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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
 

Α. Οι παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται πιο κάτω ΔΕΝ προεξοφλούν από μόνοι τους την κατάταξη 

ενός παιδιού στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όταν όμως συνυπάρχουν συνδυαστικά, είναι 

παράγοντες που τεκμηριώνουν παρέμβαση. Η διαχείριση και διάχυση των αιτημάτων και των κριτηρίων 

να γίνεται με διακριτικότητα, για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αποφυγή 

στιγματισμού των μαθητών/τριών.   

Β. Τα κριτήρια προσδιορίζονται ως ακολούθως:  

Η διεύθυνση του σχολείου να είναι ενημερωμένη από φορείς του κράτους ή/και της σχολικής 
κοινότητας, όπως: 

 Το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας 
  Την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
  Τον Σύνδεσμο Γονέων 

και από λειτουργούς στο σχολείο, όπως: 

 Τον/Την υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος 
 Τον/Την  καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) 
 Τον/Την εκπαιδευτικό/ή ψυχολόγο κτλ.  

ότι: 

1. Παρατηρούνται εξαιρετικά δυσπραγείς οικονομικές συνθήκες στην οικογένεια του παιδιού. 
2. Το παιδί προέρχεται από οικογένεια με σοβαρή δυσλειτουργία, η οποία έχει αντίκτυπο στην 

ψυχολογική κατάσταση ή στη συμπεριφορά του. 
3. Η οικογένεια βρίσκεται υπό την επιμέλεια του  Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας. 
4. Η οικογένεια αντιμετωπίζει περιστατικά ή συνθήκες, όπως: 

4.1. Άσκηση βίας στην οικογένεια. 
4.2. Σοβαρά προβλήματα υγείας κάποιου μέλους της οικογένειας ή του ιδίου του παιδιού. 
4.3. Διαμονή στην Παιδική Στέγη. 
4.4. Σεξουαλική κακοποίηση. 
4.5. Μέλος της οικογένειας είναι φυλακισμένο. 
4.6. Ανεργία 
4.7. Αλκοολισμό 

5. Υπάρχει παρατηρημένη συμπεριφορά του παιδιού που χαρακτηρίζεται ως παραβατική. 
6. Το παιδί παρουσιάζει το φαινόμενο της «σχολικής αποεπένδυσης» με δείκτες όπως: 

6.1.  Καταγραφή συχνών απουσιών που επιδρούν αρνητικά στην επίδοση του ή συνιστούν κίνδυνο 
εγκατάλειψης του σχολείου. 

6.2. Συνεχή και επαναλαμβανόμενη καταγραφή χαμηλής σχολικής επίδοσης. 
7. Το παιδί δείχνει ιδιαίτερη εσωστρέφεια, η οποία συνοδεύεται από δυσκολία/απουσία κοινωνικών 

δεξιοτήτων και ένταξη σε παρέες συνομήλικων. 
8. Υπάρχει διάγνωση από ειδικούς για το παιδί ότι παρουσιάζει συναισθηματικά προβλήματα/ 

δυσκολίες ή κάποια ψυχική διαταραχή ή μαθησιακές δυσκολίες ή  χαμηλή αυτοεικόνα ή συνδυασμό 
κάποιων από τα πιο πάνω. 

9. Υπάρχουν τεκμήρια ή ισχυρές ενδείξεις ότι το παιδί κάνει χρήση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών ή είναι 

καπνιστής/καπνίστρια από μικρή ηλικία. 


