
 Τ Μ Μ Ε Σ Ε Φ Ο Ν Σ Ε   

Α Λ Υ Α Β Η Σ Ι Κ Α   

1.ΓΑΛΑΚΟΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ:  Διδικός Παιδαγφγός, Β΄ ΚΔΓΓΤ Θεζζαλονίκης, 
μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

2 .ΚΟΡΠΑ ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ: Παιδουστίαηρος, Τπεύθσνη Μονάδας Γ/τφν Προζο-
τής, Τπερκινηηικόηηηας και Μάθηζης Παιδουστιαηρικού Σμήμαηος Νοζ. Παιδφν 
Αθηνών «Π&Α Κσριακού», Πρόεδρος Γ ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

3 .ΚΟΤΜΠΟΤΡΑ ΘΧΜΑΗ:  Παιδουστίαηρος, μέλος Γ ΔΔΜ ΓΔΠΤ.  

4 .ΚΧΣΗ ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ:  Παιδουστίαηρος, Β΄ ΚΔΓΓΤ Θεζζαλονίκης, μέλος 
ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

5 .ΝΣΑΦΟΤΛΗ ΒΑΨΟ:  Παιδουστίαηρος, Παιδουστιαηρικό Σμήμα Ιπποκράηει-
οσ Νοζ. Θεζζαλονίκης, ιδρσηικό  μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ.  

6 .ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ:  Δκπαιδεσηικός Διδικής Αγφγής, δ/νηης 
ΜΔΑΔ, η.  Προχζηάμενος Διδικής Αγφγής Τποσργείοσ Παιδείας, μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

7 .ΙΑΠΑΣΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ:  τολική Φστολόγος - Διδική Παιδαγφγός Β’θμιας 
Δκπαίδεσζης, μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ.  

8 .ΚΑΛΟΤΜΠΑΚΑ  ΥΡΗΣΟ:  Διδικός Παιδαγφγός, Μονάδα Γ/τφν Προζο-
τής, Τπερκινηηικόηηηας και Μάθηζης Παιδουστιαηρικού Σμήμαηος Νοζ. Παιδφν 
Αθηνών «Π&Α Κσριακού», μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

9 .ΣΑΓΙΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ:  τολικός ύμβοσλος Διδικής Αγφγής 7ης Δκπ. 
Περιθ. Θεζζαλονίκης, Μέλος ΔΔΜ ΓΔΠΤ. 

10 .ΥΡΙΣΙΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΡΙΣΧΝ:  Φστίαηρος - Παιδουστίαηρος, η. δ/νηης 
Παιδουστιαηρικού Σμήμαηος  Ιπποκράηειοσ Νοζ. Θεζζαλονίκης, ιδρσηικό  μέλος 
ΔΔΜ ΓΔΠΤ.  

 

     ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΓΔΠΤ   
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 7ης ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ (ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ) ΜΟΤΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΕΠΤ  (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Τπερκινητικότητας, διεθνώς 

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder) είναι από τις συχνότερες 

νευροβιολογικές καταστάσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς  εμφανίζεται στο 5-8% των 

παιδιών από τα οποία εκτιμάται ότι το 60% θα έχουν συμπτώματα και στην ενήλικη ζωή. Επηρεά-

ζει τον τρόπο μάθησης, αυτοσυγκράτησης, σκέψης και συνήθως  πρωτοαναγνωρίζεται όταν τα 

παιδιά πάνε στο σχολείο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για συγκέντρωση και τήρηση κανόνων. 

ε μια μέση τάξη 25 μαθητών, η έρευνα υποστηρίζει ότι τουλάχιστον ένας ή δυο θα έχουν ΔΕΠΤ!  

Σα συμπτώματα  του παιδιού, για να γίνει η διάγνωση, πρέπει να εμφανίζο-

νται σε    υπερβολικό βαθμό σε σχέση με την ηλικία του και 

ανήκουν σε δυο κύριες κατηγορίες: ΑΠΡΟΕΞΙΑ (το παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, αποσπάται 

εύκολα από άσχετα ερεθίσματα, δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, σπάνια ακολουθεί σωστά τις 

οδηγίες, ξεχνά ή χάνει τα πράγματά του και είναι γενικά ανοργάνωτο) και/ή ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

– ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (κινείται άσκοπα και υπερβολικά για την ηλικία του, τρέχει, σκαρφαλώνει, 

σηκώνεται όταν δεν επιτρέπεται, δεν σκέπτεται πριν αντιδράσει, δεν περιμένει τη σειρά του, δεν 

ακολουθεί κανόνες, μιλά συνεχώς και παρεμβαίνει στους άλλους). Μπορεί να υπάρχουν τρεις 

διαφορετικοί τύποι ΔΕΠΤ (Σύπος Ελλειμματικής Προσοχής, Σύπος Τπερκινητικότητας—

Παρορμητικότητας και υνδυασμένος Σύπος) που διαφέρουν μεταξύ τους.  

Η αιτιολογία  δεν είναι ακριβώς γνωστή, όμως πρόκειται για νευροβιολογική διατα-

ραχή που σχετίζεται κυρίως με τη δομή, το μεταβολισμό και τη λει-

τουργία κάποιων περιοχών του εγκεφάλου. Η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο 

και οι σύγχρονες μελέτες οδηγούν σε γονίδια ως την κύρια αιτία της.  

