έκζςεε ιεζμκεηηζηά, υζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ηςκ 

ακαδυπςκ βμκέςκ ιε ηα ακίρζα ημοξ. Έκζςεε υηζ αοηή ηδ ζπέζδ είκαζ πζμ δοκαηή, ηδ 

ζηζβιή πμο δ ίδζα ακαγδημφζε κα ανεζ ιζα εέζδ ζηδκ μζημβέκεζα.  

Απάκηδζδ (7). Σμ ημνίηζζ επζδζχηεζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή. ηδκ ανπή είπε ιζα 

ζοζημθή ιε ηα παζδζά, ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, βζαηί θμαυηακ ηδκ απυννζρδ. Σχνα πζα 

έπεζ ημζκςκζημπμζδεεί ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα ηαζ είκαζ απμδεηηή. Αζζεάκεηαζ 

πενζζζυηενδ αζθάθεζα ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, αηυια ηαζ ηχνα. 

Άμνλαο 4
νο

:  Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

Απάκηδζδ (1). Ζ ακάδμπδ ιδηένα παναηηδνίγεζ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο ημνζηζζμφ 

εφημθδ, ηαεχξ πνμζανιυζηδηε ζπεηζηά εφημθα ζημ πενζαάθθμκ, έπεζ ηαηααάθεζ ιεβάθδ 

πνμζπάεεζα βζα ηδκ ελέθζλή ηδξ.  

Απάκηδζδ (2). Σμ ημνίηζζ επζηεκηνχκεηαζ ζηα επζηεφβιαηά ημο, παίνεηαζ ιε ηάεε ημο 

επζηοπία, αηνζαχξ επεζδή ηαηααάθθεζ ιεβάθδ πνμζπάεεζα βζ’ αοηά. Κάεε κέα ηαηάηηδζδ 

ηδκ μθείθεζ ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ.  

Απάκηδζδ (3). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ ημ ημνίηζζ αζζεάκεηαζ ηδκ αβάπδ πμο ημο 

πνμζθένεηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ. Γεκ έπεζ αιθζαμθία ηαιία βζ’ αοηυ. Αοηυ θαίκεηαζ απυ ηδκ 

πνυμδμ ηαζ ηδκ ελέθζλή πμο έπεζ, ιεηά ηδκ ακαδμπή. Μυκμ έκα παζδί πμο θαιαάκεζ αβάπδ 

ιπμνεί κα αθθάλεζ νζγζηά ηαζ κα πνμζανιμζηεί.  

Απάκηδζδ (4). Σμ ημνίηζζ ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζήξ ημο δεκ είπε υναια, βζαηί δεκ είπε 

ηδκ αίζεδζδ ημο εαοημφ. ηαδζαηά, ανπίγεζ κα ζπεδζάγεζ ηδ γςή ηδξ ηαζ δείπκεζ 

αοημπεπμίεδζδ, ηάηζ πμο δεκ ζοκέααζκε ζημ πανεθευκ. 

Απάκηδζδ (5). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ ημ παζδί δζαηνίκεηαζ απυ ιζα εεηζηή ζηάζδ 

γςήξ, δεκ είκαζ πεζνζζηζηυ, μφηε ακαθένεζ ζοπκά ηζξ πνμδβμφιεκεξ δοζημθίεξ πμο αίςζε.  

Απάκηδζδ (6). «Σχνα, ημ παζδί ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ έπεζ επίβκςζδ ημο θάεμοξ ημο. ημ 

πανεθευκ, έδεζπκε υηζ δεκ ηαηακμμφζε ημκ θυβμ επίπθδλδξ».  
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Απάκηδζδ (7). ηακ δ ακάδμπδ ιδηένα ακηζιεηςπίγεζ δοζημθίεξ, δεκ εέθεζ κα ηζξ 

ιεηαθένεζ ζημ παζδί. Ακ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο δεκ ηνφαεηαζ, ηυηε ημ παζδί ηδξ 

ζοιπαναζηέηεηαζ (αβηαθζά).  

Απάκηδζδ (8). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ημκίγεζ υηζ ημ παζδί είκαζ ελςζηνεθέξ, έπεζ πζμφιμν ηαζ 

ημο ανέζεζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ παζδζά ή εκήθζηεξ, πμο αζζεάκεηαζ ημκηά ημο, ηάηζ πμο 

ζημ πανεθευκ δεκ ίζποε, αθμφ έδεζπκε ζοζημθή. 

Άμνλαο 5νο: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

Απάκηδζδ (1). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ δ αθθαβή ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα αθμνά, 

ηονίςξ, ηδ ιείςζδ ημο πνμζςπζημφ πνυκμο ηδξ. Ηδζαίηενα, ζηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ 

αθζένςκε πμθφ πνυκμ (5-6 χνεξ) ζημ κα αμδεήζεζ ημ παζδί κα ηαηακμήζεζ ααζζηέξ 

έκκμζεξ ηαζ θέλεζξ, δεδμιέκμο υηζ είπε πμθθά ηεκά, αθμφ δεκ δζάααγε πμηέ ζημ ζπίηζ. Σμ 

παζδί ήηακ ζημ επίηεκηνμ ηάεε ηαεδιενζκήξ πνμζπάεεζαξ, αθθά δ ίδζα ακαβκςνίγεζ ηχνα 

υηζ άλζγε ημκ ηυπμ κα αζπμθδεεί ηυζμ πμθφ. 

Απάκηδζδ (2). Ζ ακάδμπδ ιδηένα δήθςζε υηζ μ πνυκμξ δεκ επανηεί πάκηα, αθθά εέηεζ 

πνμηεναζυηδηεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζή ημο. Γεκ αβπχκεηαζ, αθθά επεζδή είκαζ 

μνβακςηζηή ηαζ ιεεμδζηή, ιπμνεί κα αλζμπμζεί ημκ πνυκμ ηαηάθθδθα. 

Απάκηδζδ (3). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ μ πνυκμξ αμήεδζε κα ςνζιάζεζ 

πενζζζυηενμ δ ζπέζδ ιε ημ παζδί. Οζ δοζημθίεξ ημο πανεθευκημξ, πμο αθμνμφζακ ηζξ 

ηαηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ημο παζδζμφ ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα, ακήημοκ ζημ 

πανεθευκ. Ζ ακάδμπδ ιδηένα απυ ηδκ ανπή έδεζπκε ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ζημ παζδί ηαζ 

έδεζλε αθμζίςζδ ηαζ ζηαεενυηδηα ζημκ νυθμ ηδξ. 

Απάκηδζδ (4). «Ναζ, οπάνπμοκ ζηζβιέξ πμο πζζηεφς υηζ εα ιπμνμφζε κα είκαζ αζμθμβζηυ 

ιμο παζδί, έπμοιε πμθθά ημζκά ηαζ ηδ κζχες πμθφ ημκηά ιμο». 

Απάκηδζδ (5). Σα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ μθμέκα ηαζ αολάκμκηαζ ηαζ μ 

δεζιυξ εκζζπφεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο.  

Απάκηδζδ (6). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ δεκ οπάνπεζ θυαμξ κα απμιαηνοκεεί ημ 

παζδί, επεζδή οπάνπεζ δ αεααζυηδηα υηζ εα παναιείκεζ.  

Απάκηδζδ (7). Ο ακάδμπμξ παηέναξ «ήηακ πάκηα οπενπνμζηαηεοηζηυξ ηαζ ημ παζδί 

απμηεθμφζε πάκηα πνμηεναζυηδηα. Γεκ είκαζ μνζμεεηδιέκμξ, ηαεχξ δεκ έεεζε, πμηέ, 
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απαβμνεφζεζξ ζημ παζδί, αθμφ θνμκηίγεζ βζα ηάεε ημο επζεοιία. ζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ιε 

ημ παζδί, μ ίδζμξ δέκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, υπςξ ηαζ ημ παζδί ιαγί ημο». 

Απάκηδζδ (8). Ο πνυκμξ ηδξ πνμζανιμβήξ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ πνμζδζμνίγεηαζ 

ζημοξ πέκηε ιήκεξ. Σμ πνχημ δζάζηδια ήηακ δφζημθμ, υζμκ αθμνά ηδκ μνζμεέηδζδ ημο 

παζδζμφ, ηαεχξ δεκ είπε ιάεεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ζε ηακυκεξ. Δπίζδξ, ζηδκ ανπή μζ 

ακάδμπμζ βμκείξ επζηεκηνχεδηακ ζηδ ιεθέηδ ημο παζδζμφ, ηαεχξ παναηδνήεδηακ έκημκεξ 

ιαεδζζαηέξ εθθείρεζξ, δεδμιέκμο υηζ μοδέπμηε ιεθεημφζε ζημ ζπίηζ. Ζ μζηεζυηδηα ηαζ μ 

δεζιυξ ακαπηφπεδηε ιεηά ημοξ πέκηε ιήκεξ έςξ ημ πνχημ έημξ.  

Απάκηδζδ (9). Ζ ζπέζδ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ ήηακ πάκηα 

μοζζαζηζηή, ζζμννμπδιέκδ ηαζ χνζιδ.  Αοηυ δεκ έπεζ ιεηααθδεεί ιεηά ηδκ ακαδμπή, 

πανεηηυξ δ ιείςζδ ημο πνμζςπζημφ πνυκμο.     

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

Απάκηδζδ (1). Ζ ακαδμπή δζανηεί 1,5 πνυκμ.  

Απάκηδζδ (2). Ζ ακάδμπδ ιδηένα, ζημ πανεθευκ, είπε οπμαθδεεί ζε πμθθέξ πνμζπάεεζεξ 

ελςζςιαηζηήξ, μζ μπμίεξ απέηοπακ. Γζα ημκ εεζιυ, εκδιενχεδηε απυ έκα θζθζηυ 

πνυζςπμ ηαζ έηζζ απεοεφκεδηε ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία, απυ ηδκ μπμία εκδιενχεδηε. 

Απάκηδζδ (3).  –  

Απάκηδζδ (4). Γεκ οπάνπεζ επζημζκςκία ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο παζδζμφ. ιςξ, 

ημ παζδί ένπεηαζ ζε επζημζκςκία ιε ηα δφμ αζμθμβζηά αδένθζα ημο, εη ηςκ μπμίςκ ημ έκα 

δζααζεί ζε Μμκάδα Παζδζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ ημ άθθμ έπεζ ημπμεεηδεεί ζε ακάδμπδ 

μζημβέκεζα.  

Απάκηδζδ (5). Ζ πθήνδξ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ ζημ κέμ πενζαάθθμκ (μζημβεκεζαηυ, 

ζπμθζηυ η.α.) πνμζδζμνίγεηαζ ζημ έκα έημξ, πενίπμο.  

Απάκηδζδ (6). Ζ ακάδμπδ ιδηένα παναηηδνίγεζ ηδ ζπέζδ ιε ημ ακάδμπμ παζδί ςξ «ζπέζδ 

ειπζζημζφκδξ ηαζ αβάπδξ».  

Απάκηδζδ (7). Ζ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ δ ίδζα ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ έπμοκ 

επζηεκηνςεεί ζηδκ ακαηνμθή ημο παζδζμφ ηαζ μπμζαδήπμηε αθθαβή εα δοζηυθεοε ηδκ 

πανμφζα ζπέζδ πμο έπεζ ακαπηοπεεί ακάιεζά ημοξ. 

Απάκηδζδ (8). Σμ παζδί, θυβς ηδξ δθζηίαξ ημπμεέηδζήξ ημο, έπεζ πθήνδ επίβκςζδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ηαζ είκαζ, ζαθχξ, εκήιενμ επεζδή αίςκε ημ ίδζμ ηζξ ηαηαζηάζεζξ. ιςξ, 
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οπάνπεζ δζαεεζζιυηδηα, απυ ηδκ πθεονά ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ, βζα ζογήηδζδ 

μπμζμοδήπμηε εέιαημξ απαζπμθεί ημ παζδί. ιςξ, ημ ίδζμ εζηζάγεζ ζημ πανυκ ηαζ ημ 

ιέθθμκ ημο ηαζ ακηζζηέηεηαζ ζηδκ ακάηθδζδ βεβμκυηςκ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ θάζδ ηδξ 

γςήξ ημο.  

Απάκηδζδ (9). Ζ ακάδμπδ ιδηένα δδθχκεζ πθήνςξ ζηακμπμζδιέκδ απυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

πμο είπε απυ ηδκ ανιυδζα Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ 

Π.Δ. Ζναηθείμο. Απυ ηδκ ανπή ηδξ εκδιένςζδξ, ιέπνζ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ ακαδμπήξ ηαζ ηδ ιέπνζ ζήιενα επμπηεία-παναημθμφεδζδ, οπήνπε άιεζδ 

επζημζκςκία ηαζ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ. 
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6.2 Κσδηθνπνίεζε – Παξνπζίαζε ησλ Γεδνκέλσλ  

Παναηδνήζεζξ ηςδζημπμίδζδξ: 

 πμο (*) δ ηςδζημπμίδζδ αθμνά εειαημθμβία ιυκμ βζα ηδκ παζδζηή δθζηία. Οζ 

οπυθμζπεξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ είκαζ ημζκέξ.  

Οζ ενςηήζεζξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ δ ηςδζημπμίδζδ είκαζ ζπεδζαζιέκεξ ιε αάζδ ημ 

ακαπηολζαηυ επίπεδμ ημο παζδζμφ. Έηζζ, πνμζανιυγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα εηιαζεοημφκ 

ζοβηεηνζιέκεξ απακηήζεζξ, πμο ελανηχκηαζ απυ ημ επίπεδμ ακηίθδρδξ ηαζ κμδηζηήξ 

επελενβαζίαξ ημο παζδζμφ.   

Άμνλαο 1
νο

: Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

Βξεθηθή/Παηδηθή Ηιηθία  

1. Αηζζήκαηα θφβνπ, αγσλίαο, άγρνπο παηδηνχ (βξέθε) 

Ακαθμνζηά ιε ηα εκδεπυιεκα αζζεήιαηα θυαμο, αβςκίαξ ηαζ άβπμοξ ημο 

ανέθμοξ/παζδζμφ, ζηδκ 1
δ
 ζοκέκηεολδ, δ αθθαβή απυ ημ κμζμημιεζαηυ πενζαάθθμκ ζε έκα 

μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ απαίηδζε ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ ανέθμξ ανπζηά ακηζδνμφζε 

ζε έκημκμοξ εμνφαμοξ ηαζ ζημκ φπκμ ημο ήηακ ακήζοπμ. ηαδζαηά, υιςξ, 

απμηαηαζηάεδηε αοηή δ ακηζδναζηζηυηδηα ημο ανέθμοξ ηαζ πνμζανιυζηδηε ελαζνεηζηά 

ηαθά. Γεκζηά, υηακ ημ ανέθμξ εηηίεεηαζ ζε εμνφαμοξ ή ζε άβκςζηεξ ηαηαζηάζεζξ, 

αζζεάκεηαζ αζθάθεζα ηαζ πνμζηαζία ημκηά ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα.  

2. πλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα  

ηδκ 1
δ
 ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ δ αβηαθζά βζα ημ ανέθμξ είκαζ ιζα 

αζθαθήξ αάζδ, ηαεχξ ημ ίδζμ δνειεί ιαγί ηδξ ηαζ ηαηαθεφβεζ ζε αοηήκ υηακ αζζεάκεηαζ 

ακδζοπία, πμο πνμένπεηαζ απυ ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ ή απυ έηεεζδ ζε έκα 

άβκςζημ πενζαάθθμκ.  

ηδ 2
δ 

ζοκέκηεολδ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, οπήνπακ έκημκα 

ζοκαζζεήιαηα πμο εηθνάγμκηακ ζςιαηζηά (αβηαθζέξ) ηαζ θεηηζηά (επζεοιία κα ήηακ δ 

ακάδμπδ, αζμθμβζηή). Πνμθακχξ, δ απυζηαζδ πμο οπήνπε πνζκ απυ ηδ θζθμλεκία ημο 

ααααημηφνζαημο ηαζ ηςκ εμνηχκ δδιζμφνβδζε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ζοκαζζεδιαηζηή 

εββφηδηα, ηαεχξ αοηή δ ακάβηδ ήηακ έκημκδ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ.  
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ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, απυ ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ, οπήνπε δ ακάβηδ βζα 

αβηαθζά ηαζ εββφηδηα, απυ ηδκ πθεονά ημο.  

3. Αιιειεπίδξαζε αλάδνρνπ γνλέα θαη παηδηνχ 

Καζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ, μζ ακάδμπεξ ιδηένεξ ακέθενακ υηζ οπήνπε εεηζηή 

αθθδθεπίδναζδ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα, πμο ακαπηφπεδηε ηαζ ελεθίπεδηε ιε ημκ 

πνυκμ, υιςξ απυ ηδκ ανπζηή επαθή οπήνπε ιζα ααεζά ηαζ μοζζαζηζηή ζπέζδ.     

4. Αληίδξαζε παηδηνχ ζηνλ απνρσξηζκφ θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ αλάδνρνπ γνλέα 

Ζ ακάδμπδ ιδηένα ηδξ 1
δξ

 ζοκέκηεολδξ έπεζ αθμζζςεεί απμηθεζζηζηά ζηδκ ακαηνμθή ημο 

παζδζμφ, ήηακ ζοκεζδδηή δ επζθμβή ηδξ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ ενβαζία ηδξ βζ’ αοηυ ημκ 

θυβμ. Ακέθενε υηζ οπήνλακ εθάπζζηεξ θμνέξ πμο απαζηήεδηε κα ακαθάαεζ ηάπμζμξ ηνίημξ 

ηδκ θνμκηίδα ημο παζδζμφ. ιςξ, υηακ ζοιααίκεζ, ημ ανέθμξ ηδκ ακαγδηά επίιμκα ηαζ 

είκαζ ακήζοπμ. ηακ επζζηνέθεζ, είκαζ βεθαζηυ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ αβάπδ ημο ζημ πνυζςπυ 

ηδξ, βεβμκυξ πμο πνμζδίδεζ παναηηδνζζηζηά αζθαθμφξ δεζιμφ. Κονίςξ, μ θυβμξ πμο 

ακαβηάγεηαζ κα ηδκ απμπςνζζηεί είκαζ ηαηά ηζξ ζοκακηήζεζξ πμο έπμοκ μνζζηεί ιε 

δζηαζηζηή απυθαζδ, ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο, ζημ πχνμ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ. 

Αοηυ πνμηαθεί έκημκμ ζηνεξ ζημ παζδί, ιε ζοκέπεζα κα απμδζμνβακχκεηαζ.  

ηδκ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί υηακ ακαβηαζηζηά απμπςνζγυηακ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα ζε 

εαδμιαδζαία αάζδ ηαζ ηαηά ημ ηέθμξ ηςκ εμνηχκ, ήηακ ζοκαζζεδιαηζηά θμνηζζιέκμ. 

Τπήνπε έηδδθδ ζοβηίκδζδ ηαζ έκημκα ζοκαζζεήιαηα. ιςξ, οπήνπε δ πνμζιμκή επεζδή 

ήλενακ υηζ εα οπήνπε πάκηα δ επυιεκδ θμνά.  

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ παζδί έκζςζε ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ, απυ ημ εονφηενμ 

ακάδμπμ πενζαάθθμκ, ηάηζ πμο είπε ακάβηδ. Έηζζ, ακηζδνμφζε ηαθά ζημοξ απμπςνζζιμφξ 

απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, αθμφ έκζςεε αζθάθεζα ηαζ πνμζηαζία. 

5. Υξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα δεζκφ/νηθεηφηεηα  

ηδκ 1
δ
 ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ μ δεζιυξ ακαπηφπεδηε αιέζςξ, βζαηί 

οπήνπε ήδδ έκημκδ ακάβηδ βζα έκα παζδί. Συκζζε υηζ πενίπμο έκα ιήκα ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημο ανέθμοξ, μ δεζιυξ ελεθίπεδηε. ηδκ ανπή, οπήνπε έκαξ θυαμξ ιήπςξ ημ 

παζδί επζζηνέρεζ ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζά ημο.  
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ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ακέθενε υηζ απυ ηδκ πνχηδ επαθή ηαζ 

επζημζκςκία, οπήνπε ακάιεζά ημοξ μζηεζυηδηα ηαζ εββφηδηα, πμο ζηαδζαηά ελεθίπεδηε ζε 

«έκακ ςναίμ δεζιυ», υπςξ παναηηδνζζηζηά ηυκζζε. Οοζζαζηζηά, πνυηεζηαζ βζα ιζα 

επζθμβή πμο δζαηνίκεηαζ απυ αιμζααζυηδηα, αθμφ ηαζ μζ δφμ πθεονέξ είπακ θυβμ ζηδ 

ζπέζδ πμο ακαπηφπεδηε, αθμφ ήηακ ζοκεζδδηή ηαζ οπήνπε ζοκεπήξ ακαηνμθμδυηδζδ βζα 

ηδκ ελέθζλή ηδξ.  

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, μ πνυκμξ πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ακάπηολδ δεζιμφ ιε ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ πνμζδζμνίγεηαζ ζημκ έκα (1) πνυκμ, πενίπμο, ηονίςξ δε ημ πνχημ 

ελάιδκμ ήηακ ηαεμνζζηζηυ. Ανπζηά, μ ημζκυξ πνυκμξ ακαθχεδηε ζηδ ζοιιυνθςζδ ζημοξ 

ηακυκεξ, ηαεχξ επίζδξ ζηδ ζπμθζηή ιεθέηδ.  

6. Υαξαθηεξηζκφο/Πξνζθψλεζε παηδηνχ  

Ο ηνυπμξ πνμζθχκδζδξ, ιε ημκ μπμίμ μζ ακάδμπεξ ιδηένεξ απεοεφκμκηαζ ζηα παζδζά 

είκαζ ηνοθενυξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυξ ηαζ δεκ απέπεζ απυ ηδκ πνμζθχκδζδ ηςκ 

αζμθμβζηχκ ιδηένςκ (πνήζδ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ «ιμο»). ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ δ 

ακάδμπδ ιδηένα πνμζθςκεί ημ παζδί «αβάπδ ιμο», «ιςνυ ιμο», «ημνμφθα ιμο», «ροπή 

ιμο». ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ «αβάπδ ιμο», «αβαπμφθα ιμο». ηδκ 3

δ
 πενίπηςζδ δ ακάδμπδ 

ιδηένα πνμζθςκεί ημ ημνίηζζ ιε ημ οπμημνζζηζηυ ηδξ.  

7. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ παηδηνχ ζην πξφζσπν ηνπ αλάδνρνπ γνλέα 

ηδκ 1
δ
 ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ημ ανέθμξ εηθνάγεζ δζανηχξ ηδκ 

αβάπδ ημο, δ μπμία δζανηχξ αολάκεηαζ.  

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ημο παζδζμφ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ, 

εοκμμφζε ημκ θυβμ ηαζ ηδκ επζημζκςκία, μπυηε δ έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ήηακ 

ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ ημ ημνίηζζ εηθνάγεζ ηδκ αβάπδ ημο ηαεδιενζκά ηαζ ζοπκά ηαζ αοηυ 

ελςηενζηεφεηαζ ζςιαηζηά (αβηαθζέξ) ηαζ θεηηζηά (απμδμπή).  

8. Παξνχζα αλαπηπμηαθή θάζε/ραξαθηεξηζηηθά.  

Σμ ανέθμξ ηδξ 1
δξ

 ζοκέκηεολδξ ανίζηεηαζ ζε εηείκδ ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ, πμο 

πενζθαιαάκεζ ημκ ζπδιαηζζιυ ιζηνχκ θέλεςκ, ηαθή θεπηή ηζκδηζηυηδηα, πμθφ ηαθή 

ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα, υνεζα ζηάζδ ιε ζηήνζλδ.  
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ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ ημ ημνίηζζ είκαζ 12 εηχκ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ ιέζδ εθδαζηή δθζηία, είκαζ 

ιαεήηνζα Α΄ Γοικαζίμο. Έπεζ μλοδένηεζα, ορδθή ζπμθζηή επίδμζδ ηαζ ηαθή πνμζανιμβή 

ζημ ζπμθείμ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ ανίζηεηαζ ζηδ ζπμθζηή δθζηία, έπεζ ακεπηοβιέκδ 

ζςιαηζηή δζάπθαζδ, εκχ παναηδνείηαζ αεθηίςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ (μθείθεηαζ 

ζηδκ πνμζθμνά ενεεζζιάηςκ απυ ημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ) ηαζ ιαεδζζαηήξ επίδμζδξ, ζε 

ζπέζδ ιε ημ ανπζηυ δζάζηδια ηδξ ημπμεέηδζδξ. Δπίζδξ, παναηδνείηαζ ημζκςκζηυηδηα ηαζ 

ελςζηνεθή δζάεεζδ ημο παζδζμφ. 

Παηδηθή Ηιηθία  

9. *Δμσηεξίθεπζε θαη αλαθνξά ζε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ/αλεζπρίαο 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ δθζηία ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ επέηνερε ηδκ ακάδοζδ θυαςκ, πμο 

ζπεηίγμκηακ ιε ημ εκδεπυιεκμ απχθεζαξ ή απυννζρδξ. Ο πζμ ιεβάθμξ θυαμξ ημο παζδζμφ, 

ηαεχξ μ δεζιυξ ακαπηοζζυηακ, ήηακ δ εηδμπή δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα κα εβηαηαθείρεζ 

ηδκ ζδέα ηδξ ημζκήξ πμνείαξ ημοξ. Άθθμζ θυαμζ ημο παζδζμφ ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ απμδμπή 

απυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, ηαεχξ οπήνλε εφια bullying, ηαηά ημ πανεθευκ.   

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, μζ θυαμζ ημο παζδζμφ ήηακ δζάποημζ, θμαυηακ ημ άβκςζημ, ημ 

ζημηάδζ, ηδ ιμκαλζά, ηδκ έηεεζδ, ηδκ απυννζρδ απυ ζοκμιδθίημοξ. 

10. *Δπηζπκία/πξνηίκεζε παηδηνχ γηα ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα  

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, δ πνμηίιδζδ ημο παζδζμφ βζα ηδκ παναιμκή ημο ιε ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα ήηακ έηδδθδ. Ζ ζπέζδ ημοξ ααζίζηδηε ζηδκ επζθμβή ηαζ υπζ ζηζξ ζοβηονίεξ πμο 

πνμέηορακ.  

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ παζδί ζοπκά ακαθένεζ υηζ εέθεζ κα ιείκεζ ιε ηδκ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα βζα πάκηα, ιάθζζηα εηθνάγεζ θυαμ βζα ημ ακηίεεημ, δδθαδή ηδκ επζζηνμθή ημο 

ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα. 

11. *Πψο απνθαιεί ην αλάδνρν παηδί ηνλ αλάδνρν γνλέα 

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, δ εεηή πθέμκ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ζηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ 

θζθμλεκίαξ, ημ παζδί απμηαθμφζε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, ηοπζηά, «Κα……..», εκ ζοκεπεία 

ιε ημ υκμιά ηδξ ηαζ ιεηά απυ πέκηε ιήκεξ «Μαιά». Έηημηε, ημ ημνίηζζ ηδκ απμηαθεί 

«Μαιάηζ», «Μαιαημφθα». Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηάηηδζδ ιέζα ζημ πνυκμ, πμο 
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επζαεααζχεδηε ηαζ επζηνάηδζε, ηαεχξ δεκ είκαζ έκαξ ηίηθμξ πμο απμδυεδηε ζηδ ιδηένα, 

απυ οπμπνέςζδ.  

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ ημνίηζζ, απυ ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζήξ ημο, απμηαθεί ηδ 

ακάδμπδ ιδηένα «ιαιά». Αοηή δ άκεζδ απμδίδεηαζ ζηδκ ροπμθμβζηή πνμεημζιαζία ημο 

παζδζμφ, πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ή αηυια ηδκ ακαβκχνζζδ ζημ πνυζςπυ ηδξ ημκ θνμκηζζηή, 

δεδμιέκμο υηζ δζααζμφζε ζε έκα παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ. 

12. *πκπεξηθνξέο απφζπξζεο-ζπρλφηεηα 

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, μ πνυκμξ πμο ιμζνάγμκηακ δ ακάδμπδ ιδηένα ηαζ ημ παζδί ζηδ 

δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ (ιυκμ ααααημηφνζαηα ηαζ 

εμνηέξ) ηαζ πνμζπαεμφζακ κα ζοιιεηέπμοκ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. Γεκ 

παναηδνήεδηε απυζονζδ, ηαεχξ ζογδημφζακ βζα υθα ηα εέιαηα πμο πνμέηοπηακ. 

ήιενα, ημ ημνίηζζ ανίζηεηαζ ζηδκ εθδαεία ηαζ απμζφνεηαζ ζημ δςιάηζμ ηδξ βζα κα 

ιεθεηήζεζ ή κα αημφζεζ ιμοζζηή, υπζ βζα κα απμιμκςεεί, αθθά εεςνείηαζ ηάηζ 

θοζζμθμβζηυ.   

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ ημνίηζζ επζδζχηεζ κα ανίζηεηαζ ιαγί ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα. Γζα 

ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ δ ζπμθζηή ιεθέηδ ή ημ παζπκίδζ, επζθέβμκηαζ μζ ημζκυπνδζημζ 

πχνμζ, βζα κα ιδκ αζζεάκεηαζ ιμκαλζά.  

13. *Δπηζεηηθφηεηα-έληαζε-αληηδξαζηηθφηεηα παηδηνχ 

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ, οπήνπακ λεζπάζιαηα εοιμφ ηαζ 

ακηζδνάζεζξ, απμηθεζζηζηά ζημ πνυζςπμ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ, ζοιπενζθμνέξ πμο 

λεπενάζηδηακ πνζκ ηνία (3)  πνυκζα. Αοηή ηδ ζηάζδ ζοκηδνμφζε μ θυαμξ ηδξ απυννζρδξ, 

πμο αίςκε ημ ημνίηζζ ηαζ δ εηδμπή ηδξ απχθεζαξ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ πμο ήδδ 

ακαπηοζζυηακ. Δπίζδξ, ημ ημνίηζζ γμφζε δφμ πανάθθδθεξ γςέξ (ακάδμπδ μζημβέκεζα ηαζ 

ζδνοιαηζηή πενίεαθρδ), βεβμκυξ πμο ζοκηδνμφζε έκημκμ ζηνεξ ηαζ αιθζαμθία βζα ηδκ 

πμνεία ηδξ ακαδμπήξ.                   

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δεκ παναηδνείηαζ επζεεηζηυηδηα ζημ παζδί, αθθά ιία ακηίδναζδ 

ζοιιυνθςζδξ ζε ηακυκεξ ηαζ οπμπνεχζεζξ, ηαεχξ γμφζε ζε έκα παναιεθδηζηυ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. 
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14. *πκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο  

ηδκ 2
δ
 πενίπηςζδ, απυ ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαδμπήξ, δ ιδηένα επζδζχηεζ κα ηαθθζενβεί ζημ 

παζδί ηδκ οπεοεοκυηδηα ηαζ ηδκ ακελανηδζία. Έηζζ, εκζζπφεζ ηδ ζοιιεημπή ημο παζδζμφ 

ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ θνμκηίδα ημο ζπζηζμφ. Δπίζδξ, 

ιμζνάγμκηαζ πνυκμ βζα δναζηδνζυηδηεξ ιε ροπαβςβζηυ παναηηήνα (π.π. εηδνμιέξ).  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ηζκδημπμζείηαζ ηαζ εκζζπφεηαζ απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα βζα 

κα ζοιιεηέπεζ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

15. *Δπηζπκία επηζηξνθήο ζηε βηνινγηθή νηθνγέλεηα  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, δεκ ηέεδηε εέια, μφηε εηθνάζηδηε δ επζεοιία, ημ παζδί κα επζζηνέρεζ 

ζημ Ίδνοια, υπμο δζέιεκε, μφηε ζηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ανκείηαζ κα επζζηνέρεζ ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα, ιάθζζηα 

απμθεφβεζ μπμζαδήπμηε ακαθμνά ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ζοκεήηεξ γςήξ.  

16. *χγθξηζε αλάδνρεο κε θπζηθή νηθνγέλεηα 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ακαβκχνζγε πάκηα ζημ πνυζςπμ ηδξ εεηήξ, πθέμκ, ιδηέναξ 

ηδκ πναβιαηζηή ιδηένα ημο. Γεκ οπήνπε πμηέ δ δζάεεζδ ηαζ δ επζεοιία βζα επζημζκςκία 

ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα. Δπμιέκςξ, δεκ οθίζηαηαζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

μζημβεκεζχκ, επεζδή δ ακάδμπδ ιδηένα, ιεηέπεζηα εεηή, οπενείπε.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί εζηζάγεζ ζηα εεηζηά ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ, βζ’ αοηυ 

επζεοιεί κα παναιείκεζ ημκηά ηδξ. 

17. *Δκπηζηνζχλε – ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ 5-6 ιδκχκ ήηακ παναηηδνζζηζηυ βζα κα 

επζηεοπεεί δ ειπζζημζφκδ, ηαεχξ ημ παζδί εηιοζηδνεφηδηε βεβμκυηα απυ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ζημ Ίδνοια, βεβμκυξ πμο δζεοηυθοκε ηδκ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα κα 

εκημπίζεζ πνάλεζξ πμο ημ ίδζμ ημ ημνίηζζ ακαπανήβαβε ηαζ επακαθάιαακε,  ςξ ιμηίαα 

ζηέρδξ ηαζ ιαεδιέκδξ ζοιπενζθμνάξ.   

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ιμζνάζηδηε βεβμκυηα πμο ζοκέαδζακ υηακ ανζζηυηακ αηυια 

ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα. ιςξ, ηχνα εζηζάγεζ ζημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ, ηαεχξ 

απμθεφβεζ κα ακαηνέπεζ ζημ πανεθευκ.  
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18. *Μειινληηθνί ζρεδηαζκνί  

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ ημνίηζζ πενζθαιαάκεζ ηδ εεηή (πθέμκ) ιδηένα ζημοξ ιεθθμκηζημφξ 

ζπεδζαζιμφξ ηδξ, αθθά δ ίδζα ημ εκζζπφεζ ηαζ ημ πνμεημζιάγεζ βζα ηδκ ακελανηδζία.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί πενζθαιαάκεζ ζημοξ ζπεδζαζιμφξ ημο, πάκηα, ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ.   

Άμνλαο 2
νο

: Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο παηδηνχ 

19. Κάιπςε βηνινγηθψλ αλαγθψλ παηδηνχ 

ηδκ 1
δ
 ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ, ημ παζδί 

είπε ακήζοπμ φπκμ, εκχ ιεηά αοηυ λεπενάζηδηε. ζμκ αθμνά ημ ηαεδιενζκυ πνυβναιια 

ημο παζδζμφ, πναβιαημπμζείηαζ ηακμκζηά, ηαεχξ ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ ζςιαηζηέξ ηαζ 

ροπμημζκςκζηέξ ακάβηεξ ημο.  

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, ημ ημνίηζζ είπε ακήζοπμ φπκμ (εθζάθηεξ) ηαζ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ 5-6 

ιδκχκ απμηαηαζηάεδηε μ φπκμξ. Πνμθακχξ, αοηή δ ιεηααμθή μθείθεηαζ ζημ αζθαθέξ 

πενζαάθθμκ ηαζ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα ιε ηδκ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα. Ο 

ζδνοιαηζηυξ πχνμξ ηαζ δ ζοιαίςζδ ιε παζδζά, πμο αζημφζακ bullying ζημ ημνίηζζ, ήηακ 

πςνίξ αιθζαμθία έκα έκημκμ ροπμπζεζηζηυ βεβμκυξ, πμο εηδδθςκυηακ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ.  

ηδκ 3
δ
 ζοκέκηεολδ, ανπζηά, ημ παζδί είπε ζπεηζηά ακήζοπμ φπκμ ηαζ θυαμ κα ιδ ιείκεζ 

ιυκμ ημο, εέια πμο «επζθφεδηε» ιε ηδκ ζοβημίιδζδ ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα. Δπίζδξ, ημ 

παζδί δεκ είπε «εηπαζδεοηεί» απυ ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ζηδκ αοημθνμκηίδα ηαζ ηδκ 

οβζεζκή, ηαεχξ δεκ είπε ηέημζα πνυηοπα. ήιενα, ημ παζδί πνμζανιυγεηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ, ιε ηδκ επίιμκδ πνμζπάεεζα ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ.  

20. Δθδήισζε ζπκπεξηθνξάο ζηα παηρλίδηα 

ε ηαιία πενίπηςζδ απυ ηζξ δφμ δεκ παναηδνήεδηε επζεεηζηυηδηα πνμξ ηα παζπκίδζα. 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ, επελενβάγεηαζ ηα παζπκίδζα ιε πνχιαηα ηαζ δζαηαηέπεηαζ 

απυ πενζένβεζα βζα ηάεε ακηζηείιεκμ. ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί θνυκηζγε ηα παζπκίδζα 

ημο, αθμφ ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο ήηακ ζηδκ απμηθεζζηζηή ηονζυηδηά ημο, ιάθζζηα ζε 

ιεβαθφηενδ δθζηία ηα πνμζέθενε ζε άθθα παζδζά.  
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ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί πεζνίγεηαζ ηα παζπκίδζα ημο, ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ ηαζ ζε 

ηαιία πενίπηςζδ δεκ εηδδθχκεζ επζεεηζηυηδηα ή εηδζηδηζηυηδηα.   

21. *ρνιηθή επίδνζε – επηκέιεηα, ζπλέπεηα, ζπγθέληξσζε 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ δζαηνίκεηαζ απυ επζιέθεζα ηαζ ζοκέπεζα, ιε απμηέθεζια δ 

ζπμθζηή επίδμζδ κα είκαζ ορδθή. Ζ οπεοεοκυηδηα ηαζ δ ηαηααμθή πνμζπάεεζαξ βζα 

μ,ηζδήπμηε απμηεθεί ζηυπμ, είκαζ ηάηζ πμο ηδξ εκέπκεοζε ηαζ εκίζποζε δ εεηή, πθέμκ, 

ιδηένα ηδξ.   

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ ημ παζδί γμφζε ζε έκα παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ, πςνίξ επίαθερδ, 

έθεβπμ ηαζ εκίζποζδ απυ ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ημ παζδί κα 

ιδκ ηαηακμεί ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ θέλεζξ. Σμ παζδί ηαηάθενε κα παναιείκεζ ζηδκ ίδζα 

ηάλδ (ηαζ υπζ κα επζζηνέρεζ ζε ιζηνυηενδ ηάλδ), ηαεχξ ημ επίπεδμ ιάεδζδξ ήηακ πμθφ 

πζμ παιδθυ, ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ ζοιπανάζηαζδ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ. ε αοηή ηδ θάζδ, 

βζα κα ηαθοθεμφκ ηα ιαεδζζαηά ηεκά, ημ παζδί ηάκεζ ζδζαίηενα ιαεήιαηα, ζε 

εαδμιαδζαία αάζδ (2 θμνέξ/εαδμιάδα). 

22. *Αίηεκα γηα βνήζεηα ζηε κειέηε  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί απυ ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ ιεθεημφζε ιυκδ ηδξ 

ηαζ απεοεοκυηακ ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα, ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ, ηαεχξ δζαηνίκεηαζ 

απυ απμδμηζηυηδηα ηαζ ιεεμδζηυηδηα.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί απεοεφκεηαζ πθέμκ ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα βζα αμήεεζα εάκ 

οπάνπεζ ακάβηδ.   

