
Ειζαγωγή 
Η Υπεξεζία Εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο είλαη αλεμάξηεηε ππε-

ξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηε Γεληθή Δηεύζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ.  Είλαη δηαηκεκαηηθή θαη νη ππεξεζίεο ησλ εθπαηδεπ-

ηηθώλ ςπρνιόγσλ απεπζύλνληαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπα-

ίδεπζεο, δειαδή ηελ Πξνδεκνηηθή, ηε Δεκνηηθή, ηε Μέζε θαη ηε 

Μέζε Τερληθή θαη Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε. 

Αποζηολή και κοπόρ 
Απνζηνιή ηεο Υπεξεζίαο Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο είλαη ε 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο όισλ ησλ καζεηώλ θαη ε δηεπθό-

ιπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο νιόπιεπξεο αλάπηπμεο θάζε αηό-

κνπ πνπ κεηέρεη ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα.  Σθνπόο ηεο 

Υπεξεζίαο Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο είλαη λα  κεηαθέξεη ηηο 

αξρέο ηεο ςπρνινγίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο .  Έηζη, ζην-

ρεύεη λα ζπκβάιιεη  ζεκαληηθά ζηνλ πνηνηηθό εθδεκνθξαηηζκό 

ηνπ ζεζκνύ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκό ηεο  

δηαθνξεηηθόηεηαο. 

Ρόλορ ηων Εκπαιδεςηικών Φςσολόγων 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εληόο 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 
γνλείο λα απνηεινύλ  ηνπο θπξηόηεξνπο ηνπο ζπλεξγάηεο. Οη 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη έρνπλ 
ζαλ ζηόρν ηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ  γνληώλ ζηηο 
πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ζρνιηθή επηηπρία θαη θνηλσληθή πξνζαξ-
κνγή όισλ ησλ καζεηώλ.  
 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο πξόιεςεο, ε Υπεξεζία 
Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο εκπιέθεηαη ελεξγά θαη απνηειεζκα-
ηηθά ζην ζρνιηθό ζύζηεκα θαη αλαπηύζζεη παξεκβάζεηο κε 
ζηόρν ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ 
πξνβιεκάησλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Σομείρ Δπαζηηπιοηήηων 
 

Η εξγαζία ησλ Εθπαηδεπηηθώλ Ψπρνιόγσλ θαιύπηεη δύν βαζη-
θνύο ηνκείο: ηνλ  ηνκέα ησλ αηνκηθώλ πεξηπηώζεσλ θαη ηνλ ην-
κέα πξνγξακκάησλ, εξεπλώλ θαη κειεηώλ.   
Ο ηομέαρ αηομικών πεπιπηώζεων είλαη ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν 
παξαδνζηαθά νη Εθπαηδεπηηθνί Ψπρνιόγνη αθηεξώλνπλ κεγάιν 
κέξνο ηνπ ρξόλνπ ηνπο.  
 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ αηνκηθώλ πεξηπηώζεσλ νη εθπαηδεπηηθνί 
ςπρνιόγνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο θαη ζπκβνπιεπηη-
θήο ζε γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Παξάιιεια ζπλεξγά-
δνληαη κε άιινπο εηδηθνύο θαη αξκόδηνπο θνξείο γηα ηηο πεξηπηώ-
ζεηο πνπ παξαθνινπζνύλ.  
 

Οη  εθπαηδεπηηθνί ςπρνιόγνη παξαθνινπζνύλ πεξηπηώζεηο παηδη-
ώλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηελ Υπεξεζία Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνιν-
γίαο θαη θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα πξνβιεκάησλ. Αμηνινγνύλ 
θαη παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 
παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ:    
 Μαθηζιακές Δσζκολίες 
 Ειδικές Ανάγκες 
 Σσναιζθημαηικές Δσζκολίες και Προβλήμαηα Σσμπεριθοράς 
 Δύζκολες Οικογενειακές και Κοινωνικές Σσνθήκες 

ηην Τπηπεζία μποπούν να αποηαθούν για αξιολόγηζη, δι-
άγνωζη, ζςμβοςλεςηική, καθοδήγηζη και ζηήπιξη:  

 Σρνιεία 
 Γνλείο/Κεδεκόλεο   
 Άιινη Εηδηθνί 

Κάζε γνληόο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Υπεξεζία θαη ζπκπιε-
ξώλνληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε λα δεηήζεη ηελ εκπινθή ηνπ εθπαη-
δεπηηθνύ ςπρνιόγνπ.  Παξάιιεια θάζε γνληόο κπνξεί λα δεηήζεη 
από ην ζρνιείν λα παξαπέκςεη ηελ πεξίπησζε ηνπ παηδηνύ ηνπ 
ζηελ Υπεξεζία κέζα από ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ είλαη 
γλσζηή ζηα ζρνιεία.   

