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Σαπ απξρςέλλξσμε ςιπ ποξςάρειπ μαπ, πξσ εμςάρρξμςαι ρςξ θεμαςικό ρςόυξ 9 «Ποξώθηρη ςηπ 
Κξιμχμικήπ Έμςανηπ και Καςαπξλέμηρη ςηπ Φςώυειαπ» ρςημ Δπεμδσςική Ποξςεοαιόςηςα 
«Δπέμδσρη ρε σπξδξμέπ σγείαπ και κξιμχμικέπ σπξδξμέπ, πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ πεοιτεοειακή 
και ςξπική αμάπςσνη και ρςη βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ και ςημ άορη ςχμ αμιρξςήςχμ» για 
ςημ επέκςαρη και βελςίχρη ςχμ σπξδξμώμ ποχςξβάθμιαπ σγείαπ και ποόμξιαπ και ςημ 
εναρτάλιρη ρσμθηκώμ ποόρβαρηπ ρε σπηοερίεπ σγείαπ και ποόμξιαπ, και ρσγκεκοιμέμα 
αμαλύξμςαι χπ ενήπ: 

● Δημιξσογία Ξεμώμα βοαυείαπ διαμξμήπ για αρςέγξσπ και ρσμξδξύπ 
αρθεμώμ- μόμιμχμ καςξίκχμ υχοιώμ Λέρβξσ- ρςξ Βξρςάμειξ Νξρξκξμείξ Μσςιλήμηπ. 
Απαιςείςαι η καςαρκεσή κςιοίξσ, ή επιδόςηρη για εμξικίαρη ακιμήςξσ ή επιδόςηρη για 
αμακαίμιρη δημξςικξύ κςιοίξσ καςάλληλξσ για ςη λειςξσογία Ξεμώμα, και επιπλέξμ 
υοημαςξδόςηρη για ςη ρςελέυχρη ςξσ ρε ποξρχπικό, για σλικξςευμική σπξδξμή και ςη 
λειςξσογία. Ποξςείμεςαι η δημιξσογία Ξεμώμα βοαυείαπ διαμξμήπ, καθώπ δεμ σπάουει 
αμάλξγη δξμή ρςξ Δήμξ Λέρβξσ, πξσ θα μπξοεί μα παοάρυει ρςέγη και θέομαμρη ρε 
αρςέγξσπ ρε πεοιόδξσπ κακξκαιοίαπ και έμςξμξσ φύυξσπ, αλλά και για ςη τιλξνεμία 
ρσμξδώμ αρθεμώμ απόοχμ ή σπεοηλίκχμ, πξσ καςξικξύμ μόμιμα ρε απξμακοσρμέμα 
υχοιά ςηπ Λέρβξσ και δεμ ςημ δσμαςόςηςα μα καςαβάλλξσμ αμςίςιμξ για διαμξμή ρε 
νεμξδξυείξ. 

● Χοημαςξδόςηρη για ρςελέυχρη ρε ιαςοικό και μξρηλεσςικό ποξρχπικό και 
ποξμήθεια ιαςοξταομακεσςικξύ σλικξύ για ςξ Κξιμχμικό Ιαςοείξ και Φαομακείξ, πξσ 
λειςξσογεί ρςξ Νξμικό μαπ Ποόρχπξ. Έςρι, θα μαπ δξθεί η δσμαςόςηςα μα ποξρτέοξσμε 
σπηοερίεπ ποχςξβάθμιαπ σγείαπ ρε πεοιρρόςεοξσπ άπξοξσπ ρσμδημόςεπ μαπ. 

● Δημιξσογία Ολξκληοχμέμηπ Μξμάδαπ για Αρθεμείπ με Αλςρυάιμεο. 
Απαιςείςαι η καςαρκεσή κςιοίξσ, ή επιδόςηρη για εμξικίαρη ακιμήςξσ ή επιδόςηρη για 
αμακαίμιρη δημξςικξύ κςιοίξσ καςάλληλξσ για ςη λειςξσογία ςηπ, και επιπλέξμ 
υοημαςξδόςηρη για ςη ρςελέυχρη ςξσ ρε ποξρχπικό, για σλικξςευμική σπξδξμή και ςη 
λειςξσογία. Ποξςείμεςαι η δημιξσογία Ολξκληοχμέμηπ Μξμάδαπ για Αρθεμείπ με 
Αλςρυάιμεο, καθώπ ξι ρσγγεμείπ ςχμ αρθεμώμ, λόγχ ςηπ τύρηπ ςηπ αρθέμειαπ, δεμ έυξσμ 
ςη δσμαςόςηςα μα απξμακοσμθξύμ από ςξσπ αρθεμείπ λόγχ ςηπ επικιμδσμόςηςαπ ςηπ 
αρθέμειαπ ςξσ, καθώπ μπξοεί μα υαθξύμ ή μα ςοασμαςιρςξύμ, με ςη δημιξσογία ςηπ 
Μξμάδαπ θα μπξοξύμ για κάπξιεπ ώοεπ ςηπ ημέοαπ μα τιλξνεμξύμςαι, αλλά και ςξ 



καςάλληλα καςαοςιρμέμξ επιρςημξμικό ποξρχπικό θα ποξρτέοει ςιπ απαιςξύμεμεπ 
σπηοερίεπ. 