23. *Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο – επίδνζε 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ έπεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ εκδζαθένμκηα, ηαεχξ έπεζ 

ζδζαίηενεξ ηθίζεζξ ηαζ ηαθέκηα. Δπζδίδεηαζ ζε αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ςξ ιέθμξ 

μιάδαξ, παναημθμοεεί ζειζκάνζα δδιζμονβζηήξ βναθήξ, αζπμθείηαζ ιε ιμοζζηή, βνάθεζ 

πμζήιαηα, ιαεαίκεζ αββθζηά.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί αζπμθείηαζ ιε πμθθέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ: πμνυ, πμνςδία, 

πζάκμ, γμφιπα, αββθζηά. Δίκαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμζθένμοκ ζημ παζδί ενεείζιαηα ηαζ 

ημ ηζκδημπμζμφκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παεδηζηυηδηα ημο πανεθευκημξ. 
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Άμνλαο 3
νο

: Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο  

24. Αιιειεπίδξαζε παηδηνχ κε ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ ήηακ πνμζημθθδιέκμ ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ έδεζπκε 

επζθοθαηηζηυηδηα ηαζ ακδζοπία υηακ ζοκακαζηνεθυηακ ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, εκχ ζηαδζαηά ακαπηφπεδηε μζηεζυηδηα ηαζ εββφηδηα ιαγί ημοξ. Δπεζδή δ 

απμηθεζζηζηή θνμκηίδα ημο ανέθμοξ ακήηεζ ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα, είκαζ θμβζηυ ημ 

ανέθμξ κα επζγδηά ηδκ αζθάθεζα ημκηά ηδξ, ηαεχξ αζζεάκεηαζ ακαζθάθεζα υηακ εηείκδ 

απμιαηνφκεηαζ. 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί είπε ελαζνεηζηή ζπέζδ ιε υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

εζδζηυηενα ιε ηδ ιδηένα ηδξ ζοκεκηεολζαγυιεκδξ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί αβηαθζάζηδηε ηαζ έκζςζε απμδμπή, απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή, 

απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Τπήνπε ιζα δοζημθία ιε ηα ακίρζα ηδξ ακάδμπδξ 

ιδηέναξ, ηα μπμία έκζςεακ κα «εηενμκίγμκηαζ», ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ, 

αθθά αοηυ λεπενάζηδηε.    

25. Δπηθπιαθηηθφηεηα ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο  

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ δζαηνίκεηαζ απυ δεηηζηυηδηα ηαζ θζθζηυηδηα πνμξ ημοξ 

λέκμοξ (ιε δεδμιέκδ ηδκ πανμοζία ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ), ιζα ζοιπενζθμνά πμο 

ελεθίζζεηαζ δζανηχξ, εκχ ακαπηφζζεζ εοημθυηενα ζπέζδ ιε παζδζά.  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί πανμοζίαγε επζθοθαηηζηυηδηα, ηονίςξ ιε ιεβαθφηενα παζδζά 

ηαζ άβκςζηα άημια, εκχ αοηή δ ζοιπενζθμνά ελαζεεκμφζε υηακ ήηακ πανμφζα δ 

ακάδμπδ ιδηένα. Μεηά απυ ζογήηδζδ ηαζ πνμζπάεεζα, ζήιενα παναηδνείηαζ ιζα 

θοζζμθμβζηυηδηα ζηδκ ημζκςκζηυηδηα.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ανπζηά ημ παζδί πανμοζίαγε επζθοθαηηζηυηδηα πνμξ ηα άθθα παζδζά, 

βζαηί ζημ πανεθευκ, θυβς ηδξ εζηυκαξ παναιέθδζδξ πμο είπε, ήηακ δέηηδξ ζπμθζημφ 

εηθμαζζιμφ. Με ημοξ εκήθζηεξ έδεζπκε κα πνμζημθθάηαζ, ημοξ αβηάθζαγε, υπςξ ακαθένεζ 

δ ακάδμπδ ιδηένα, επζδίςηε ιε ηάπμζμ ηνυπμ κα ημοξ ηενδίζεζ. Σχνα, δ αοημεζηυκα ηαζ 

δ αοημπεπμίεδζδ ημο παζδζμφ έπεζ εκζζποεεί, βεβμκυξ πμο έπεζ ακηίηηοπμ ζηζξ ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ ημο. 
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26. πκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ/πκπεξηθνξά ζε αγλψζηνπο  

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζοζημθή/κηνμπαθυηδηα υηακ 

ιεηααάθθεηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα άημια πμο ημ πενζαάθθμοκ, βεκζηά, υιςξ, δζαηνίκεηαζ 

απυ θζθζηυηδηα ηαζ δεηηζηυηδηα. Πάκηα, ακαγδηά ηδκ ακάδμπδ ιδηένα ηαζ αζζεάκεηαζ 

αζθάθεζα ιε ηδκ πανμοζία ηδξ.  

ηδκ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ ζηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ εηδήθςκε ακαζθάθεζα ηαζ 

επζθοθαηηζηυηδηα, ζοκαζζεήιαηα πμο ιεηνζάγμκηακ ιε ηδκ πανμοζία ηδξ ακάδμπδξ, ηυηε, 

ιδηέναξ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ αηυια ηαζ ηχνα αζζεάκεηαζ ζοζημθή/κηνμπαθυηδηα ηαζ 

ακαζθάθεζα υηακ εηηίεεηαζ ζε έκα άβκςζημ πενζαάθθμκ. Με ηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηδκ 

εκίζποζδ πμο θαιαάκεζ απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, πμο έπεζ ημκ νυθμ ημο «ιεζμθααδηή», 

ηζκδημπμζείηαζ ηαζ ζοκακαζηνέθεηαζ ηα άθθα παζδζά.  

27. Γεθηηθφηεηα ζε επαθή κε άιινπο 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ είκαζ δεηηζηυ, ημζκςκζηυ ιε άθθμοξ ηαζ έπεζ αθειιαηζηή 

επαθή, δεκ ημοξ απμθεφβεζ.  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί, ζηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ, είπε θζθζηή δζάεεζδ ζε άθθμοξ, 

αθθά πανμοζίαγε επζθοθαηηζηυηδηα, ιζα ζοιπενζθμνά ζηδκ μπμία επζηεκηνχεδηε δ 

ακάδμπδ ιδηένα ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ ακάδμπμ παζδί ενβάζηδηακ πάκς ζηζξ ζηέρεζξ 

πμο ημ ειπυδζγακ κα εηθναζηεί ηαζ κα ακμζπηεί.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ εηθνάγεζ δεηηζηυηδηα ζε ηνίημοξ, είκαζ ηαθμπνμαίνεημ ηαζ 

έπεζ θζθζηή δζάεεζδ. ηδκ ανπή, ημ παζδί, πςνίξ ηαιία ελαίνεζδ, είπε ιζα δζάεεζδ βζα 

έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ ζημοξ άθθμοξ, ζα κα δζεηδζημφζε ιζα εέζδ ζηδ γςή ημοξ, ηχνα 

εηδδθχκεηαζ ιυκμ ζε υζμοξ ημ αζζεάκεηαζ. Ζ ζοζημθή δείπκεζ κα οπμπςνεί, ιε ημ 

πέναζια ημο πνυκμο, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ζημοξ 

άθθμοξ.       

28. Αίζζεκα θαησηεξφηεηαο. Έθθξαζε δήιεηαο 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ, ζε αοηή ηδκ ακαπηολζαηή θάζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ, 

έπεζ ορδθή ακηίθδρδ, δζεηδζηεί ηδκ ακάδμπδ ιδηένα ηαζ επζδζχηεζ ηδκ απμηθεζζηζηυηδηα, 

ηαεχξ εηθνάγεζ γήθεζα υηακ εηείκδ πνμζεββίζεζ άθθμ παζδί.  
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ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ αζζεακυηακ ιεζμκελία ηαζ ηαηςηενυηδηα, ηάηζ πμο 

ακαηνάπδηε απυ ηδκ εκίζποζδ πμο έθααε απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα. Αοηή δ ιεζμκελία 

αθμνμφζε ηδ ζπέζδ ηςκ άθθςκ παζδζχκ ιε ημκ παηένα ημοξ, επεζδή δεκ είπε αοηυ ημ 

πνυηοπμ πμηέ.   

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ αζζεακυηακ ιεζμκεηηζηά, ζηδκ ανπή, υζμκ αθμνά ηδ 

ζπέζδ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ ιε ηα ακίρζα ημοξ, ηαεχξ έκζςζε αοηή ηδ ζπέζδ πζμ ζζπονή 

ηαζ ζηαεενή, εκχ ημ ίδζμ, πςνίξ κα οπάνπεζ «δεζιυξ αίιαημξ»/ζοββέκεζα ελ αίιαημξ, 

δζεηδζημφζε ιία εέζδ ζηδκ μζημβέκεζα.  

29. ρέζε κε ζπλνκειίθνπο. Μνλαρηθφηεηα ή θνηλσληθφηεηα  

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ πανμοζζάγεζ δζεηδζηδηζηή ζοιπενζθμνά ζε άθθα παζδζά, 

υιςξ αθθδθεπζδνά ιε πενζζζυηενδ μζηεζυηδηα ηαζ άκεζδ ιαγί ημοξ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

εκήθζηεξ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ, ζηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ, εηδήθςκε ακαζθάθεζα, ηονίςξ δε 

δ δοζημθία εζηζαγυηακ ζηδκ επζημζκςκία ιε ηα ιεβαθφηενα παζδζά, εκχ βεκζηά ιε 

ζοκμιδθίημοξ ήηακ δφζημθδ δ ζφκαρδ θζθίαξ.   

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ, ανπζηά, έδεζπκε επζθοθαηηζηυηδηα ιε 

ζοκμιδθίημοξ/παζδζά, επεζδή θμαυηακ ηδκ απυννζρδ, ηδκ μπμία είπε αζχζεζ ζημ 

πανεθευκ, υηακ γμφζε ιε ηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα. ήιενα, ημ ημνίηζζ είκαζ απμδεηηυ 

απυ ηδ ζπμθζηή ηαζ εονφηενδ ημζκυηδηα, ημζκςκζημπμζείηαζ, έπεζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ 

ηαζ ημκ ηνυπμ κα δζαηδνήζεζ θζθίεξ. 

Άμνλαο 4
νο

: Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

30. Σχπνο ηδηνζπγθξαζίαο παηδηνχ 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, δ ζδζμζοβηναζία ημο ανέθμοξ παναηηδνίγεηαζ εφημθδ, ηαεχξ οπάνπεζ 

ιζα ηακμκζηυηδηα ζηδκ ηάθορδ ηςκ αζμθμβζηχκ ακαβηχκ ημο, πνμζανιυγεηαζ εφημθα ηαζ 

είκαζ ήνειμ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ πανμοζίαγε 

δοζημθίεξ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμοξ, ηαεχξ έδεζπκε ζοζημθή ηαζ ήηακ 

ζοβηναηδιέκμ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. Πανάθθδθα, οπήνπακ, βζα ηάπμζμ δζάζηδια (2 

έηδ πενίπμο), έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ηαζ επζεεηζηυηδηα ζημ πνυζςπμ ηδξ ακάδμπδξ 
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ιδηέναξ. Ζ εεηή, πθέμκ, ιδηένα παναηηδνίγεζ εηείκδ ηδκ πενίμδμ δφζημθδ, υπςξ ηαζ ηδκ 

ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ, εκχ ζήιενα δ ζδζμζοβηναζία εεςνείηαζ εφημθδ, απυ ηδκ ίδζα. 

διακηζηυ είκαζ υηζ δ έκηαζδ, ηυηε, εηδδθχεδηε ιυθζξ είπε ακαπηοπεεί μζηεζυηδηα ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα, ηαεχξ επίζδξ υηζ οπήνπε έκημκμξ μ θυαμξ ηδξ εκδεπυιεκδξ 

απυννζρδξ, απυ ηδκ ακάδμπδ ιδηένα. 

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, δ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ακάδμπδ 

ιδηένα ςξ «εφημθδ», ηαεχξ δ πνμζανιμβή ημο ζημ πενζαάθθμκ ήηακ εφημθδ ηαζ έπεζ 

ηαηααάθεζ ιεβάθδ πνμζπάεεζα βζα κα ζοιααδίζεζ ιε ηζξ αθθαβέξ ζηδ γςή ημο.  

31. Δπηθέληξσζε ζηα «επηηεχγκαηα» 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ ημ ανέθμξ είκαζ πανμφιεκμ υηακ επζηοβπάκεζ ηάηζ, ηαεχξ 

εκεαννφκεηαζ απυ ημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ βζα ηάεε πνυμδμ ηαζ ελέθζλδ. 

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ παζνυηακ πάκηα ιε ηα επζηεφβιαηά ηδξ, εκχ ηδ δζαηνίκεζ δ 

ιεεμδζηυηδηα ηαζ δ πνμζήθςζδ ζημοξ ζηυπμοξ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ επζηεκηνχκεηαζ ζηα επζηεφβιαηα, επεζδή ηαηααάθθεζ 

ιεβάθδ πνμζπάεεζα βζα κα ηα επζηφπεζ. Κάεε ηαηάηηδζδ μθείθεηαζ ζηδκ επζιμκή ηαζ ζηδκ 

εζηίαζδ ζηα εεηζηά ζημζπεία.  

32. πλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επάξθεηα 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ημκίγεζ υηζ ημ ανέθμξ είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ 

ροπμθμβζηά επανηέξ, ηαεχξ δέπεηαζ ηδκ αβάπδ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, ηδκ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ηδκ επζζηνέθεζ, ιέζα απυ ζοιπενζθμνέξ.  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί είκαζ, επίζδξ, απμδέηηδξ ζοκαζζεδιάηςκ αβάπδξ ηαζ 

αθμζίςζδξ ηαζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ ζοκαζζεδιαηζηή πθδνυηδηα, θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ υηζ 

δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ηαηέααθθε πμθθέξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδ ζοκαζζεδιαηζηή 

ζζμννμπία ημο παζδζμφ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ αζζεάκεηαζ ηδκ αβάπδ πμο ημο πνμζθένεηαζ απυ ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ δεκ έπεζ αιθζαμθία βζ’ αοηυ, επμιέκςξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ζοκαζζεδιαηζηή ζηαεενυηδηα. Αοηυ δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ πνυμδμ ηαζ ελέθζλδ ημο 

παζδζμφ, αοηυ ημ ζφκημιμ ζπεηζηά πνμκζηυ δζάζηδια.     
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33. *ηνρνζεζία – ρεδηαζκνί γηα ην κέιινλ 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ παναηηδνζγυηακ πάκηα βζα ηδκ επζιμκή ηαζ ημ δοκαιζζιυ 

ημο. ήιενα, ζπεδζάγεζ ημ ιέθθμκ ηδξ ηαζ εζηζάγεζ ζημοξ ηνυπμοξ βζα κα ηαηαηηήζεζ ημοξ 

ζηυπμοξ ηδξ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ δεκ είπε ζηυπμοξ, δεκ ζπεδίαγε 

ημ ιέθθμκ ημο, ιε αάζδ ηζξ επζεοιίεξ ημο. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ παεδηζηυηδηα πμο είπε ζε 

έκα παεμβεκέξ ηαζ παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ δεκ είπε ηδκ «αίζεδζδ ημο 

εαοημφ». ηαδζαηά, ηαηαηηχκηαξ ζηυπμοξ ηαζ δεπυιεκμ εκίζποζδ απυ ημ πενζαάθθμκ 

ημο, εέηεζ ιαηνμπνυεεζιμοξ ζηυπμοξ, πνμξ οθμπμίδζδ. 

34. *ηάζε δσήο. Δπηθέληξσζε ζηα ζεηηθά ζηνηρεία 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί είπε πάκηα ιζα εεηζηή ζηάζδ γςήξ, ηαεχξ δεκ ακαπανήβαβε 

ηα ανκδηζηά βεβμκυηα ημο πανεθευκημξ. Πάκηα οπήνπε δζάεεζδ βζα ζογήηδζδ ηαζ 

ακάθοζδ, ηαεχξ δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ήηακ πάκηα αθμζζςιέκδ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημ 

παζδί. Πμθθέξ δζαζηνεαθχζεζξ, πανακμήζεζξ ηαζ εέιαηα πμο δδιζμονβμφζακ έκηαζδ ζημ 

παζδί ηαζ είπακ ζοζζςνεοηεί επζθφεδηακ, πάνδ ζηδ ζηαεενυηδηα πμο παναηηήνζγε ηδκ 

ακάδμπδ ιδηένα. 

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ ημνίηζζ επζηεκηνχκεηαζ ζηα εεηζηά ζημζπεία/βεβμκυηα γςήξ ημο. 

Υαναηηδνίγεηαζ απυ επζιμκή, δεκ ηάκεζ ακαθμνά ζηζξ δοζημθίεξ ημο πανεθευκημξ, 

αθεκυξ αοηυ απμηεθεί έκα ιδπακζζιυ άιοκαξ ηαζ αθεηένμο θακενχκεζ ηδκ ροπζηή 

ακεεηηζηυηδηα ημο παζδζμφ.  

35. Αληίδξαζε παηδηνχ ζε επίπιεμε/παξαηήξεζε/σξηκφηεηα 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί δεκ ακηζδνά ιε ηθάια, δείπκεζ κα ηαηακμεί ηαζ 

ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ. 

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί θυβς ηςκ βεβμκυηςκ γςήξ πμο αίςζε είπε πάκηα έκα ααειυ 

ςνζιυηδηαξ. Ζ ακάδμπδ ιδηένα, απυ ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ άθδκε ημ πενζεχνζμ ζημ 

παζδί κα ακαθμβζζηεί ηδκ εοεφκδ ζηζξ πνάλεζξ ηαζ ηδκ οπαζηζυηδηά ημο ζημ θάεμξ. Ζ 

επίπθδλδ δεκ είπε κυδια εάκ δεκ οπήνπε επίβκςζδ ηαζ δ ακάδμπδ ιδηένα αμδεμφζε ημ 

παζδί απυ ηδκ ανπή πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. 

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ έδεζπκε κα ιδκ ηαηακμεί ημκ 

θυβμ επίπθδλδξ ηαζ δεκ είπε επίβκςζδ ημο θάεμοξ ημο. ε έκα παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ 
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ακαηνμθήξ, ημ παζδί γμφζε πςνίξ ηακυκεξ, μπυηε ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα ήνεε πνχηδ 

θμνά ακηζιέηςπμ ιε μνζμεέηδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Σχνα ιμζάγεζ κα έπεζ επίβκςζδ, ζε 

ιεβαθφηενμ ααειυ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ, υιςξ ακηζζηέηεηαζ αηυια ζε πενζμνζζιμφξ 

ηαζ ηακυκεξ.         

36. Μησανιζμόρ πποβολήρ - ανηιμεηώπιζη θλίτηρ ηυν άλλυν 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ ημ παζδί ιμζάγεζ κα ημ ακηζθαιαάκεηαζ 

υηακ είκαζ εθζιιέκδ ηαζ επδνεάγεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά.  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ, δ εεηή, πθέμκ, ιδηένα ηαηααάθθεζ πνμζπάεεζα κα ιδ ιεηαθένεζ ηζξ 

δζηέξ ηδξ δοζημθίεξ ζημ παζδί. ηακ, υιςξ, είκαζ πνμθακήξ δ δοζημθία πμο αζχκεζ, ημ 

παζδί ηδξ ζοιπαναζηέηεηαζ ηαζ ζοιπάζπεζ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα απμθεφβεζ κα ιεηαθένεζ ζημ παζδί ηζξ δοζημθίεξ 

πμο ακηζιεηςπίγεζ, εάκ αοηυ είκαζ ακαπυθεοηημ εηείκμ ηδξ ζοιπαναζηέηεηαζ έιπναηηα.    

37. Σςζηολή - Διεκδικηηικόηηηα. Εζυζηπέθεια-εξυζηπέθεια 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ δείπκεζ ελςζηνέθεζα ηαζ ζοκάια 

ζοζημθή/επζθοθαηηζηυηδηα ζε ηνίημοξ. Έπεζ δζεηδζηδηζηή δζάεεζδ ηαζ ζοιπενζθμνά υηακ 

ζοκακαζηνέθεηαζ άθθμοξ, ζφιθςκα δε ιε ηδκ ακάδμπδ ιδηένα, έπεζ ζζπονή 

πνμζςπζηυηδηα. 