Οι συνέπειες  της ΔΕΠΤ είναι σημαντικές καθώς εμφανίζονται δυσκολίες στο 

σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που οδηγούν σε 

κακή σχολική επίδοση, αυξημένο στρες, ακαδημαϊκή αποτυχία, επιθετική και διασπαστική συμπε-

ριφορά, απόρριψη από τους άλλους και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κάποιοι έφηβοι εμφανίζουν σοβα-

ρότερα προβλήματα στη συμπεριφορά, έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο και βρίσκονται σε 

αυξημένο κίνδυνο για χρήση ουσιών και παραπτωματικότητα. Σα περισσότερα παιδιά με ΔΕΠΤ 

παρουσιάζουν συγχρόνως και άλλες δυσκολίες που περιπλέκονται με την εξέλιξη και τη θεραπεία 

της ίδιας της ΔΕΠΤ. Οι συχνότερες είναι οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσορθογρα-

φία, δυσαριθμησία), οι ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες (λόγου, συντονισμού των  κινήσεων), οι 

διαταραχές εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής, οι διαταραχές άγχους ή κατάθλιψης, οι 

διαταραχές με συμπτώματα τικς.  

H αντιμετώπιση  προϋποθέτει πολύπλευρη αξιολόγηση του παιδιού και της 

οικογένειάς του από εξειδικευμένη ομάδα (ιδιαίτερα αν 

συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα). Σο αποτελεσματικότερο πρόγραμμα θεραπείας της ΔΕΠΤ 

είναι ο συνδυασμός θεραπευτικών προσεγγίσεων, που δρουν από κοινού υποστηρίζοντας η μια την 

άλλη. Ανάλογα με την περίπτωση του κάθε παιδιού, μπορεί να χρειάζονται συνεδρίες ψυχοεκπαί-

δευσης γονέων και παιδιών, ειδικές τεχνικές για τη βελτίωση της διασπαστικής συμπεριφοράς και 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, φαρμακευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, συστηματική συνερ-

γασία με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού, παρεμβάσεις αποκατάστασης των δυσκολιών στη 

σχολική επίδοση και προσαρμογή, οικογενειακή ή/και ατομική ψυχοθεραπεία. 

Η πρόληψη  των προβλημάτων που σχετίζονται με τη ΔΕΠΤ χρειάζεται την έγκαιρη 

διάγνωση της πριν την εμφάνιση επιπλοκών και την πολύπλευρη αντι-

μετώπιση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο. Επομένως είναι απαραίτητη η ενημέρωση των 

γονέων και η εξειδικευμένη γνώση των εκπαιδευτικών, των παιδιάτρων και των ειδικών ψυχικής 

υγείας για τον πρώιμο εντοπισμό των συμπτωμάτων από τη μικρή ηλικία.  
 

Σέρψη Κόρπα 

Παιδοψυχίατρος 

Πρόεδρος Δ Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΤ 

  

9.30-10.00 Εγγραφές 

10.00-10.15 Έναρξη Ημερίδας. 

Χαιρετισμοί:  

1.  Θ. Καρτσιώτης, Περιφ. Δ/ντης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

2.  Μ. Καλογραίας, Δ/ντης ΠΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης 

10.15-11.00 Ομιλία:  

Σ. Κόρπα:  «Παιδιά με ΔΕΠΤ στην Ελληνική πραγματικότητα»  

υντονιστής: Κ. Χριστιανόπουλος  

11.00-12.15 Α’ τρογγυλή Σράπεζα 

υντονιστές: Χ.. καλούμπακας, Ν. Δαλακούρας  

1.  Θ. Κουμπούρα:  «ΔΕΠΤ, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτι-

κές παρεμβάσεις» 

2.  Β. Νταφούλης: «ΔΕΠΤ και άλλες ψυχικές διαταραχές: συνύπαρ-

ξη και διαφοροδιάγνωση» 

3.  . ιαπάτη: «Κοινωνική και συναισθηματική λειτουργικότητα 

παιδιών σχολικής ηλικίας με ΔΕΠΤ» 

υζήτηση 

12.15-12.30 Διάλειμμα 

12.30-13.45 Β’ τρογγυλή Σράπεζα. 

υντονιστές: Π. ταγιόπουλος, Χ. Παπαϊωάννου 

1.  . Κώτση: «ΔΕΠΤ, στρατηγικές διαχείρισης για γονείς και δασκά-

λους» 

2.  Χ. καλούμπακας: "ΔΕΠΤ και Μαθησιακές Δυσκολίες: Σι πρέπει 

να ξέρει ο δάσκαλος " 

3.  Π. ταγιόπουλος: «Μαθητές με ΔΕΠΤ και ειδική αγωγή»  

υζήτηση 

13.45-14.00 Κλείσιμο Ημερίδας- υμπεράσματα: Σ. Κόρπα, Π. ταγιόπουλος. 

Χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:  

Πρόεδρος: Σ. Κόρπα, Αντιπρόεδρος: Π. ταγιόπουλος. 

Μέλη (αλφαβητικά): Ν. Δαλακούρας, Μ. Καλογραίας, Θ. Κουμπούρα, . Κώτση, Β. Νταφούλης,             

Χ. Παπαϊωάννου, . ιαπάτη, Κ. Χριστιανόπουλος  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:  

Πρόεδρος: Μ. Καλογραίας. Αντιπρόεδρος: Π. ταγιόπουλος.  

Μέλη (αλφαβητικά): Ζ. Αβούρη, N. Αραμπατζίδου, Π. Κρασσά, Β. Κώστα, Ε. Μποτούρογλου,                 

Ι. τόγιος, . φελινιώτη, Ε. Σζίλα, Ε. Χατζηβασιλείου. 

Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ :  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