● Δημιξσογία Κέμςοξσ Παιδικήπ Μέοιμμαπ. Απαιςείςαι η καςαρκεσή κςιοίξσ, ή 
επιδόςηρη για εμξικίαρη ακιμήςξσ ή επιδόςηρη για αμακαίμιρη δημξςικξύ κςιοίξσ 
καςάλληλξσ για ςη λειςξσογία ςξσ, και επιπλέξμ υοημαςξδόςηρη για ςη ρςελέυχρη ςξσ ρε 
ποξρχπικό, για σλικξςευμική σπξδξμή και ςη λειςξσογία. Ποξςείμεςαι η δημιξσογία 
Κέμςοξσ Παιδικήπ Μέοιμμαπ με ρκξπό ςημ βοαυσυοόμια πεοίθαλφη, μόοτχρη και 
επαγγελμαςική εκπαίδεσρη παιδιώμ, έχπ όςξσ εγκαςαρςαθξύμ ρςα Παιδικά υχοία SOS ή ρε 
αμάλξγεπ σπξδξμέπ πξσ απξδεδειγμέμα είμαι αποξρςάςεσςα και ρςεοξύμςαι ξικξγεμειακήπ 
τοξμςίδαπ ή είμαι κακξπξιημέμα. 

● Χοημαςξδόςηρη για καςαρκεσή, ρςελέυχρη και σλικξςευμική σπξδξμή 
Παιδικώμ και Βοετξμηπιακώμ Σςαθμώμ ρςα υχοιά ςξσ μηριξύ, πξσ δε λειςξσογξύμ Παιδικξί 
Σςαθμξί, ρςη Μήθσμμα, ςξ Ίππειξπ και ςημ Άμςιρρα, αλλά και ςη Μσςιλήμη, όπξσ ξι αμάγκεπ 
ςχμ γξμέχμ δεμ καλύπςξμςαι πλέξμ από ςξσπ σπάουξμςεπ Παιδικξύπ Σςαθμξύπ. 

● Χοημαςξδόςηρη για καςαρκεσή, ρςελέυχρη και σλικξςευμική σπξδξμή 
Κξιμχμικξύ Φοξμςιρςηοίξσ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ απόοχμ ρσμδημξςώμ μαπ, πξσ δεμ έυξσμ 
ςημ ξικξμξμική δσμαςόςηςα μα ρςείλξσμ ςα παιδιά ςξσπ ρε τοξμςιρςήοια, με ρςόυξ ςημ 
ακαδημαψκή ςξσπ επιςσυία. 

● Χοημαςξδόςηρη για ρςελέυχρη και σλικξςευμική σπξδξμή Κξιμχμικξύ 
Παμςξπχλείξσ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ απόοχμ ρσμδημξςώμ μαπ, για μα παοάρυξσμε δχοεάμ 
είδη παμςξπχλείξσ, απξοοσπαμςικά, καςεφσγμέμα ποξψόμςα, οξύυα, είδη ξικιακξύ 
ενξπλιρμξύ, παιυμίδια κ.λπ. ρε ξικξγέμειεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ρξβαοά ξικξμξμικά 
ποξβλήμαςα. 

● Χοημαςξδόςηρη για ςη ρςελέυχρη ςχμ Κ.Α.Π.Η. με ιαςοικό και 
μξρηλεσςικό ποξρχπικό για ςημ κάλσφη ςχμ λειςξσογικώμ αμαγκώμ ςξσπ και ςημ ξμαλή 
ενσπηοέςηρη ςχμ ηλικιχμέμχμ ρσμδημξςώμ μαπ. 

● Δημιξσογία Κέμςοξσ Υπξρςήοινηπ Δτήβχμ και Γξμέχμ. Απαιςείςαι η 
καςαρκεσή κςιοίξσ, ή επιδόςηρη για εμξικίαρη ακιμήςξσ ή επιδόςηρη για αμακαίμιρη 
δημξςικξύ κςιοίξσ καςάλληλξσ για ςη λειςξσογία ςξσ, και επιπλέξμ υοημαςξδόςηρη για ςη 
ρςελέυχρη ςξσ ρε ποξρχπικό, για σλικξςευμική σπξδξμή και ςη λειςξσογία. Ποξςείμεςαι η 
δημιξσογία Κέμςοξσ Υπξρςήοινηπ Δτήβχμ και Γξμέχμ με ρςόυξ μα ποξρτέοει 
 Σσμβξσλεσςική ρε ετήβξσπ και γξμείπ, φσυξθεοαπεία ρε παιδιά και ετήβξσπ πξσ 
αμςιμεςχπίζξσμ διάτξοα  ποξβλήμαςα, όπχπ Άγυξπ (Αγυώδειπ διαςαοαυέπ), Κοίρειπ 
παμικξύ, Φξβίεπ, Σσμαιρθημαςικά ποξβλήμαςα, Καςάθλιφη, Θσμό, Δπιθεςικόςηςα, Συξλικό 
εκτξβιρμό, Συξλική Φξβία, Δπιλεκςική αλαλία, Ποξβλήμαςα ποξραομξγήπ, Χαμηλή 
ασςξεκςίμηρη, Οικξγεμειακά ποξβλήμαςα, Διαζύγιξ, Απώλεια-πέμθξπ, ανιξλόγηρη και 
διάγμχρη διατόοχμ ποξβλημάςχμ, όπχπ μαθηριακώμ δσρκξλιώμ (δσρλενία), 
αμαπςσνιακώμ διαςαοαυώμ (ασςιρμόπ, Αsperger), διατόοχμ ρσμδοόμχμ, διαςαοαυήπ 
ελλειμμαςικήπ ποξρξυήπ και σπεοκιμηςικόςηςαπ. 

Παοακαλξύμε για ςημ ποξώθηρη ςχμ ποξςάρεχμ μαπ, ώρςε μα μπξοέρξσμε μα επιςελέρξσμε 
ςξμ κξιμχμικό μαπ οόλξ, με ρςόυξ ςη βελςίχρη ςχμ ρσμθηκώμ διαβίχρηπ ςχμ ξικξμξμικά και 
κξιμχμικά αρθεμέρςεοχμ ρσμδημξςώμ μαπ.- 
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