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί απυ ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ είπε ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ 

αίζεδζδ ημο πζμφιμν, υιςξ πανμοζίαγε ζοζημθή ηαζ επζθοθαηηζηυηδηα ζε ηνίημοξ, 

ηαεχξ ηονζανπμφζακ έκημκα ζοκαζζεήιαηα ιεζμκελίαξ. Με ημ πέναζια ημο πνυκμο, 

αοηέξ μζ ζοιπενζθμνέξ οπμπχνδζακ. Έηζζ, δ ανπζηή εζηυκα εζςζηνεθμφξ ζοιπενζθμνάξ 

ημο παζδζμφ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηδκ ελςζηνεθή ζοιπενζθμνά, ιεηά απυ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηαζ αθθαβή, ιε ηδ ζοκδνμιή ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα παναηηδνίγεζ ημ παζδί «ελςζηνεθέξ», ιε πζμφιμν 

ηαζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ. Δίκαζ ηαθμπνμαίνεημ ηαζ βεκκαζυδςνμ ζε ζοκαζζεήιαηα, παν’ 

υθεξ ηζξ δοζημθίεξ πμο έπεζ αζχζεζ, ζημ πανεθευκ.  
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Άμνλαο 5
νο

: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

38. Αλλαγή καθημεπινόηηηαρ 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα αθμζζχεδηε πθήνςξ ζηδ θνμκηίδα ημο παζδζμφ 

ηαζ βζ’ αοηυ επέθελε κα παναζηδεεί απυ ηδκ ενβαζία ηδξ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ενβαγυηακ πμθθέξ χνεξ, αθθά οπήνπε 

οπμζηδνζηηζηυ μζημβεκεζαηυ δίηηομ, πμο ζοκέααθε ζηδκ ηαθή πνμζανιμβή ζηζξ κέεξ 

ζοκεήηεξ. Σμ παζδί θζθμλεκμφηακ απμηθεζζηζηά ηα ααααημηφνζαηα ηαζ ηδκ πενίμδμ ηςκ 

εμνηχκ, μπυηε αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια δ ακάδμπδ ιδηένα ημ αθζένςκε απμηθεζζηζηά 

ζημ παζδί.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα επζηεκηνχκεηαζ, ακαθμνζηά ιε ηδκ αθθαβή ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ, ζηδ ιείςζδ ημο πνμζςπζημφ πνυκμο. Δζδζηά, ζηδκ ανπή αθζένςκε 

πμθφ πνυκμ (5-6 χνεξ διενδζίςξ) ζημ κα ηαηακμήζεζ ημ παζδί ααζζηέξ έκκμζεξ, 

δεδμιέκμο υηζ πμηέ, ζημ πανεθευκ, δεκ ιεθεημφζε ζημ ζπίηζ. Πνμηεναζυηδηα βζα ημοξ 

ακαδυπμοξ βμκείξ είκαζ ημ παζδί ηαζ δ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο, βζ’ αοηυ ηάκμοκ ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυκ.       

39. Δπάξθεηα ρξφλνπ θαη ζρέζε κε άγρνο 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ μ πνυκμξ επανηεί, βζαηί δ ίδζα εέηεζ 

ζε πνμηεναζυηδηα ηζξ ακάβηεξ ημο παζδζμφ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ οπάνπεζ άβπμξ.   

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα δεκ είπε άβπμξ ηαζ δ πνμζανιμβή έβζκε 

μιαθά, ηαεχξ δ θζθμλεκία ημο παζδζμφ δζήνηδζε ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια, πμο ηδξ 

έδςζε ημ πνυκμ κα επελενβαζηεί ηδκ αθθαβή, ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ εοπάνζζηδ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα είκαζ ενβαγυιεκδ ηαζ ηαηααάθθεζ ηάεε 

πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ημο πνυκμο, δεδμιέκμο υηζ ημ παζδί έπεζ πμθθέξ 

ακάβηεξ ηαζ πνμζπαεεί κα ημ ηζκδημπμζεί, είηε ιε ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, είηε 

αθζενχκμκηαξ δ ίδζα πνμζςπζηυ πνυκμ, βζα ηδκ ελέθζλή ημο. ιςξ, αοηυ δεκ είκαζ ηάηζ 

πμο ηδκ αβπχκεζ, επεζδή είκαζ μνβακςηζηή ηαζ ιεεμδζηή ηαζ βζ’ αοηυ απμηεθεί έκα ζδακζηυ 

πνυηοπμ βζα ημ παζδί.     
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40. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ αλάδνρνπ γνλέα ζην παηδί 

ηδκ 1
δ 

ζοκέκηεολδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ ήηακ πάκηα δμηζηή ηαζ ηνοθενή 

πνμξ ημ παζδί. ηδκ ανπή ηδξ ακαδμπήξ, οπήνπε εκδυιοπα έκαξ θυαμξ βζα ηοπυκ 

επζζηνμθή ημο παζδζμφ ζηδ αζμθμβζηή ιδηένα ημο.  

ηδ 2
δ
 ζοκέκηεολδ, ακηίζημζπα, ηα ζοκαζζεήιαηα ηνοθενυηδηαξ ηαζ αβάπδξ ήηακ έηδδθα.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ μ πνυκμξ ζοκέααθε ζημ κα ςνζιάζεζ δ 

ζπέζδ ιε ημ παζδί ηαζ κα ακαπηοπεεί δεζιυξ. ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ, οπήνπε έκα 

δζάζηδια πνμζανιμβήξ βζα υθμοξ. Ζ ακάδμπδ ιδηένα έκζςζε πνςηυβκςνα 

ζοκαζζεήιαηα ζημ άημοζια ηδξ πνμζθχκδζδξ «ιαιά» απυ ημ παζδί, ηαεχξ δεκ ημ είπε 

αζχζεζ ζημ πανεθευκ. Δπίζδξ, ημ ανπζηυ δζάζηδια ακαθχεδηε ζηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ, ηδκ οπυδεζλδ ηακυκςκ ζοιαίςζδξ, (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ααζζηχκ ηακυκςκ οβζεζκήξ) ηαζ ηδ ιάεδζδ, εέιαηα ζηα μπμία ημ παζδί οζηενμφζε. Μέζα 

απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, δ ζπέζδ ακάιεζα ζημοξ ακαδυπμοξ βμκείξ ηαζ ημ παζδί 

ζζπονμπμζήεδηε.       

41. Αίζζεζε φηη ην παηδί ζα κπνξνχζε λα είλαη βηνινγηθφ 

Καζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ, δ απάκηδζδ είκαζ ημζκή, ηαεχξ μζ ακάδμπεξ ιδηένεξ αζχκμοκ 

ηδ ιδηνυηδηα, ιέζα απυ ηδκ ακαδμπή. Ζ αίζεδζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα αζμθμβζηυ παζδί ημοξ 

οπάνπεζ, αθμφ ηα ζοκαζζεήιαηα είκαζ ααεζά ηαζ έκημκα.  

42. Αίζζεζε φηη ν δεζκφο γίλεηαη νινέλα θαη πην ηζρπξφο 

Καζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ, μζ ενςηχιεκεξ ακέθενακ υηζ μ δεζιυξ ιε ημ ακάδμπμ παζδί 

ημοξ ζζπονμπμζήεδηε ιέζα ζημ πνυκμ. ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ ζοκεκηεφλεζξ, μζ ζπέζεζξ 

δμηζιάζηδηακ ηαζ έθηαζακ ζε ζζμννμπία, ηαεχξ δ ακαπηολζαηή θάζδ ηαζ δθζηία ηςκ 

παζδζχκ ήηακ ιεβαθφηενδ ηαζ οπήνπε έκα ααειυξ ακηζδναζηζηυηδηαξ, βζα υ,ηζ ημοξ 

ζοκέααζκε, πμο είπε ακηίηηοπμ ζηα ζδιακηζηά πθέμκ πνυζςπα ηδξ γςήξ ημοξ.  

43. Φφβνο γηα απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, μ θυαμξ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ ήηακ έκημκμξ ζηδκ ανπή, ηχνα 

ακαθένεζ (ιε ζοβηζκδζζαηά ζημζπεία) υηζ είκαζ έημζιδ κα δεπηεί ημ ηαθφηενμ βζα ημ παζδί.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ, ηυηε, ιδηένα ακέθενε υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ 

θζθμλεκίαξ οπήνπε ακδζοπία ηαζ θυαμξ ηαζ ήηακ ηάηζ πμο έπνεπε κα δζαπεζνζζηεί. Ζ 
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ζοβηίκδζδ ζημοξ απμπςνζζιμφξ ήηακ έηδδθδ, υπςξ ηαζ δ πεπμίεδζδ βζα ηδκ ημζκή 

ιεθθμκηζηή πμνεία ημοξ. Ανβυηενα, αοηυξ μ θυαμξ, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, έπαρε κα 

οθίζηαηαζ, ηαεχξ οπάνπεζ πθέμκ δ πνάλδ οζμεεζίαξ. 

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ δεκ αζζεάκεηαζ θυαμ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο παζδζμφ, ηαεχξ οπάνπεζ δ αεααζυηδηα υηζ ημ παζδί εα παναιείκεζ ιαγί 

ημοξ. 

44. Δπηθνηλσλία ηνπ ζπδχγνπ/ή άιισλ ζπλνηθνχλησλ κε ην παηδί 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, δ αθθδθεπίδναζδ ηαζ δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζημκ 

ακάδμπμ παηένα ηαζ ημ παζδί εεςνείηαζ ελαζνεηζηή.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ αθμνμφζε ιμκμβμκέα, δ μπμία είπε 

οπμζηδνζηηζηυ μζημβεκεζαηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ. Βαζζηή εεςνείηαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ 

ιδηέναξ ηδξ, δ ζπέζδ ηδξ μπμίαξ ιε ημ παζδί ήηακ πμθφ δοκαηή.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, μ ακάδμπμξ παηέναξ ήηακ πάκηα οπενπνμζηαηεοηζηυξ ιε ημ παζδί ηαζ 

δεκ έεεζε υνζα ηαζ απαβμνεφζεζξ, νυθμ πμο έπεζ ακαθάαεζ δ ακάδμπδ ιδηένα. Δπίζδξ, μ 

ίδζμξ θνμκηίγεζ βζα ηάεε επζεοιία ημο παζδζμφ ηαζ δέκεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ιαγί 

ημο.  

45. Υξφλνο πξνζαξκνγήο ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο, πνπ απαηηήζεθε  

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ δ ακάδμπδ μζημβέκεζα πνμζανιυζηδηε αιέζςξ, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ 

ημο παζδζμφ, επεζδή πνμτπήνπε έκημκα δ ακάβηδ βζ’ αοηυ.  

ηδ 2
δ 

πενίπηςζδ δ ιμκμβμκέαξ πνμζανιυζηδηε ζηαδζαηά, ηαεχξ δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ 

ημο παζδζμφ ηδξ έδςζε πχνμ ηαζ πνυκμ κα πνμεημζιαζηεί βζα ηδκ αθθαβή αοηή ζηδ γςή 

ηδξ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ εοπάνζζηδ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, ημ δζάζηδια ηςκ πνχηςκ 5 ιδκχκ, δζάζηδια ζημ μπμίμ μζ ακάδμπμζ 

βμκείξ ηαηέααθθακ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο παζδζμφ, ήηακ ηαεμνζζηζηυ. Ο 

δεζιυξ ηαζ δ μζηεζυηδηα ακάιεζά ημοξ ζζπονμπμζήεδηε, πενίπμο, ζημ έκα έημξ.  

46. Πνηφηεηα ζρέζεο κε ηνλ/ηε ζχδπγν κεηά ηελ αλαδνρή 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ημκίγεζ ηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ γςήξ ημοξ, ιεηά 

ηδκ ημπμεέηδζδ ημο παζδζμφ. Ζ ζπέζδ ημοξ έπεζ επδνεαζηεί εεηζηά, ηαεχξ επίηεκηνμ 

είκαζ απμηθεζζηζηά ημ παζδί.  
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Ζ 2
δ 

ζοκέκηεολδ αθμνά πενίπηςζδ ιμκμβμκέα.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα πενζβνάθεζ ηδ ζπέζδ ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ 

μοζζαζηζηή, ζζμννμπδιέκδ ηαζ χνζιδ, ζημζπεία πμο δζαηδνήεδηακ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ακαδμπήξ, παν’ υθμ πμο μ ημζκυξ πνυκμξ ηςκ ζογφβςκ έπεζ ιεζςεεί.   

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

47. Γηάξθεηα αλαδνρήο 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, ημ ανέθμξ ημπμεεηήεδηε ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα πνζκ 7,5 ιήκεξ, 

ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ ήηακ πμθοεηήξ (3,5 έηδ) ηαζ ιεηαηνάπδηε 

πνυζθαηα ζε οζμεεζία. ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακαδμπή δζανηεί 1,5 έημξ.  

48. Έλαξμε επηζπκίαο γηα αλαδνρή 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ δ ακαδμπή/οζμεεζία οπήνλε ιζα 

επζεοιία πμο οπήνπε απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ηδξ, επμιέκςξ πνυηεζηαζ βζα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε δμηζηυηδηα ηαζ αίζεδια 

αθθδθεββφδξ ηαζ πνμζθμνάξ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, πνμδβήεδηε εκδιένςζδ ζηδκ ακάδμπδ ιδηένα, απυ ηδκ ροπμθυβμ ημο 

εηηθδζζαζηζημφ ζδνφιαημξ, δ μπμία ηδξ πανμοζίαζε ηδκ ακάβηδ θζθμλεκίαξ ηςκ παζδζχκ, 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ εμνηχκ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ είπε οπμαθδεεί ζε πμθθέξ πνμζπάεεζεξ βζα ελςζςιαηζηή, 

μζ μπμίεξ απέηοπακ. Γζα ημκ εεζιυ ηδξ ακαδμπήξ, εκδιενχεδηε απυ έκα θζθζηυ πνυζςπμ 

ηαζ έηζζ απεοεφκεδηε ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία, απυ ηδκ μπμία εκδιενχεδηε ζπεηζηά.  

49. πλάληεζε κε βηνινγηθνχο, κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε 

ηδκ 1
δ 

πενίπηςζδ, έπεζ μνζζηεί ιε δζηαζηζηή απυθαζδ δ ζοκάκηδζδ ημο παζδζμφ ιε ηδ 

αζμθμβζηή ιδηένα, ακά δέηα διένεξ, ζηδκ ανιυδζα οπδνεζία. Σμ παζδί ακηζδνά (ιε 

ηθάια) ζημοξ απμπςνζζιμφξ, ζημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκμ, εκχ 

απμδζμνβακχκεηαζ ιεηά ηδ ζοκάκηδζδ.  

ηδ 2
δ
 ηαζ 3

δ
 πενίπηςζδ, δεκ είπε μνζζηεί ακηίζημζπδ απυθαζδ.  
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50. ρέζε κε βηνινγηθνχο γνλείο. Γηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο (ππνρξεψζεηο) 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ζπέζδ ιε ηδ αζμθμβζηή ιδηένα είκαζ δ ηαθφηενδ δοκαηή, ηαεχξ δ 

ακάδμπδ ιδηένα ακαβκςνίγεζ υηζ ημ παζδί είκαζ πνμέηηαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ιδηέναξ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ οπήνπε ζοπκή επζημζκςκία 

ακάιεζα ζηδ αζμθμβζηή ηαζ ακάδμπδ ιδηένα ηαζ μζ ζπέζεζξ ήηακ πμθφ ηαθέξ. ηδ 

ζοκέπεζα, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, δ ζπέζδ μνζμεεηήεδηε, εζδζηά ιεηά ηδκ πνάλδ 

οζμεεζίαξ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, δεκ οπάνπεζ επζημζκςκία ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο παζδζμφ, 

υιςξ δζαηδνείηαζ επαθή ιε ηα δφμ αζμθμβζηά αδένθζα ημο.  

51. Υξνληθφ δηάζηεκα πιήξνπο πξνζαξκνγήο παηδηνχ 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, ακαθένεηαζ υηζ ημ παζδί δεκ δοζημθεφηδηε ζηδκ πνμζανιμβή ημο ιε 

ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ. Κονίςξ, ιεηά ημοξ πέκηε ιήκεξ, δ πνμζανιμβή ημο εεςνείηαζ 

πθήνδξ, ηαεχξ ειπζζηεφηδηε ηαζ ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ εεηή, πθέμκ, ιδηένα ακαθένεζ υηζ μζ έλζ (6) πνχημζ ιήκεξ ήηακ 

ηαεμνζζηζημί βζα ηδκ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ. Έπεζηα, δ ζπέζδ ελεθζζζυηακ, ιέζα απυ 

θάζεζξ έκηαζδξ πμο εηδήθςκε ημ παζδί, βζα δζάζηδια δφμ (2) πνυκςκ, έςξ ηδκ ζζμννμπία 

ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ζπέζδξ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ ανπζηυ δζάζηδια ηςκ 5 ιδκχκ ήηακ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδκ 

πνμζανιμβή ημο ηαζ δ πθήνδξ πνμζανιμβή πνμζδζμνίγεηαζ ζημ έκα έημξ.  

52. Υαξαθηεξηζκφο ζρέζεο κε ην παηδί 

Καζ ζηζξ ηνεζξ ζοκεκηεφλεζξ, μζ ζπέζεζξ ηςκ ακαδυπςκ ιδηένςκ ιε ηα παζδζά 

παναηηδνίγμκηαζ ιε θέλεζξ αβάπδξ ηαζ ηνοθενυηδηαξ, εκχ ζοκμδεφμκηακ απυ ζοβηίκδζδ.  

53. Επιθςμία για εκ νέος αναδοσή 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία ηδξ βζα ακαδμπή, ηονίςξ δε 

ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ οζμεεζία, βζαηί δέκεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ιε ηα παζδζά. Τπάνπεζ δ 

ακάβηδ κα δζμπεηεοηεί αοηή δ αβάπδ ζηα παζδζά. 



88 

 

ηδκ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ εεηή, πθέμκ, ιδηένα εκδζαθένεηαζ βζα αναποπνυεεζιδ ακαδμπή, 

ακαδμπή θζθμλεκίαξ ή επείβμοζα ακαδμπή.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, μζ ακάδμπμζ βμκείξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ ακαηνμθή ημο παζδζμφ ηαζ 

μπμζαδήπμηε αθθαβή, ιε κέα ακαδμπή παζδζμφ, εα ιεηααάθθεζ ηδκ ζζμννμπία ζηδ ζπέζδ 

πμο έπεζ ακαπηοπεεί.  

54. Γηάζεζε γηα ελεκέξσζε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αλαδνρή 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακέθενε υηζ εθυζμκ ημ παζδί παναιείκεζ ζηδκ 

ακάδμπδ μζημβέκεζα, είκαζ αοημκυδημ υηζ εα εκδιενχζμοκ ημ παζδί βζα ηδκ ακαδμπή, ζηδκ 

ηαηάθθδθδ δθζηία ημο.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ λεηίκδζε ζηδκ δθζηία ηςκ επηά εηχκ, πενίπμο 

ηαζ δζήνηδζε ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια, μπυηε ημ παζδί είπε έκημκεξ ακαικήζεζξ απυ ημ 

εηηθδζζαζηζηυ ίδνοια, ζημ μπμίμ δζέιεκε. Δπίζδξ, είπε οπμηοπχδεζξ ζπέζεζξ ιε ιέθδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ μζημβέκεζαξ. Γζα ηδ δζαζφκδεζδ ιεηά ηδκ εκδθζηίςζή ηδξ ιε ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ βζα πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ, ημ ημνίηζζ έπεζ εκδιενςεεί βζα ηδκ 

ανιυδζα οπδνεζία, δ μπμία εα δζαπεζνζζηεί αοηή ηδ ιεθθμκηζηή επζεοιία ηδξ.  

ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, ημ παζδί θυβς ηδξ δθζηίαξ ημπμεέηδζήξ ημο, έπεζ πθήνδ επίβκςζδ 

ηςκ βεβμκυηςκ πμο ζοκέαδζακ ηαζ πνμδβήεδηακ. Απυ ηδκ πθεονά ηςκ ακαδυπςκ 

βμκέςκ, οπάνπεζ δζάεεζδ βζα ζογήηδζδ μπμζμοδήπμηε εέιαημξ. ιςξ, ημ παζδί 

δοζημθεφεηαζ ηαζ ανκείηαζ, ζε αοηή ηδ θάζδ, κα ακαθένεζ θεπημιένεζεξ βζα ημ πανεθευκ 

ημο.   

55. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Ηξαθιείνπ 

ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ οπάνπεζ εκδιένςζδ, ζηήνζλδ, εκχ 

ημκίγεζ ηδκ ακενχπζκδ πθεονά ηαζ ηδκ πνμζααζζιυηδηα ζηδκ επζημζκςκία.  

ηδ 2
δ
 πενίπηςζδ, δ εεηή, πθέμκ, ιδηένα παναηηδνίγεζ «άρμβδ» ηδ ζοκενβαζία ηαζ 

ημκίγεζ ηδκ πνμεοιία ηαζ ηδ ζςζηή εκδιένςζδ, απυ ηδκ πθεονά ηδξ ημζκςκζηήξ 

θεζημονβμφ, δ μπμία είπε ακαθάαεζ ηδκ πενίπηςζδ.  

ηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ, δ ακάδμπδ ιδηένα δδθχκεζ πθήνςξ ζηακμπμζδιέκδ απυ ηδκ ανιυδζα 

δζεφεοκζδ, απυ ηδ θάζδ ηδξ εκδιένςζδξ ιέπνζ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 
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ακαδμπήξ ηαζ ηδ ιέπνζ ζήιενα επμπηεία-παναημθμφεδζδ. Αζζεάκεηαζ αζθάθεζα, 

ζηαεενυηδηα ηαζ πνμζααζζιυηδηα ζε πθδνμθμνίεξ, ακά πάζα ζηζβιή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ν
  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

7.1 Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο  

φιθςκα ιε ακςηένς δεδμιέκα πμο ακαθφεδηακ, εηηεκχξ, ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, 

πνμηφπημοκ ηα παναηάης απμηεθέζιαηα ηδξ Ένεοκαξ, ακά εειαηζηυ άλμκα:  

Άμνλαο 1
νο

: Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο 

οιπεναζιαηζηά, ηα παζδζά αζζεάκμκηαζ αζθάθεζα ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, έπμοκ ηδκ 

ηάζδ κα πνμζημθθμφκηαζ ζε αοημφξ, εκχ παναηδνείηαζ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα ηαζ 

μζηεζυηδηα ακάιεζά ημοξ. Οζ ακάδμπεξ ιδηένεξ, εκ πνμηεζιέκς, απμηεθμφκ ηδκ αζθαθή 

αάζδ βζα ηα παζδζά, ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδκ εκίζποζδ, ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδ 

δζαεεζζιυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ. Απυ ηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ παζδζχκ 

παναηδνείηαζ ιζα ζηεκή ζπέζδ ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, πμο εκζζπφεδηε ηαζ 

ζζπονμπμζήεδηε, ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. Ηδζαίηενα, δζαθαίκμκηαζ ηα παναπάκς ζηδκ 

1
δ
 πενίπηςζδ ακαδμπήξ ημο ανέθμοξ, υπμο εκημπίγεηαζ δ εββεκήξ ηάζδ πνμζηυθθδζδξ 

ημο ανέθμοξ ζημοξ θνμκηζζηέξ ημο. 

Οζ θυαμζ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ ζπεηίγμκηακ, ηονίςξ, ιε ηδκ εηδμπή ημο ιυκζιμο 

απμπςνζζιμφ απυ ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, εκχ δεκ απμηθείζηδηακ θυαμζ (3
δ 

πενίπηςζδ), 

πμο πνμηφπημοκ απυ ζοκεήηεξ (π.π. θυαμξ ιμκαλζάξ).  

Σμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ είκαζ υηζ ηα ιεβαθφηενα παζδζά ζοκεζδδημπμζμφκ ηα βεβμκυηα ζηδ 

γςή ημοξ, αλζμθμβμφκ εεηζηά ημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ θνμκηίδαξ ζημ μπμίμ ακήημοκ, 

εηθνάγμκηαζ ηαζ ελςηενζηεφμοκ εεηζηά ζοκαζζεήιαηα βζ’ αοηυ. θα αοηά ζοβηθίκμοκ 

ζηδκ ζζπονμπμίδζδ ημο δεζιμφ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ιζαξ αιμζααίαξ ζπέζδξ, ζημ πέναζια 

ημο πνυκμο, υπςξ δζαπζζηχεδηε ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ.   

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ (πενίπηςζδ 2), παναηδνήεδηε επζεεηζηυηδηα, 

έκηαζδ, ακηζδναζηζηυηδηα, βζα πνμκζηυ δζάζηδια δφμ (2) εηχκ, πμο πνμηθήεδηε απυ ημκ 

θυαμ ηδξ απυννζρδξ. Αοηέξ μζ δζαηοιάκζεζξ είκαζ εηείκεξ πμο επέηνερακ ζηδ ζπέζδ 

επζθμβήξ, ηαζ υπζ ζοβηονίαξ, κα ςνζιάζεζ ηαζ κα ζζμννμπήζεζ. Δπίζδξ, οπήνπε 

ακηζδναζηζηυηδηα, ςξ πνμξ ηδκ ηήνδζδ ηακυκςκ ηαζ ηδκ μνζμεέηδζδ (πενίπηςζδ 3).    

Σα παζδζά επζεοιμφκ κα παναιείκμοκ ζηζξ ακάδμπεξ μζημβέκεζεξ, ημ μπμίμ θεηηζηά, 

ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ζοιπενζθμνζηά αθήκμοκ κα δζαθακεί.  
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Άμνλαο 2
νο

: Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ αζμθμβζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ (π.π. φπκμξ) μπμζαδήπμηε δοζημθία 

παναηδνήεδηε, απμηαηαζηάεδηε ή ανέεδηε έκαξ ηνυπμξ δζαπείνζζήξ ηδξ (π.π. 

ζοβημίιδζδ). Ζ ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ παζδζχκ πανμοζζάγεζ απυηθζζδ, ζηζξ πενζπηχζεζξ 

(2) ηαζ (3), ηαεχξ ζηδ 2
δ
 πενίπηςζδ παναηδνείηαζ επζιέθεζα, ζοκέπεζα ηαζ 

απμδμηζηυηδηα, εκχ ζηδκ 3
δ
 ιαεδζζαηά ηεκά, δοζημθία ηαηακυδζδξ, υιςξ ιε επζιμκή 

ηαζ εκίζποζδ απυ ημ πενζαάθθμκ, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ ελαζνεηζηά εεηζηά. Οζ 

ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (ζηζξ πενζπηχζεζξ: 2 ηαζ 3) ήηακ πμθθέξ, υπςξ ηαζ ηα 

πανεπυιεκα ενεείζιαηα βζα πνμζςπζηή ελέθζλδ. 

Άμνλαο 3
νο

: Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

ηδκ πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ, πανμοζζάγεηαζ εζηυκα επζθφθαλδξ ζε ηνίημοξ, αθθά είκαζ 

πζεακυκ αοηυ κα ζπεηίγεηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ απμηθεζζηζηή θνμκηίδα ακήηεζ ζηδκ 

ακάδμπδ ιδηένα, δ μπμία απμπςνίγεηαζ ζπάκζα (ιυκμ ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ) ημ 

παζδί. Δπίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ημ παζδί, πενίπμο βζα δζάζηδια 1,5 ιδκυξ, ιεηά ηδ 

βέκκδζή ημο γμφζε ζηδκ παζδζαηνζηή ηθζκζηή (κμζμημιείμ), υπμο δεκ οπήνπε ζηαεενυ 

πνυζςπμ θνμκηίδαξ. Αοηή δ ζοζημθή/επζθοθαηηζηυηδηα παναηδνείηαζ ηαζ ζηζξ άθθεξ 

πενζπηχζεζξ (ιεβαθφηενα ζε δθζηία παζδζά), υιςξ δ πανμοζία ηςκ ακάδμπςκ ιδηένςκ 

ελμιαθφκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ δ ίδζα ακαθαιαάκεζ έκακ 

δζεοημθοκηζηυ νυθμ βζα ηδκ ημζκςκζημπμίδζή ημοξ. Γεκζηά, υιςξ, παναηδνείηαζ 

δεηηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ ζε άθθμοξ ηαζ δ ανπζηή ζοζημθή δζηαζμθμβείηαζ, ηαεχξ ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζε αίζεδια ιεζμκελίαξ, ακαζθάθεζα, επζθοθαηηζηυηδηα ή θυαμξ έηεεζδξ 

πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ ζε άθθμοξ.   

Ο ααειυξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε παζδζά ελανηάηαζ απυ ηδκ ειπεζνία γςήξ ημοξ, υηακ 

γμφζακ ιε ηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα ή ζε εηηθδζζαζηζηυ ίδνοια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

παναηδνείηαζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ 2, μζ πνμδβμφιεκεξ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ απυ 

ιεβαθφηενα παζδζά ζημ εηηθδζζαζηζηυ ίδνοια επδνέαζακ ηζξ ιεηέπεζηα ζοκακαζηνμθέξ 

ιε ιεβαθφηενα παζδζά. Ακηίζημζπα, ζηδκ πενίπηςζδ 3, ημ βεβμκυξ υηζ ημ παζδί οπήνλε 

εφια ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, θυβς ηδξ εζηυκαξ παναιέθδζδξ πμο είπε, επδνεάζηδηε δ 

ιεηέπεζηα ζπέζδ ιε ζοκμιδθίημοξ, ηαεχξ αίςκε ακαζθάθεζα ηαζ θυαμ απυννζρδξ.  

ηα ιεβαθφηενα παζδζά, ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζήξ ημοξ ζηζξ ακάδμπεξ μζημβέκεζεξ, 

παναηδνείηαζ αίζεδια ιεζμκελίαξ ηαζ ακαζθάθεζαξ, ηαεχξ ηα παζδζά έπνεπε κα 
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δζεηδζηήζμοκ ιία εέζδ ζηδκ ήδδ «ζπδιαηζζιέκδ» μζημβέκεζα, υπμο μζ δεζιμί ιε ηα 

παζδζά ήηακ «ελ αίιαημξ» ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ζζπονμί. 

Άμνλαο 4
νο

: Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

Ζ ζδζμζοβηναζία ηςκ παζδζχκ εεςνείηαζ εφημθδ ηαζ δ ακηζδναζηζηυηδηα πμο 

παναηδνήεδηε ζηα ιεβαθφηενα παζδζά ηάθοπηε ημκ θυαμ ηδξ απυννζρδξ, ιε ηδκ 

εηδήθςζδ έκηαζδξ ζημ πνυζςπμ ημο «ζδιακηζημφ άθθμο».  

Δπίζδξ, δ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα ηαζ δ εοεθζλία/πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ 

δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ ηάζδ επζηέκηνςζδξ ζηα «επζηεφβιαηα», ηαεχξ έπμοκ ιζα εεηζηή 

ζηάζδ γςήξ, ζημοξ ζπεδζαζιμφξ ημοξ βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ εζηίαζδ ζηα εεηζηά 

βεβμκυηα γςήξ ημοξ.  

διακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα παζδζά αζζεάκμκηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά 

επανηή ηαζ αοηυ δζαθαίκεηαζ απυ ημκ ααειυ ηδξ πνμζςπζηήξ ελέθζλδξ ηαζ πνμζανιμβήξ 

ημοξ ζημ κέμ πενζαάθθμκ. Σα ζοκαζζεδιαηζηά ηεκά ζοβηναημφκ ηα παζδζά, ζε ακηίεεζδ 

ιε ηα αζζεήιαηα πθδνυηδηαξ πμο ςεμφκ ηα παζδζά ζηδκ αθθαβή.  

Ζ εκζοκαίζεδζδ είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ, ηαεχξ εηθνάγμοκ 

ηδ ζοιπανάζηαζή ημοξ ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ είκαζ έκαξ ηνυπμξ κα δζαθακεί μ 

ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εθίρδξ ηςκ άθθςκ. Δπίζδξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή ζοιπανάζηαζδ 

θεζημονβεί ςξ ιδπακζζιυξ πνμαμθήξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ δζηήξ ημοξ εθίρδξ.  

Γεκζηά, ηα παζδζά παναηηδνίγμκηαζ απυ ελςζηνέθεζα ηαζ ημζκςκζηυηδηα, ηαεχξ αοηά 

είκαζ ζημζπεία πμο οπενέπμοκ. Οπμζαδήπμηε ζοζημθή ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζήξ ημοξ 

εεςνείηαζ απμθφηςξ δζηαζμθμβδιέκδ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ ήηακ 

ηαεμνζζηζηυξ βζα ηδ ιεηάααζδ ζηζξ αθθαβέξ ηδξ γςήξ ημοξ.  

Άμνλαο 5
νο

: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ είκαζ υηζ ημ επίηεκηνμ ηδξ πνμζμπήξ, 

ιεηά ηδκ ακαδμπή είκαζ απμηθεζζηζηά ημ παζδί. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ ακαπνμζανιμβή ημο 

ηνυπμο γςήξ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ, ιε έκακ παζδμηεκηνζηυ παναηηήνα. Ο 

πνμζςπζηυξ πνυκμξ ιεζχκεηαζ, μζ πνμζςπζηέξ ακάβηεξ ηίεεκηαζ ζημ πενζεχνζμ, επεζδή 

απυθοηδ πνμηεναζυηδηα είκαζ ημ παζδί ηαζ δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ιαγί ημο. Ζ 



93 

 

δζαπείνζζδ ημο πνυκμο, δ μνβακςηζηυηδηα ηςκ ακαδυπςκ ιδηένςκ ηαζ πάκς απ’ υθα δ 

δζάεεζδ βζα δμηζηυηδηα είκαζ παναηηδνζζηζηά πμο ιεηνζάγμοκ ημ άβπμξ ημοξ.  

Οζ ακάδμπεξ ιδηένεξ δεκ είπακ αζχζεζ ηδ ιδηνυηδηα ζημ πανεθευκ ηαζ αοηά ηα 

ζοκαζζεήιαηα ήηακ πνςηυβκςνα βζα εηείκεξ. Χξ εη ημφημο, μζ ίδζεξ ελέθναγακ απυ ηδκ 

ανπή ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ζηα ακάδμπα παζδζά ηαζ αοηή δ ακάβηδ πμο πνμτπήνπε βζα 

έκα παζδί, εκίζποζε ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδ ζπέζδ πμο ελεθζζζυηακ.  

Δπμιέκςξ, δ αίζεδζδ υηζ μ δεζιυξ ζζπονμπμζείηαζ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ υηζ ημ 

παζδί εα ιπμνμφζε κα είκαζ αζμθμβζηυ, ιε αάζδ ηζξ ακαθμνέξ ηςκ ακαδυπςκ ιδηένςκ, 

είκαζ ηάηζ ακαιεκυιεκμ.  

Ο θυαμξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο παζδζμφ απυ ηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ, είκαζ έκημκμξ, πμο δζαθαίκεηαζ απυ ηα άννδηα ζημζπεία ηδξ ζοκέκηεολδξ 

(ζοβηίκδζδ), εκχ ζηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ δεκ οπάνπεζ ηέημζμξ θυαμξ, ηάηζ πμο πνμθακχξ 

εκζζπφεηαζ απυ ηα ζημζπεία ηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ ακαδμπήξ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, 

πνμθακχξ, δεκ οπάνπεζ θυαμξ, δεδμιέκμο υηζ δ ακαδμπή ελεθίπεδηε πνυζθαηα ζε 

οζμεεζία.  

Ακαθμνζηά ιε ημκ πνυκμ πνμζανιμβήξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ήηακ 

πενζζζυηενμ άιεζδ, ακηίζημζπα ιε ηδκ πνμζανιμβή ημο ανέθμοξ, επεζδή οπήνπε έκημκα 

δ ακάβηδ βζα ημ παζδί ηαζ δ ακάδμπδ ιδηένα αθμζζχεδηε απμηθεζζηζηά ζηδκ ακαηνμθή 

ημο παζδζμφ (ζοκεζδδηή επζθμβή κα ζηαιαηήζεζ ηδκ ενβαζία ηδξ), εκχ ζηζξ άθθεξ 

πενζπηχζεζξ δ πνμζανιμβή ήηακ ζηαδζαηή, ηαεχξ δ δθζηία ηςκ παζδζχκ ηαζ δ θφζδ ηδξ 

ακαδμπήξ (ακαδμπή θζθμλεκίαξ ζηδ 2
δ
 πενίπηςζδ) ζοκέααθακ ζηδ ααειζαία δζαπείνζζδ 

εειάηςκ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ θφζδξ, πμο πνμέηορακ. διακηζηή είκαζ δ 

επζζήιακζδ υηζ δ ζπέζδ ηςκ ακαδυπςκ ιδηένςκ ιε ημοξ ζογφβμοξ, ζηδκ πνχηδ ηαζ ηνίηδ 

πενίπηςζδ, κμδιαημδμηείηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ παζδζχκ ζηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. 

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

Ζ δθζηία ημπμεέηδζδξ ηαζ δ δζάνηεζα ηδξ ακαδμπήξ ηοιαίκεηαζ ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ. 

Έηζζ, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ δθζηία ημο παζδζμφ ήηακ 1,5 πενίπμο ιδκυξ ηαζ δ δζάνηεζα 

ημπμεέηδζδξ 7,5 ιήκεξ, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ ακαδμπή θζθμλεκίαξ ήηακ πμθοεηήξ 

(δζάνηεζα 3,5 εηχκ), ιε δθζηία ημπμεέηδζδξ 7 έηδ, εκχ ζηδκ ηνίηδ δ ακαδμπή δζανηεί 1,5 

έημξ, ιε δθζηία ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ ηα 8,5 έηδ.  
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Σμ έκαοζια βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ακαδμπήξ δυεδηε απυ ηζξ ζοβηονίεξ (αδοκαιία 

απυηηδζδξ αζμθμβζηχκ παζδζχκ), απυ ηδ δμηζηυηδηα, ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ ακάδμπςκ βμκέςκ ηαζ απυ ηδκ εκδιένςζδ (ηοπαία) απυ ημ θζθζηυ 

πενζαάθθμκ.  

Ζ επζημζκςκία ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ επζηεφπεδηε ιυκμ ζηζξ δφμ πνχηεξ πενζπηχζεζξ 

ηαζ ιάθζζηα ζηδκ πνχηδ μνζμεεηείηαζ ηαζ μνίγεηαζ αάζεζ δζηαζηζηήξ απυθαζδξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ ηνεζξ 

πενζπηχζεζξ ημκίγεηαζ υηζ ημ δζάζηδια ηςκ 5-6 ιδκχκ ήηακ ηαεμνζζηζηυ, εκχ ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ δ πνμζανιμβή ήηακ άιεζδ ηαζ ζηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ πενζπηχζεζξ μ πνυκμξ 

δζεοηυθοκε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζπέζδξ ηαζ ηδκ ελζζμννυπδζδ ηςκ εκηάζεςκ/δοζημθζχκ. Ζ 

ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ παναηηδνίγεηαζ ιε θέλεζξ αβάπδξ ηαζ 

ηνοθενυηδηαξ, εκχ ζοκμδεφεηαζ απυ ζοβηίκδζδ.  