Παπά ηο γεγονόρ όηι κάθε γονιόρ μποπεί να αποηαθεί ζηην 

Υπηπεζία για ηο παιδί ηος, η Υπηπεζία ενθαππύνει ηην πα-

παπομπή αηομικών πεπιπηώζευν δια μέζος ηος ζσολείος,  

αθού η εμπλοκή ηος ζσολείος είναι ηιρ πλείζηερ θοπέρ απα-

παίηηηη και ο εκπαιδεςηικόρ τςσολόγορ παπέσει ηιρ ςπηπε-

ζίερ ηος μέζα από ηο εκπαιδεςηικό ζύζηημα.  

Για να ςπάπξει εμπλοκή ηος εκπαιδεςηικού τςσολόγος σπε-

ιάζεηαι να πποϋπάπσει απαπαίηηηα έγκπιζη γονιού ή κηδε-

μόνα.   

Σομέαρ Ππογπαμμάηων, μελεηών και επεςνών 
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο  πξόιεςεο, νη εθπαηδεπ-
ηηθνί ςπρνιόγνη αθηεξώλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ ηνπο 
ζηελ αλάπηπμε πποληπηικών ππογπαμμάηων και παπεμβά-
ζεων ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνπο: 
 

 Τελ πξόιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηεο λεαληθήο 
παξαβαηηθόηεηαο ζην ζρνιείν. 

 Τελ  πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο απν-
ηπρίαο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ. 

 Τελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ρξήζεο λόκη-
κσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. 

 Τελ πξώηκε αλίρλεπζε θαη αληηκεηώπηζε καζεζηα-
θώλ δπζθνιηώλ. 

 Τελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε 
ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 Τε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή όισλ ησλ 
παηδηώλ. 

 Τνλ πνηνηηθό εθδεκνθξαηηζκό ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε είδνπο ξαηζηζηηθήο αληίιε-
ςεο κε βάζε ην θύιν, ηελ πξνέιεπζε ή ηε δηαθνξε-
ηηθόηεηα ηνπ θάζε αηόκνπ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ζπζ-
ηήκαηνο. 

 Τελ εμάιεηςε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ πην-
ζέηεζε ηεο αξρήο ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο κέζσ ηνπ 
ζεζκνύ ησλ Ζσλώλ Εθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο. 

 
Τα πξνγξάκκαηα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη απαη-
ηνύλ ρξόλν, νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκό κε ζθνπό  λα δηε-
ξεπλεζνύλ νη αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη παξεκβάζε-
ηο πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηπρζνύλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο 
ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Από ηηο δηαθνξέο γελληέηαη ε πην όκνξθε αξκνλία – Ηξάθιεηηνο 



Σο να μεηαδίδειρ ηη γνώζη, ζημαίνει να ανάβειρ από ηο λςσνά-
πι ζος ηα κεπιά ηων άλλων σωπίρ να ζηεπείζαι ηίποηα από ηη 
θλόγα. 
Jane Porter,1776-1850 

Άλλερ Δπαζηηπιόηηηερ 
Οη εθπαηδεπηηθνί Ψπρνιόγνη αλαπηύζζνπλ πνιύπιεπξε δξάζε 
ζε ζέκαηα επηκόξθσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο.  
Δηαδξακαηίδνπλ  ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαη-
δεπηηθώλ θαη ησλ γνληώλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, 
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ (έληαμε παηδηώλ 
κε αλαπεξίεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξα-
ρέο), ζηελ επηκόξθσζε θαη ελεκέξσζε νξγαλσκέλσλ θνξέσλ 
θαη γεληθόηεξα κεηαθέξνπλ ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο ζην ζρνιε-
ίν θαη ηελ θνηλόηεηα.   

Δομή Τπηπεζίαρ 
Σηελ Υπεξεζία Εθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα 
ηξία επαξρηαθά γξαθεία  ζηε Λεπθσζία, Λεκεζό θαη Λάξλαθα. 
Παξάιιεια κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ εθπαηδεπηη-
θνύ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ,  
ιεηηνπξγνύλ θαηά ηόπνπο γξαθεία ζηηο πεξηνρέο Πάθνπ θαη  
Ακκνρώζηνπ.  

Επικοινωνία: 
  

 Επαπσιακό Γπαθείο Λεςκωζίαρ 
Σηλέθωνο: 
22800740  
Σηλεομοιόηςπο: 
 22800863 
Ηλεκηπονικό ηασςδπομείο 
eps@moec.gov.cy  
Επαπσιακό Γπαθείο Λάπνακαρ/Αμμοσώζηος 
Σηλέθωνο:   
 24821363 
Σηλεομοιόηςπο: 
 24813274  
Επαπσιακό Γπαθείο Λεμεζού/Πάθος  
Σηλέθωνο: 
 25822850 
Σηλεομοιόηςπο: 
 25305503 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 