Ζ επζεοιία βζα κέα ακαδμπή εκημπίγεηαζ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, εκχ ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ ακαδεζηκφεηαζ ημ ηίκδηνμ ηδξ οζμεεζίαξ, επεζδή δ ζοκεκηεολζαγυιεκδ δεκ 

ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ημκ απμπςνζζιυ, ακηίεεηα ζηδκ 3
δ 

πενίπηςζδ μζ ακάδμπμζ βμκείξ 

έπμοκ αθμζζςεεί απμηθεζζηζηά ζηδ θνμκηίδα ημο παζδζμφ ηαζ εεςνμφκ υηζ μπμζαδήπμηε 

αθθαβή εα ιεηααάθθεζ ηδ ζπέζδ, πμο ήδδ έπεζ επζηεοπεεί.  

Ζ εκδιένςζδ ημο παζδζμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ δθζηία ηαζ ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ 

ειπεζνίαξ γςήξ ημο. Έηζζ, ηα ιεβαθφηενα παζδζά ηαηακμμφκ πθήνςξ υηζ δ ακάδμπδ 

μζημβέκεζα ακαθαιαάκεζ ηδ θνμκηίδα ημοξ ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο μδήβδζακ ζε αοηυ, 

επμιέκςξ είκαζ ηάηζ πμο ήδδ έπεζ επζηεοπεεί, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ δ 

ακάδμπδ ιδηένα ακαθένεζ υηζ εθυζμκ παναιείκεζ ζηδκ μζημβέκεζα, εα εκδιενςεεί ζημκ 

ηαηάθθδθμ πνυκμ βζα ηδκ ακαδμπή.  

Σέθμξ, μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ 

Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο, βζα ηζξ ακάδμπεξ 

ιδηένεξ, είκαζ ελαζνεηζηά ορδθυξ, ηαεχξ οπήνπε πνμζααζζιυηδηα ηαζ ζςζηή 

εκδιένςζδ, απυ ηδκ ανπζηή επαθή ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ 

επμπηεία-παναημθμφεδζδ ηςκ ακαδμπχκ. 
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7.2 χλδεζε Δπξεκάησλ κε Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

Απυ ηα δεδμιέκα πμο ακηθήεδηακ απυ ηδκ ένεοκα, πνμηφπημοκ ηα παναηάης:  

Δνεοκδηζηυ Δνχηδια 1:  

Δπδνεάγεηαζ δ πνμζανιμβή ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα απυ ηδκ 

οπμζηήνζλδ πμο θαιαάκεζ ζημ ακάδμπμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ; 

Ζ πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ επδνεάζηδηε εεηζηά απυ ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ ημο 

ακάδμπμο πενζαάθθμκημξ. Ο δεζιυξ πμο ακαπηφπεδηε ακάιεζα ζημοξ ακαδυπμοξ βμκείξ 

ηαζ ηα παζδζά ήηακ απμηέθεζια ιζα ζοκεπμφξ δζενβαζίαξ ηαζ πνμζπάεεζαξ, απμηέθεζε δε 

ιία ηαηάηηδζδ ηαζ δεκ ααζίζηδηε ζηδκ ηοπαζυηδηα. Οζ ζπέζεζξ, ακάιεζά ημοξ 

ελεθίπεδηακ, εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ, ηα μπμία είπακ πθήνδ 

επίβκςζδ ηςκ βεβμκυηςκ γςήξ ημοξ, πάνδ ζηδ ζηαεενυηδηα, ηδκ αθμζίςζδ ηαζ ηδ 

δμηζηυηδηα ηςκ ακάδμπςκ βμκέςκ. Οζ ακάδμπμζ βμκείξ, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, 

ακέθααακ ημκ νυθμ εηείκμο πμο ηαηαπναΰκεζ ηζξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ζοιθζθζχκεζ 

ηα παζδζά ιε ηζξ απχθεζεξ.  

Δνεοκδηζηυ Δνχηδια 2: 

Διπμδίγεηαζ δ πνμζανιμζηζηυηδηα ημο ακάδμπμο ηέηκμο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, 

επδνεαγυιεκμ απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηαημπμζδηζηυ ή παεμβεκέξ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ 

ακήηε;  

Ζ πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ επδνεάζηδηε απυ ημ πνμδβμφιεκμ 

παναιεθδηζηυ/ηαημπμζδηζηυ μζημβεκεζαηυ ή ζδνοιαηζηυ (ζε ιία πενίπηςζδ) πενζαάθθμκ, 

ζημ μπμίμ δζααζμφζακ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηα παζδζά πμο πνμένπμκηαζ απυ ιία 

πμθοπνμαθδιαηζηή μζημβέκεζα, ιε δοζθεζημονβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ παεμθμβζηά 

ζημζπεία, ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηζξ ειπεζνίεξ γςήξ ημοξ, ζε μπμζαδήπμηε θάζδ 

αθθαβήξ, ηαεχξ δεκ απμηυπημκηαζ απυ ζοκαζζεήιαηα ηαζ ικήιεξ. Ζ ακηζδναζηζηυηδηα 

ηαζ επζεεηζηυηδηα, υπςξ δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ ένεοκα (πενίπηςζδ 2), ήηακ ιζα 

ηεηαθοιέκδ πνμζπάεεζα βζαηί οπήνπε μ θυαμξ ηδξ εκδεπυιεκδξ απυννζρδξ απυ ημκ 

ακάδμπμ βμκέα, εκχ απμηεθμφζε ηαζ ιζα δήθςζδ βζα ημκ ααειυ επζννμήξ ηςκ βεβμκυηςκ 

ημο πανεθευκημξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, θακενχκεζ ηδκ ροπμθευνα ειπεζνία ηδξ 

ακαδμπήξ θζθμλεκίαξ, πμο αζχκεζ ημ ακάδμπμ παζδί, ημ μπμίμ αζζεάκεηαζ ζοκεπή 

ιαηαίςζδ, ηαεχξ γεζ δφμ πανάθθδθεξ γςέξ, ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα (ζηδκ μπμία ήεεθε 
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κα παναιείκεζ) ηαζ ζημ ίδνοια, πςνίξ κα ακήηεζ ηάπμο μθμηθδνςηζηά. Αοηή δ αζηάεεζα 

ημο πενζαάθθμκημξ θνμκηίδαξ πνμηάθεζε δζαηοιάκζεζξ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ, 

ηδκ μπμία εηδήθςκε ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ.    

Δνεοκδηζηυ Δνχηδια 3: 

Σμ ακάδμπμ ηέηκμ δζαηνίκεηαζ απυ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα, εοεθζλία ηαζ 

πνμζανιμζηζηυηδηα;  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, ηα ζημζπεία πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα 

(εεηζηή αοημεηηίιδζδ, ημζκςκζηή επάνηεζα, αοημκμιία, αίζεδζδ ημο ζημπμφ, «εφημθδ» 

ζδζμζοβηναζία), υπςξ ακαθοηζηά ακαθένμκηαζ ζημ εεςνδηζηυ ιένμξ, επζαεααζχκμκηαζ. Ζ 

εκίζποζδ πανέπεηαζ απυ ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ζηα παζδζά, ιε απμηέθεζια ηδκ 

αοημεηηίιδζή ημοξ. Πανάθθδθα, δ ακάπηολδ ηςκ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, δ 

ακελανηδζία, δ επζηέκηνςζδ ζηα επζηεφβιαηα, δ ζημπμεεζία, είκαζ παναηηδνζζηζηά πμο 

ςεμφκ ηα παζδζά ζημ ιέθθμκ, απμηυπημκηάξ ηα απυ ηζξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ημο 

πανεθευκημξ. Ζ ζοζημθή πμο παναηδνήεδηε ζηα παζδζά ζηδκ ανπή ηδξ ημπμεέηδζδξ ιε 

αβκχζημοξ, εκήθζηεξ ηαζ παζδζά, είκαζ δζηαζμθμβδιέκδ, ηαεχξ εδνάγεηαζ ζηζξ ειπεζνίεξ 

γςήξ ημοξ. 

Δνεοκδηζηυ Δνχηδια 4: 

Δίκαζ ζε εέζδ ημ ακάδμπμ ηέηκμ κα ακαπηφλεζ, ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ, δεζιυ ιε ημοξ 

ακάδμπμοξ βμκείξ-θνμκηζζηέξ ημο ηαζ πυζμ βνήβμνα; Σμ ακάδμπμ ηέηκμ είκαζ ζηακυ κα 

ειπζζηεοηεί εη κέμο; 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, ηα ακάδμπα ηέηκα ακέπηολακ 

δεζιυ ιε ημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ, ζε ιεβάθμ ααειυ, πμο πνμζμιμζάγεζ ιε ημ δεζιυ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ιε ηα αζμθμβζηά παζδζά. ε ηαιία πενίπηςζδ, δεκ οπήνλε, απυ ηδκ πθεονά 

ηςκ παζδζχκ, επζθοθαηηζηυηδηα βζα ημοξ ακαδυπμοξ βμκείξ ή αιθζζαήηδζδ βζα ηδκ 

πνμζθμνυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ, δ ακάπηολδ 

δεζιμφ ήηακ άιεζδ, πμο δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ εββεκή ηάζδ βζα πνμζηυθθδζδ. ηζξ 

άθθεξ δφμ πενζπηχζεζξ, ήηακ ηαεμνζζηζηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ έλζ (6) ιδκχκ ηαζ 

αολήεδηε ηαηά πενίπηςζδ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηεκήξ ζπέζδξ, πνμκζηυ δζάζηδια πμο 

ελανηάηαζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ γςήξ ημοξ ηαζ υπζ απυ ηδ 

δζαεεζζιυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ, πμο ήηακ αιένζζηδ ηαζ 

ζοκεπήξ. 
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Δπμιέκςξ, ηα παζδζά ειπζζηεφηδηακ ημοξ ακαδυπμοξ βμκείξ, επεζδή οπήνπε δ ζοκέπεζα 

υζςκ δεζιεφηδηακ, ιε ημκ εεζιυ ηδξ ακαδμπήξ, βζα ηδκ οπενάζπζζδ ημο ζοιθένμκημξ 

ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ηδξ θνμκηίδαξ ημοξ.  

Δνεοκδηζηυ Δνχηδια 5: 

Με πμζμ ηνυπμ πνμζανιυγεηαζ δ ακάδμπδ μζημβέκεζα ζημ κέμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, πμο 

δζαιμνθχκεηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο παζδζμφ; 

Σμ ακηζθαηζηυ ζημζπείμ ηαζ πανάθθδθα οπενααηζηυ ζημζπείμ ηδξ ακαδμπήξ, δδθαδή ημ 

βεβμκυξ υηζ ηαθείηαζ έκα άημιμ πμο δεκ έπεζ ζοββεκζημφξ δεζιμφξ ιε έκα παζδί, πμο 

πνεζάγεηαζ πνμζηαζία ηαζ θνμκηίδα, κα ακαπηφλεζ δεζιυ ιαγί ημο, έβηεζηαζ ζηδκ 

αοημβκςζία ημο ακάδμπμο βμκέα, ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ζενάνπδζδξ ηδξ ακάβηδξ ημο άθθμο, ζηδκ επίβκςζδ ηδξ εκδεπυιεκδξ ιαηαίςζδξ απυ ηδ 

δζαημπή ηδξ ακαδμπήξ.    

ηδκ εκ θυβς ένεοκα, ηα ηίκδηνα βζα πνμζθμνά ήηακ λεηάεανα ηαζ ήηακ εηείκα πμο 

εκίζποζακ ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ, πμο είπακ ακάβηδ απυ 

πνμζηαζία ηαζ θνμκηίδα, ζημζπεία πμο ήηακ αδφκαημκ κα ημοξ πανέπεζ δ θοζζηή 

μζημβέκεζα, ηδ δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή.  

ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά εκημπίγμκηαζ ηαζ ζηζξ ηνεζξ 

πενζπηχζεζξ ακαδμπήξ ηαζ ήηακ εηείκα πμο δ αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηαξ, ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ, επζηεκηνχεδηε απμηθεζζηζηά ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

παζδζχκ. Άνα, δ πνμζανιμβή ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, έβζκε μιαθά 

ηαζ ζηαδζαηά, ααζζγυιεκδ ζε έκακ ηαεανά παζδμηεκηνζηυ παναηηήνα ηαζ ζε χνζιμ ηαζ 

ζζμννμπδιέκμ πενζαάθθμκ.  

7.3 πδήηεζε 

Αλάπηπμε Γεζκνχ ζηελ Αλάδνρε Οηθνγέλεηα 

πςξ ακαθένεζ μ Καθέηζζμξ (2005) ημ ανέθμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ έιθοηδ ηάζδ βζα 

δεζιυ ιε έκα άημιμ (ή άημια) πμο ημο πανέπεζ αζθάθεζα, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ 

ελεθζηηζηή ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ημο ζημ πενζαάθθμκ. Αοηυ επζαεααζχκεηαζ ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα, ηαεχξ ημ παζδί πνμζημθθάηαζ ζημοξ θνμκηζζηέξ ημο, ζηακμπμζδηζηά, 

εκχ μ δεζιυξ πμο ακαπηφζζεηαζ, ελεθίζζεηαζ δζανηχξ.  
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Ζ δθζηία ημπμεέηδζδξ επδνεάγεζ ηδκ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ, ηαεχξ υπςξ ακαθένμοκ 

μζ Marinkovic ηαζ Backovic (2007), ηα παζδζά πμο ημπμεεηήεδηακ ζε ακάδμπδ μζημβέκεζα 

ζε ιζηνυηενδ δθζηία ηαζ πμο είπακ έκα ζηαεενυ πθαίζζμ ημπμεέηδζδξ, είπακ ιεβαθφηενεξ 

πζεακυηδηεξ κα ακαπηφλμοκ αζθαθή δεζιυ/πνμζηυθθδζδ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημοξ 

(Jones, A.M. & Morris, T.L., 2012). 

ηδκ πανμφζα ένεοκα, δ πνμζανιμβή ηαζ δ ακάπηολδ δεζιμφ ημο ιζηνυηενμο, ζε δθζηία, 

παζδζμφ, ζηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ, ήηακ άιεζδ, ηαεχξ ημ παζδί πνμζημθθήεδηε 

ζημοξ ακάδμπμοξ βμκείξ ηαζ ακαβκχνζζε ζημ πνυζςπμ ηδξ ακάδμπδξ ιδηέναξ έκα 

ζηαεενυ πνυζςπμ θνμκηίδαξ, ηάηζ πμο απμοζίαγε ζημκ κμζμημιεζαηυ πχνμ υπμο 

δζααζμφζε.  

Δκπεηξίεο απφ ηε Βηνινγηθή Οηθνγέλεηα 

φιθςκα ιε ημκ Παπάκδ ηαζ ηδκ Μακςθάηδ (2011) δ ηαημπμίδζδ-παναιέθδζδ ηςκ 

παζδζχκ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ αοημεηηίιδζδ, ηδ δζαηαναηηζηυηδηα ηαζ ηδ 

κηνμπαθυηδηά ημοξ, εκχ παναηδνμφκηαζ κμζδνέξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ άβπμξ, εκμπέξ, 

απμιμκςηζζιυξ, αθθμίςζδ ηδξ αοημακηίθδρδξ ηαζ ηδξ αοημεηηίιδζδξ (Παπάκδξ, 2011). 

Δπίζδξ, ηα παζδζά αοηά, ζφιθςκα ιε ημκ Cicchetti (2004), πανμοζζάγμοκ, ιεηαλφ άθθςκ, 

ιεζμκεηηήιαηα ζε ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ, υπςξ δ θοζζμθμβζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή 

αοημννφειζζδ, μζ ζπέζεζξ δεζιμφ, μζ ζπέζεζξ ιε ζοκμιδθίημοξ, δ εζηυκα ημο εαοημφ ηαζ 

δ πνμζανιμβή (ημβζακκίδμο, 2015). 

Αοηυ ημ ζημζπείμ επζαεααζχκεηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα, ηαεχξ ζηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ, υπμο 

παναηδνήεδηακ έκημκα ζημζπεία παναιέθδζδξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζααίςζδξ ημο παζδζμφ 

ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα, ημ παζδί είπε παιδθή αοημεηηίιδζδ, ζοζημθή ηαζ αθθμίςζδ 

ηδξ αοημακηίθδρήξ ημο. οβηεηνζιέκα, δεκ είπε ηδκ «αίζεδζδ ημο εαοημφ» ηαζ εεςνμφζε 

ημκ εαοηυ ημο «πνμέηηαζδ» ημο πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ δζααζμφζε. Έηζζ, γχκηαξ ζε 

έκα παναιεθδηζηυ πενζαάθθμκ, οζμεεημφζε ηαζ ιεηέθενε αοηή ηδ ζηάζδ ηαζ ζοιπενζθμνά 

ηαζ ζημ ζχια ημο. Αοημφ ημο είδμοξ δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ (παναιέθδζδ, 

θηςπά ενεείζιαηα απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ), ζφιθςκα ιε ημκ Herbert (1997) 

απμδεζηκφεηαζ, ζηδκ πανμφζα ένεοκα, απυ ηδ παιδθή αίζεδζδ ημο εαοημφ ηαζ ηδκ 

παεδηζηυηδηα ζηδ ζοιπενζθμνά.  

ζμκ αθμνά δε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή αοημννφειζζδ, ηζξ ζπέζεζξ δεζιμφ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιε 

ζοκμιδθίημοξ (ή ιε ιεβαθφηενα παζδζά ζηδ 2
δ
 πενίπηςζδ), ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ 

ιεβαθφηενςκ παζδζχκ παναηδνείηαζ ιζα ζοζημθή πμο εηδδθχκεηαζ ιε παζδζά, ηαεχξ 
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επίζδξ υηακ εηηίεεκηαζ ή ανίζημκηαζ ζε άβκςζημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε άβκςζηα άημια.  

7.4 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα αθμνά ακαδμπέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ απμηθεζζηζηά ζηδκ 

Π.Δ. Ζναηθείμο, ιε ηα ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα πμο ηέεδηακ ελ ανπήξ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ, δ δζάνηεζα ημπμεέηδζδξ ημοθάπζζημκ έλζ ιδκχκ ηαζ δ δθζηία ημπμεέηδζδξ 

ανέθμοξ, ζε δθζηία ημοθάπζζημκ έλζ ιδκχκ. πςξ πνμακαθένεδηε, είκαζ ακαιεκυιεκδ δ 

ηαθή πνμζανιμζηζηυηδηα ημο ανέθμοξ, επεζδή έπεζ ηδκ έιθοηδ ηάζδ κα πνμζημθθάηαζ 

ζημκ θνμκηζζηή ημο. ιςξ, ηα πμζμηζηά δεδμιέκα πμο ιπμνμφκ κα ζοβηεκηνςεμφκ είκαζ 

πενζζζυηενα βζα εηείκα ηα παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζε ιεηέπεζηα ακαπηολζαηή θάζδ, υπςξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθδαείαξ, ιε παναηηδνζζηζηά ηδκ ηάζδ βζα ακελανηδζία ηαζ 

αοημκμιία ή αηυια ηδκ απυζονζδ ηαζ ηδ ιαηαίςζδ.  

Δπίζδξ, μζ πενζπηχζεζξ πμο ακαθφεδηακ ζηδκ ένεοκα αθμνμφκ ακαδυπμοξ βμκείξ, μζ 

μπμίμζ δεκ έπμοκ αζμθμβζηά παζδζά, μπυηε, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, οπάνπεζ εκδυιοπα δ 

πνμζδμηία ηδξ οζμεεζίαξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ζζπονμπμζείηαζ μ δεζιυξ ιε ημ παζδί, ζημ 

πέναζια ημο πνυκμο. ε επυιεκεξ ένεοκεξ, εα ήηακ ζδιακηζηά ηα εονήιαηα απυ 

πενίπηςζδ ακαδμπήξ, ζηδκ μπμία μζ ακάδμπμζ βμκείξ εα έπμοκ αζμθμβζηά παζδζά ή 

ημοθάπζζημκ άθθμ έκα ακάδμπμ ηέηκμ. Αοηυ, υιςξ, ελανηάηαζ απυ ηδ δζάδμζδ ημο 

εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ, ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πενζπηχζεςκ ηαζ 

ηδκ αθθαβή ηδξ κμμηνμπίαξ υηζ ηαηαθεφβεζ ζημκ εεζιυ ηδξ ακαδμπήξ ιυκμ εηείκμξ πμο 

δεκ ηαηάθενε κα απμηηήζεζ δζηά ημο παζδζά.   

Σέθμξ, ζηδκ ένεοκα μζ πνμζθένμοζεξ πενζπηχζεζξ αθμνμφκ ημνίηζζα, πμο 

ημπμεεηήεδηακ ζε ακάδμπεξ μζημβέκεζαξ. Θα είπε εκδζαθένμκ εάκ μζ πενζπηχζεζξ 

πενζεθάιαακακ αβυνζα, βζα κα ζοβηνζεεί δ πνμζανιμβή, ηαεχξ επίζδξ μ ααειυξ 

ακηζδναζηζηυηδηαξ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ ακάιεζά ημοξ.  

7.5 πκπεξάζκαηα 

Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ζοκμρίγμκηαζ, ςξ ελήξ:  

 Ζ πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ επδνεάζηδηε εεηζηά απυ ημ οπμζηδνζηηζηυ ακάδμπμ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή εββφηδηα πμο ακαπηφπεδηε ιε ημοξ ακάδμπμοξ 

βμκείξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ.  
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 Ζ πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ επδνεάζηδηε ανκδηζηά απυ ημ 

πνμδβμφιεκμ παναιεθδηζηυ/ηαημπμζδηζηυ μζημβεκεζαηυ ή ζδνοιαηζηυ (ζε ιία 

πενίπηςζδ) πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ δζααζμφζακ. Οζ πνυζθαηεξ ικήιεξ απυ ηζξ 

ειπεζνίεξ γςήξ ημοξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα απμζοκδεεμφκ απυ ημ πανυκ, 

δδιζμονβχκηαξ ημ ηονίανπμ ζοκαίζεδια ημο θυαμο ηδξ εκδεπυιεκδξ απυννζρδξ. 

 Σα παζδζά παναηηδνίγμκηαζ απυ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα, πμο δζαθαίκεηαζ ηονίςξ απυ 

ηδκ ηεθζηή πνμζανιμβή ημοξ ζημ ακάδμπμ πενζαάθθμκ, ηαεχξ επίζδξ απυ ηδκ 

αοημεηηίιδζδ, ηδκ ζδζμζοβηναζία, ηδκ επζηέκηνςζδ ζηα επζηεφβιαηα ηαζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, ζημζπεία πμο ακαπηφπεδηακ ηαζ ακαδφεδηακ ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζή ημοξ.  

 Ζ ακάπηολδ ζζπονμφ δεζιμφ ακάιεζα ζηα δφμ ααζζηά πνυζςπα ηδξ ακαδμπήξ, πμο 

πνμζμιμζάγεζ ιε ημ δεζιυ βμκέςκ ιε αζμθμβζηά παζδζά, ακαπηφπεδηε ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ. Ζ ζηαεενυηδηα, δ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, δ αιένζζηδ 

ζηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ ηςκ ακαδυπςκ βμκέςκ ήηακ ηαεμνζζηζηά ζημζπεία βζα ηδ ζπέζδ 

ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ.  

 Ζ δθζηία ημπμεέηδζδξ ημο παζδζμφ επδνεάγεζ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζημ ακάδμπμ 

πενζαάθθμκ, ηαεχξ δ ιζηνή δθζηία ημπμεέηδζδξ εοκμεί ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηά ημο.  

 Ζ ακάπηολδ ημο δεζιμφ ηαζ δ πνμζανιμβή, ζηδκ πενίπηςζδ ημο ανέθμοξ, ήηακ 

άιεζδ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιζα εββεκή/έιθοηδ ηάζδ πνμζηυθθδζδξ. Ακηίζημζπα, μζ 

βμκείξ πνμζανιυζηδηακ άιεζα ζηδκ ακαδμπή.  

 ηα ιεβαθφηενα παζδζά, δ πθήνδξ πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα 

ηοιαίκεηαζ απυ ημ έκα έημξ (3
δ
 πενίπηςζδ) έςξ ηα δφμ έηδ (2

δ
 πενίπηςζδ), εκχ μζ 

ακάδμπμζ βμκείξ πνμζανιυζηδηακ ζηαδζαηά, αθθά ιε ζηαεενυηδηα, ζηζξ αθθαβέξ.  

 Ζ ακαδμπή θζθμλεκίαξ ηαζ ιάθζζηα δ πμθοεηήξ, πνμηαθεί ακαζηάηςζδ, ζφβποζδ ζημ 

παζδί, ημ μπμίμ απμδζμνβακχκεηαζ, ιαηαζχκεηαζ ηαζ δζαηαηέπεηαζ, ακαπυθεοηηα, απυ 

έκηαζδ, ηαεχξ γεζ δφμ πανάθθδθεξ γςέξ. 

 Ζ ακάδμπδ μζημβέκεζα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ «εεναπεοηζηά» βζα ηζξ ηναοιαηζηέξ 

ειπεζνίεξ πμο έπμοκ αζχζεζ ηα παζδζά, ακαπθδνχκμκηαξ ηζξ απχθεζεξ ημο 

πανεθευκημξ. 
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7.6 Πξνηάζεηο 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα εκδέπεηαζ κα δχζεζ ημ έκαοζια βζα ηδ δζελαβςβή ιεθθμκηζηχκ 

ενεοκχκ, πμο εα ελεηάγμοκ, ζε ιεβαθφηενδ ηθίιαηα ηαζ εφνμξ, ημκ εεζιυ ηδξ ακαδμπήξ 

ηαζ ηζξ πθεονέξ πμο επδνεάγεζ. Μεηαβεκέζηενεξ ένεοκεξ ιπμνμφκ κα εζηζάζμοκ ζε 

ακαδυπμοξ βμκείξ, μζ μπμίμζ έπμοκ απμηηήζεζ αζμθμβζηά παζδζά, ηαεχξ εα είκαζ 

εκδζαθένμκ κα ελεηαζηεί δ αθθδθεπίδναζδ ηαζ δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ακάιεζα ζημ 

ακάδμπμ παζδί ηαζ υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζανιμβήξ ημοξ. 

Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα ελεηαζημφκ μζ πενζπηχζεζξ ημπμεέηδζδξ παζδζχκ πμο ανίζημκηαζ ζε 

αηυια ιεβαθφηενδ δθζηία ημπμεέηδζδξ ηαζ πνζκ ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ (π.π. ζημ δθζηζαηυ 

θάζια 12-17 εηχκ). Άθθδ πνυηαζδ αθμνά ηδ δζελαβςβή ιίαξ ένεοκαξ, ζε Πακεθθήκζμ 

επίπεδμ, ηαεχξ δεκ έπεζ ενεοκδεεί δ θεζημονβία ημο εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ ηαζ μζ 

επζιένμοξ επζπηχζεζξ ηάεε ιμνθήξ ακαδμπήξ (π.π. ζφβηνζζδ ιαηνμπνυκζαξ ιε 

αναποπνυκζα ακαδμπή) ζηδκ ροπμζφκεεζδ ηαζ πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ. Ηδζαίηενδξ 

ζδιαζίαξ είκαζ δ ιεθθμκηζηή δζενεφκδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ακαδμπήξ, πμο αθμνά ηδ 

θνμκηίδα παζδζχκ ιε ακαπδνία (Ν. 4538/2018), ιεηά ηδκ εθανιμβή ηςκ ακαιεκυιεκςκ 

οπμονβζηχκ απμθάζεςκ. Πανάθθδθα, ιπμνεί κα ελεηαζηεί μ νυθμξ ημο ημζκςκζημφ 

θεζημονβμφ ζηδκ ακαδμπή ηαζ δ ζδιαζία ημο επμπηζημφ νυθμο ημο, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επμπηείαξ-παναημθμφεδζδξ, ηαεχξ επίζδξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πανειαάζεχκ ημο 

βζα ηδκ απμσδνοιαημπμίδζδ.  

7.7 χλδεζε κε ηελ Κνηλσληθή Δξγαζία  

Ο νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ είκαζ πμθοεπίπεδμξ ηαζ πμθοδζάζηαημξ ηαζ ααζίγεηαζ 

ζηζξ ανπέξ ηαζ αλίεξ ηδξ ημζκςκζηήξ ενβαζίαξ, εκχ μνίγεηαζ ηαζ μνζμεεηείηαζ απυ ηδ 

κμιμεεζία βζα ηδ θεζημονβία ημο εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ. πεηίγεηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ-

ζφκηαλδ έηεεζδξ βζα ημοξ οπμρδθίμοξ ακαδυπμοξ βμκείξ, ημκ επμπηζηυ νυθμ, ζημ πθαίζζμ 

ηδξ παναημθμφεδζδξ ηςκ πενζπηχζεςκ ακαδμπήξ, ημκ ηαεμδδβδηζηυ, ζοιαμοθεοηζηυ ηαζ 

δζεοημθοκηζηυ νυθμ, ζε δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ακάδμπμζ βμκείξ, ηαηά ηδκ 

πνμζανιμβή ηςκ παζδζχκ.  

Δπίζδξ, μ νυθμξ ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ αθμνά ηδ δζάδμζδ ηαζ πνμχεδζδ ημο 

εεζιμφ ηδξ ακαδμπήξ, ιε ηδκ πνμαμθή ηαζ εκδιένςζδ (ζοιιεημπή ζε διενίδεξ, 

ζοκέδνζα, Μ.Μ.Δ.). Δπίζδξ, είκαζ ζδιακηζηυξ μ οπμζηδνζηηζηυξ νυθμξ ημο ζηζξ μιάδεξ 
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βμκέςκ, εκχ εεςνείηαζ ηαεμνζζηζηή δ ζοιαμθή ημο βζα ηδκ επζηείιεκδ πναβιαημπμίδζδ 

ηςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημκ Ν. 4538/2018. 

Απαναίηδηδ εεςνείηαζ δ ζοιιεημπή ημο ημζκςκζημφ θεζημονβμφ ζε δζεπζζηδιμκζηή 

μιάδα ηαζ δ ζοκενβαζία ημο ιε άθθμοξ επαββεθιαηίεξ οβείαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ζηακμπμίδζδξ ηςκ πμθφπθεονςκ ακαβηχκ ηαζ αζηδιάηςκ ηςκ ακαδυπςκ ηαζ αζμθμβζηχκ 

βμκέςκ ηαζ παζδζχκ, πμο πνμηφπημοκ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  
 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

«Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΑΝΑΓΟΥΗ –  

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ΣΗΝ ΑΝΑΓΟΥΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ»  

 

ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ:  

ΚΟΓΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:  

ΡΑΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΔΣΑ  
  

 

Κσδηθόο Δξσηεκαηνινγίνπ:    Ζκεξνκελία πλέληεπμεο: 
 

Α.  ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1. Φχιν:  
Άκδναξ  

Γοκαίηα 

 

 

 

 

2. Ηιηθία παηδηνχ:  

Ηιηθία εξσηψκελνπ/εο:  

Ηιηθία ζπδχγνπ:  

  

Ηιηθία παηδηνχ ζηελ έλαξμε ηεο αλαδνρήο:  

Ηιηθία εξσηψκελνπ/εο ζηελ έλαξμεο ηεο 

αλαδνρή: 
 

Ηιηθία ζπδχγνπ ζηελ έλαξμε ηεο αλαδνρήο:  

 

3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:    

Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ  

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ  

Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ  

Κάημπμξ Μεηαπηοπζαημφ  

Κάημπμξ Γζδαηημνζημφ  

 

 Άθθμ………………………….....…...… 
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4. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 

 

 

Άβαιμξ  

Έββαιμξ   

Γζαγεοβιέκμξ   

Υήνμξ  

 

 Άθθμ………………………….....…...… 

 

 

5. Αξηζκφο Μειψλ Αλάδνρεο 

Οηθνγέλεηαο:  
 

 

6.  Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε: 
  Άκενβμξ  

  Απαζπμθμφιεκμξ  

 

 Άθθμ…………………………...................…...… 

 

7.  Δίραηε απνθηήζεη παηδηά 

πξηλ ηελ αλαδνρή: 

  ΝΑΗ  

  ΟΥΗ   

8.  Αλ λαη, πφζα;  

 

9.  Έρεηε απνθηήζεη παηδηά κεηά 

ηελ αλαδνρή: 

  ΝΑΗ  

  ΟΥΗ   

10.  Αλ λαη, πφζα;  

 

Παξαηεξήζεηο γηα ηε Γνκή ηεο πλέληεπμεο:  

 

1. Ζ εκ θυβς ένεοκα απμζημπεί ζηδ δζενεφκδζδ ζημζπείςκ πμο πνμζδίδμοκ πμζμηζηά 

ζημζπεία ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ακάδμπμ ηέηκμ ηαζ ηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα, υπςξ: 

ην αίζζεκα αζθάιεηαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε 

νηθεηφηεηα, ε αλάπηπμε δεζκνχ ηαζ ακηίεεηα ε εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ  

απφζπξζεο, παζεηηθφηεηαο, επηζεηηθφηεηαο. διακηζηυ είκαζ ημ ενχηδια βζα ημκ 

νοειυ εηδήθςζδξ ηςκ ακςηένς ζοκαζζεδιάηςκ (πνυκμξ πμο απαζηήεδηε). 

2. Δπίζδξ, ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ είκαζ δ ειηθία ηνπ παηδηνχ ηαζ δ αλαπηπμηαθή θάζε 

ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ, μπυηε δ ζοκέκηεολδ, ακά πενίπηςζδ, εα πνμζανιμζηεί ζε αοηή 

ηδκ πανάιεηνμ, ηαευηζ είκαζ δζαθμνεηζηέξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ μζ βκςζηζηέξ 

δζενβαζίεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα ζε 

ηάεε δθζηζαηή πενίμδμ ηδξ γςήξ ημοξ.  

3. Ζ ιεθέηδ ηδξ παζδζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ εα ιπμνμφζε κα επςθεθδεεί απυ ημ κνληέιν 

ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ ααζζημί πανάβμκηεξ/δζαζηάζεζξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ είκαζ: α) η εξυζηπέθεια β) η πποζήνεια γ) η εςζςνειδηζία δ) η  

ζςναιζθημαηική ζηαθεπόηηηα ε) η πνεςμαηική καλλιέπγεια ή δεκηικόηηηα ζε 
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εμπειπίερ (Digman, 1990, 1993. Goldbert, 1990. John, 1990. McCrae & Costa, 1985) 

(Μπεγεαέβηδξ ηαζ Παοθυπμοθμξ, 1999). Ζ πνμζανιμβή ημο αηυιμο ζε έκα κέμ 

πενζαάθθμκ ζοκεπάβεηαζ υηζ είκαζ ηαθά εκανιμκζζιέκμ ιε ηζξ κέεξ απαζηήζεζξ ηαζ ημ 

κέμ ζηοθ γςήξ, δδθαδή ημ παζδί έπεζ ιζα πνμζςπζηυηδηα ζε ζζμννμπία. Δπμιέκςξ, 

ακάιεζα ζηζξ ενςηήζεζξ, εα πενζέπμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά.    

4. Ζ πνμζανιμβή εκυξ παζδζμφ ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα ελανηάηαζ απυ ηδκ 

πξνζαξκνγή φισλ ησλ κειψλ ζηδκ οπμδμπή ημο ζημ κέμ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ. Δάκ 

δ ιδηένα (ή άθθμξ ηφνζμξ θνμκηζζηήξ), ηαεχξ ηαζ ηα οπυθμζπα ιέθδ αζζεάκμκηαζ υηζ 

δεκ ιεηααάθθμκηαζ ζδιακηζηά μζ ακάβηεξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή δζαεεζζιυηδηα, μζ 

ζοκήεεζεξ, μ μζημβεκεζαηυξ νοειυξ απυ ηδκ πανμοζία εκυξ άθθμο αηυιμο, ημ παζδί 

δεκ εα αζζεάκεηαζ ηδ δζηή ημο πανμοζία ςξ απεζθή βζα ημοξ άθθμοξ, ημ ακηίεεημ, 

ιάθζζηα. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα πνμζανιμζηεί πζμ εφημθα ζημ κέμ 

μζημβεκεζαηυ ζφζηδια, εηθνάγμκηαξ, ιε άκεζδ ηαζ μζηεζυηδηα, ζοκαζζεήιαηα ηαζ 

ζηέρεζξ ημο.  

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 

Β. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΔΡΧΣΗΔΙ:  

 

Άμνλαο: 1
νο

  → Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

 

Βξεθηθή/Παηδηθή Ηιηθία 

 

1. Τπάνπμοκ ζηζβιέξ πμο ημ παζδί δείπκεζ κα δζαηαηέπεηαζ απυ έκημκμ θυαμ ή ακδζοπία; 

Πχξ ακηζδνά υηακ εηηίεεηαζ ζε εμνφαμοξ (επζδζχηεζ ηδκ επαθή ιαγί ζαξ; 

δζαηαηέπεηαζ απυ άβπμξ;). Πυηε παναηδνήζαηε αοηά κα οπμπςνμφκ;  (*ιυκμ βζα 

ανέθδ) 

2. Σμ ανέθμξ/παζδί δνειεί υηακ ανίζηεηαζ ιαγί ζαξ; Σμ πανδβμνεί δ αβηαθζά ζαξ; 

Αζζεάκεζηε αιδπακία υηακ είκαζ οπεναμθζηά ακήζοπμ, πανά ηζξ πνμζπάεεζέξ ζαξ;  

3. Σμ ανέθμξ/παζδί αθθδθεπζδνά ιαγί ζαξ ζηακμπμζδηζηά; Πνμζπαεεί κα ιζιδεεί 

ήπμοξ/ηζκήζεζξ ηαζ ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοημφξ (αααίζιαηα);    

4. Πχξ ακηζδνά ημ παζδί υηακ ζαξ απμπςνίγεηαζ; Γζαιανηφνεηαζ έκημκα; Πνμζημθθάηαζ 

πάκς ζαξ υηακ επζζηνέθεηε;   

5. Πυζμξ πνυκμξ πνεζάζηδηε βζα κα ακαπηοπεεί δεζιυξ/μζηεζυηδηα ιεηαλφ ζαξ;  

6. Πχξ απμηαθείηε ημ παζδί, υηακ απεοεφκεζηε ζε αοηυ; (παναηηδνζζιμί)  

7. Σμ παζδί ζαξ εηθνάγεζ ηδκ αβάπδ ημο; ζαξ αβηαθζάγεζ; εηθνάγεζ ζοκαζζεήιαηα 

ηνοθενυηδηαξ; Πυζμ ζοπκά;    

8. Μπμνείηε κα ακαθένεηε ηζξ ακαπηολζαηέξ αθθαβέξ ημο παζδζμφ ζε αοηή ηδκ 

ακαπηολζαηή θάζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ; (ζςιαηζηή ακάπηολδ –φρμξ, αάνμξ-, 

βκςζηζηυξ ημιέαξ –βθχζζα -δζαηαναπέξ θυβμο-, ακηίθδρδ-, ζοκαζζεδιαηζηή 

ακάπηολδ) 
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Παηδηθή Ηιηθία 

 

1. *Σμ παζδί ζαξ έπεζ ιζθήζεζ βζα ζοκαζζεήιαηα θυαμο ή έκημκδξ ακδζοπίαξ, πμο ημ 

απαζπμθμφκ; 

2. *αξ έπεζ εηθνάζεζ ηδκ επζεοιία κα ιείκεζ ιαγί ζαξ βζα πάκηα; 

3. *αξ απμηαθεί «ιαιά»; ιε ημ υκμιά ζαξ ή ημ απμθεφβεζ, υηακ ζαξ απεοεφκεζ ημ 

θυβμ; 

4. *Τπάνπμοκ ζηζβιέξ πμο εέθεζ κα απμιμκςεεί ζημ δςιάηζμ ημο; Πυζμ ζοπκά 

ζοιααίκεζ;  

5. *Δίκαζ εοέλαπημ; Θοιχκεζ, δοζακαζπεηεί, ακηζδνά, ακαπηφζζεζ επζεεηζηυηδηα ιε 

εζάξ ή άθθα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ; Πυζμ ζοπκά;  

6. *οιιεηέπεζ ιαγί ζαξ ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζίεξ; Γείπκεζ πνμεοιία ηαζ 

εκδζαθένμκ κα ζαξ πνμζθένεζ ηδ αμήεεζά ημο; 

7. *αξ έπεζ εηθνάζεζ ηδκ επζεοιία ημο κα επζζηνέρεζ ζηδ θοζζηή ημο μζημβέκεζα ή ημ 

ακηίεεημ, δδθ. κα ιδκ έπεζ ηαιία επαθή ιαγί ημοξ;  

8. *αξ ζοβηνίκεζ ιε ηδ θοζζηή μζημβέκεζά ημο; Με πμζμ ηνυπμ; Δζηζάγεζ ζηα εεηζηά 

ζημζπεία ζαξ ή ζηα ανκδηζηά ζημζπεία ζαξ; 

9. *αξ ειπζζηεφηδηε απυ ηδκ ανπή βεβμκυηα πμο ζοκέαδζακ ζημ ζπίηζ ημο; Ακ υπζ, 

πυηε λεηίκδζε κα ιζθάεζ βζ’ αοηά;  

10. *αξ ζοιπενζθαιαάκεζ ζημοξ ιεθθμκηζημφξ ζπεδζαζιμφξ ημο; 

 

 Άμνλαο: 2
νο

  → Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο  

 

1. Τπάνπεζ ιζα ζπεηζηή ηακμκζηυηδηα ζηδκ ηάθορδ ηςκ αζμθμβζηχκ ακαβηχκ ημο; Δίκαζ 

ακήζοπμ ζημκ φπκμ ημο; Σα βεφιαηά ημο είκαζ ηαηηζηά;   

2. Παναηδνείηε πχξ πεζνίγεηαζ ηα παζπκίδζα ημο; Γείπκεζ κα έπεζ πανά, θακηαζία, 

δδιζμονβζηυηδηα ή δείπκεζ επζεεηζηυηδηα ηαζ εηδζηδηζηυηδηα;  

3. *οβηεκηνχκεηαζ ζηδ ιεθέηδ; Δίκαζ επζιεθήξ, ζοκεπήξ; Γείπκεζ κα ηαηααάθθεζ 

πνμζπάεεζα; 

4. *Εδηάεζ ηδ αμήεεζα ζαξ βζα ηζξ ενβαζίεξ ημο, εάκ δεκ ηαηακμεί επανηχξ ηάηζ; Πυζμ 

ζοπκά;  

5. *Παναημθμοεεί ηάπμζα ελςζπμθζηή δναζηδνζυηδηα; Σμκ/Σδκ ηάκεζ πανμφιεκμ/δ; 

Πχξ είκαζ δ επίδμζή ημο ζε αοηήκ;  

 

Άμνλαο: 3
νο

  → Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

 

1. Πχξ αθθδθεπζδνά ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ; Γείπκεζ κα ειπζζηεφεηαζ 

ιυκμ εζάξ (ή έκα άθθμ ζδιακηζηυ πνυζςπμ);  

2. Γείπκεζ επζθοθαηηζηυηδηα ή απυζονζδ, υηακ ζοκακαζηνέθεηαζ ιε εκήθζηεξ/παζδζά;  

3. Πχξ ζοιπενζθένεηαζ ημ παζδί, υηακ αθθάγεζ πενζαάθθμκ ηαζ πνυζςπα πμο ημ 

πενζαάθθμοκ; 

4. Πχξ αθθδθεπζδνά ιε άημια πμο αθέπεζ βζα πνχηδ θμνά; Γζαηνίκεηαζ απυ θζθζηυηδηα 

ηαζ ελςζηνέθεζα;  
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5. Αθήκεζ άθθμοξ κα ημ πνμζεββίγμοκ; Έπεζ αθειιαηζηή επαθή ιαγί ημοξ; Πχξ 

ακηαπμηνίκεηαζ (π.π. παιυβεθμ, έκηαζδ) υηακ ημο ιζθάκε;  

6. Γείπκεζ κα γδθεφεζ άθθα παζδζά; *αξ ακαθένεζ «πνμκυιζα» άθθςκ παζδζχκ, 

παναηδνείηε κα ζοβηνίκεζ ημκ εαοηυ ημο ιαγί ημοξ;  

7. *Δπζδζχηεζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιε άθθα παζδζά, ζημ ζπμθείμ, ζηζξ ελςζπμθζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ζε εηδδθχζεζξ;  

Παναηδνείηε πχξ ζοιπενζθένεηαζ, υηακ είζηε ιπνμζηά ηαζ υηακ απμιαηνφκεζηε; 

Παναηδνείηε ηάπμζα δζαθμνά; 

 

Άμνλαο 4
νο

: Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

 

1. Πχξ εα παναηηδνίγαηε ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ (εφημθδ, δφζημθδ); 

2. Παναηδνείηε ημ παζδί κα επζηεκηνχκεηαζ ζηα «επζηεφβιαηά» ημο; Υαίνεηαζ ηζξ 

ηαεδιενζκέξ ημο επζηοπίεξ;  

3. Θεςνείηε υηζ ημ παζδί αζζεάκεηαζ υθδ ηδκ αβάπδ πμο ημο πνμζθένεηε; Δίκαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά επανηέξ;  

4. πεδζάγεζ ημ ιέθθμκ ημο; Έπεζ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ιπμνεί κα ημοξ 

οθμπμζήζεζ;  

5. Δπζηεκηνχκεηαζ ζηα εεηζηά ζημζπεία ηδξ γςήξ ημο ή επακαθαιαάκεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

δοζημθίεξ πμο αίςζε;  

6. Πχξ ακηζδνά ημ παζδί υηακ ημ επζπθήηηεηε (απυζονζδ, εοιυξ, ανκδηζηυηδηα, 

δεηηζηυηδηα); Έπεζ επίβκςζδ ημο θάεμοξ ημο;  

7. Πχξ ακηζδνά ημ παζδί υηακ ακηζιεηςπίγεηε δοζημθίεξ ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ εθίρδ 

ζαξ;  

8. Γείπκεζ κα έπεζ ζοζημθή ζηζξ ζοκακαζηνμθέξ ημο; είκαζ δζεηδζηδηζηυ; Θα ημ 

παναηηδνίγαηε ςξ εζςζηνεθέξ ή ελςζηνεθέξ; Έπεζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ; έπεζ ηαζ 

ηαηακμεί ηδκ αίζεδζδ ημο πζμφιμν;  

 

Άμνλαο: 5
νο

  → Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) 

θαη ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

 

1. Έπεζ αθθάλεζ δ ηαεδιενζκυηδηά ζαξ ιεηά ηδκ είζμδμ ημο ακάδμπμο ηέηκμο, ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ πανεθευκ; Με πμζμ ηνυπμ; 

2. Θεςνείηε υηζ μ πνυκμξ επανηεί, ηαεδιενζκά, βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ 

ζαξ; Ακ υπζ, αοηυ ζαξ πνμηαθεί άβπμξ; Έπεηε ηδ ζηήνζλδ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ςξ πνμξ αοηυ; Με πμζμ ηνυπμ;  

3. Δηθνάγεηε ζημ παζδί ηνοθενυηδηα (ιε αβηαθζά, θζθί, πάδζ); Πυζμ ζοπκά; Σχνα είζηε 

πζμ εηθναζηζηή ζηα ζοκαζζεήιαηά ζαξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπή;  

4. Τπάνπμοκ ζηζβιέξ πμο αζζεάκεζηε υηζ εα ιπμνμφζε κα είκαζ αζμθμβζηυ παζδί ζαξ; 

5. Έπεηε έκημκμ ημ ζοκαίζεδια υηζ ηάεε ιένα δέκεζηε υθμ ηαζ πζμ πμθφ ιε ημ παζδί;   

6. Ακδζοπείηε, θυβς ηδξ πνμζςνζκυηδηαξ ηδξ ακαδμπήξ, ιήπςξ ημ παζδί απμιαηνοκεεί 

απυ εζάξ; Πχξ αζζεάκεζηε βζ’ αοηυ;  
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7. Ακηίζημζπα, βζα ημκ παηένα/βζα ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο ζοιαζμφκ ιαγί 

ζαξ, πχξ εα παναηηδνίγαηε ηδκ επζημζκςκία ημο/ημοξ ιε ημ παζδί; Παναηδνήζαηε 

ηάπμζα αθθαβή ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ; 

8. Μπμνείηε κα ακαθένεηε ημ πνυκμ πμο πνεζάζηδηε βζα κα πνμζανιμζηείηε, εζείξ ηαζ μ 

παηέναξ/άθθα ιέθδ, ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ιεηά ηδκ είζμδμ ημο παζδζμφ ζηδκ μζημβέκεζά 

ζαξ;  

9. Με πμζμ ηνυπμ έπεζ επδνεαζηεί δ ζπέζδ ιε ημκ/ηδ ζφγοβμ ιεηά ηδκ ακαδμπή;  

 

Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

 

1. Πυζμ πνμκζηυ δζάζηδια δζανηεί δ ακαδμπή; 

2. Πυηε λεηίκδζε δ επζεοιία ζαξ βζα ηδκ ακαδμπή; Κάης απυ πμζεξ ζοκεήηεξ;  

3. Δίπε μνζζηεί, ιε δζηαζηζηή απυθαζδ, δ ζοκάκηδζδ ημο παζδζμφ ιε ημοξ αζμθμβζημφξ 

βμκείξ ημο; Ακ καζ, πχξ ακηζδνμφζε υηακ ζαξ απμπςνζγυηακ βζα ηδ ζοκάκηδζδ ιε 

ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο; Πχξ ακηζδνμφζε ιε εζάξ, ιεηά ηδ ζοκάκηδζδ ιε ημοξ 

αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο; 

4. Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ζαξ ιε ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ; Γζεοημθφκεηε ηδκ επζημζκςκία 

ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ημοξ αζμθμβζημφξ βμκείξ ημο;  

5. Μεηά απυ πυζμ πνμκζηυ δζάζηδια έδεζλε ημ παζδί κα έπεζ πνμζανιμζηεί πθήνςξ ζηζξ 

κέεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ; 

6. Πχξ εα παναηηδνίγαηε ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ζε εζάξ;  

7. Τπάνπεζ δ ζηέρδ ηαζ δ επζεοιία, απυ ηδκ πθεονά ζαξ, κα βίκεηε λακά ακάδμπμξ 

βμκέαξ;  

8. Έπεηε εκδιενχζεζ/ζημπεφεηε κα εκδιενχζεηε ημ παζδί βζα ηδκ ακαδμπή;  

9. Πυζμ ζηακμπμζδιέκμζ είζηε απυ ηδκ οπμζηήνζλδ πμο θαιαάκεηε απυ ηδκ ανιυδζα 

Γζεφεοκζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ Π.Δ. Ζναηθείμο, απυ ηδκ 

μπμία μθμηθδνχεδηε δ δζαδζηαζία ηδξ ακαδμπήξ; Με πμζμ ηνυπμ θάααηε οπμζηήνζλδ 

(εκδιένςζδ, οπμαμθή αίηδζδξ ηαζ δζηαζμθμβδηζηχκ, επμπηεία-παναημθμφεδζδ, 

ζοκακηήζεζξ, επζημζκςκία);  
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ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ  

 

Άμνλαο 1
νο

: Αζθάιεηα, Δκπηζηνζχλε, Γεζκφο  

Βνεθζηή Ζθζηία  

1. Αζζεήιαηα θυαμο, αβςκίαξ, άβπμοξ ανέθμοξ (ιυκμ βζα ανέθδ)   

2. οκαζζεδιαηζηή εββφηδηα  

3. Αθθδθεπίδναζδ ακάδμπμο βμκέα ηαζ παζδζμφ 

4. Ακηίδναζδ παζδζμφ ζημκ απμπςνζζιυ ηαζ ζηδκ επζζηνμθή ημο ακάδμπμο βμκέα 

5. Υνυκμξ πμο απαζηήεδηε βζα δεζιυ/μζηεζυηδηα  

6. Υαναηηδνζζιυξ/Πνμζθχκδζδ παζδζμφ  

7. Έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ παζδζμφ ζημ πνυζςπμ ημο ακάδμπμο βμκέα 

8. Πανμφζα ακαπηολζαηή θάζδ/παναηηδνζζηζηά.  

 

Παζδζηή Ζθζηία  

9. *Δλςηενίηεοζδ ηαζ ακαθμνά ζε ζοκαζζεήιαηα θυαμο/ακδζοπίαξ 

10. *Δπζεοιία/πνμηίιδζδ παζδζμφ βζα ηδκ παναιμκή ημο ζηδκ ακάδμπδ μζημβέκεζα  

11. *Πχξ απμηαθεί ημ ακάδμπμ παζδί ημκ ακάδμπμ βμκέα 

12. *οιπενζθμνέξ απυζονζδξ-ζοπκυηδηα 

13. *Δπζεεηζηυηδηα-έκηαζδ-ακηζδναζηζηυηδηα παζδζμφ 

14. *οιιεημπή ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ  

15. *Δπζεοιία επζζηνμθήξ ζηδ αζμθμβζηή μζημβέκεζα  

16. *φβηνζζδ ακάδμπδξ ιε θοζζηή μζημβέκεζα 

17. *Διπζζημζφκδ – ζοκαζζεδιαηζηή αζθάθεζα  

18. *Μεθθμκηζημί ζπεδζαζιμί  

 

Άμνλαο 2
νο

: Καζεκεξηλφ Πξφγξακκα, ζπλήζεηεο, δξαζηεξηφηεηεο παηδηνχ 

19. Κάθορδ αζμθμβζηχκ ακαβηχκ παζδζμφ 

20. Δηδήθςζδ ζοιπενζθμνάξ οιπενζθμνά ζηα παζπκίδζα 

21. *πμθζηή επίδμζδ – επζιέθεζα, ζοκέπεζα, ζοβηέκηνςζδ 

22. *Αίηδια βζα αμήεεζα ζηδ ιεθέηδ  

23. *Δλςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ – επίδμζδ 
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Άμνλαο 3
νο

: Κνηλσληθφηεηα, Αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο   

24. Αθθδθεπίδναζδ παζδζμφ ιε οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

25. Δπζθοθαηηζηυηδηα ζε ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ  

26. οιπενζθμνά ζε δζαθμνεηζηυ πενζαάθθμκ/οιπενζθμνά ζε αβκχζημοξ  

27. Γεηηζηυηδηα ζε επαθή ιε άθθμοξ 

28. Αίζεδια ηαηςηενυηδηαξ. Έηθναζδ γήθεζαξ 

29. πέζδ ιε ζοκμιδθίημοξ. Μμκαπζηυηδηα ή ημζκςκζηυηδηα  

 

Άμνλαο 4
νο

: Ιδηνζπγθξαζία, Δπειημία, Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα Παηδηνχ  

30. Σφπμξ ζδζμζοβηναζίαξ παζδζμφ 

31. Δπζηέκηνςζδ ζηα «επζηεφβιαηα» 

32. οκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή επάνηεζα 

33. *ημπμεεζία – πεδζαζιμί βζα ημ ιέθθμκ 

34. *ηάζδ γςήξ. Δπζηέκηνςζδ ζηα εεηζηά ζημζπεία 

35. Ακηίδναζδ παζδζμφ ζε επίπθδλδ/παναηήνδζδ/ςνζιυηδηα 

36. Μδπακζζιυξ πνμαμθήξ - ακηζιεηχπζζδ εθίρδξ ηςκ άθθςκ 

37. οζημθή - Γζεηδζηδηζηυηδηα. Δζςζηνέθεζα-ελςζηνέθεζα 

 

Άμνλαο 5
νο

: Πξνζαξκνγή ηεο Αλάδνρεο Μεηέξαο (ή άιινπ θχξηνπ Φξνληηζηή) θαη 

ησλ ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηαο     

38. Αθθαβή ηαεδιενζκυηδηαξ 

39. Δπάνηεζα πνυκμο ηαζ ζπέζδ ιε άβπμξ 

40. Έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ ακάδμπμο βμκέα ζημ παζδί 

41. Αίζεδζδ υηζ ημ παζδί εα ιπμνμφζε κα είκαζ αζμθμβζηυ 

42. Αίζεδζδ υηζ μ δεζιυξ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ ζζπονυξ 

43. Φυαμξ βζα απμιάηνοκζδ ημο παζδζμφ 

44. Δπζημζκςκία ημο ζογφβμο/ή άθθςκ ζοκμζημφκηςκ ιε ημ παζδί 

45. Υνυκμξ πνμζανιμβήξ ηδξ ακάδμπδξ μζημβέκεζαξ, πμο απαζηήεδηε  

46. Πμζυηδηα ζπέζδξ ιε ημκ/ηδ ζφγοβμ ιεηά ηδκ ακαδμπή 
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Άμνλαο 6
νο

: ηνηρεία Αλαδνρήο  

47. Γζάνηεζα ακαδμπήξ 

48. Έκανλδ επζεοιίαξ βζα ακαδμπή 

49. οκάκηδζδ ιε αζμθμβζημφξ, ιεηά απυ δζηαζηζηή απυθαζδ 

50. πέζδ ιε αζμθμβζημφξ βμκείξ. Γζεοηυθοκζδ επζημζκςκίαξ (οπμπνεχζεζξ) 

51. Υνμκζηυ δζάζηδια πθήνμοξ πνμζανιμβήξ παζδζμφ 

52. Υαναηηδνζζιυξ ζπέζδξ ιε ημ παζδί 

53. Δπζεοιία βζα εη κέμο ακαδμπή 

54. Γζάεεζδ βζα εκδιένςζδ ημο παζδζμφ βζα ηδκ ακαδμπή 

55. Βαειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ηδξ ανιυδζαξ Γζεφεοκζδξ 

Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ Π.Δ. Ζναηθείμο 

 

 

Όπνπ (*) ε θσδηθνπνίεζε αθνξά ζεκαηνινγία κόλν γηα ηελ παηδηθή ειηθία. Οη ππόινηπεο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο είλαη θνηλέο.  
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ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

 

Ζνάηθεζμ, 29/11/2019  

 

 

 

ημ πθαίζζμ εηπυκδζδξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιμο, εα δζελαπεεί ένεοκα ιε εέια: «Ο 

Θεζιυξ ηδξ Ακαδμπήξ – Ζ Πνμζανιμβή ημο Παζδζμφ ζηδκ Ακάδμπδ Οζημβέκεζα», ιε 

επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ηδκ ηα Νζημθέηα Ράηζζηα, δ μπμία απεοεφκεηαζ ζε ακάδμπμοξ 

βμκείξ ηδξ Π.Δ. Ζναηθείμο. 

 

Παναηαθείζηε βζα ηδ ζοιιεημπή ζαξ ζηδκ ένεοκα, ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ μπμίαξ εα 

είκαζ ζδζαίηενα πνήζζια βζα ημκ εεζιυ ηδξ ακαδμπήξ.  Βεααζχκεηαζ υηζ εα ηδνδεεί ημ 

απυννδημ ηςκ πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ ζαξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο εα δχζεηε εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ απμηθεζζηζηά βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ. Ζ πνμζςπζηή 

ζοκέκηεολδ (διζδμιδιέκδ) εα δζανηέζεζ ιέπνζ ιία χνα.    

 

αξ εοπανζζηχ βζα ηδ ζοιιεημπή ζαξ.  

 

 

 

Με εηηίιδζδ 

 

Ζ Φμζηήηνζα ημο Σιήιαημξ  

Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ 

 

Κμβενάηδ Μανίκα 

 

 

Ζ Δπζαθέπμοζα Καεδβήηνζα 

 

 

Νζημθέηα Ράηζζηα 
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