
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΕΙΡΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ /ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

(Insert school details) 
Οι ψείρες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήµατα και δυσκολίες σε µερικούς γονείς /κηδεµόνες /φροντιστές, δασκάλους και 
παιδιά. Οι ψείρες δεν µεταδίδουν µεταδοτικές ασθένειες - µεταδίδονται µε την επαφή κεφάλι µε κεφάλι που έχει ψείρες. Ενώ οι 
γονείς έχουν την πρωτοβάθµια ευθύνη για τον εντοπισµό και τη θεραπεία των ψειρών του τριχωτού της κεφαλής, ο έλεγχος και 
η διαχείριση των µολύνσεων µε ψείρες είναι µια από κοινού ευθύνη µεταξύ ορισµένων αρµοδίων όπως το Υπουργείο Παιδείας 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σχολείων και γονέων. Το Υπουργείο Παιδείας και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την παροχή συµβουλών και υποστήριξης στα σχολεία σχετικά µε τον έλεγχο των ψειρών.  
 

Αυτή η συµφωνία περιγράφει: 
• Τις υποχρεώσεις του σχολείου και του γονέα /κηδεµόνα /φροντιστή,  
• Τη σηµασία µιας συνολικής προσέγγισης για την υγεία για να εξασφαλίζεται µια κατάλληλη και αποτελεσµατική λύση 

στο πρόβληµα των ψειρών.  
 

Υποχρεώσεις 
Γονέας /Κηδεµόνας /Φροντιστής - στις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται: 
• Τακτικός έλεγχος (κατά προτίµηση µία φορά την εβδοµάδα) των µαλλιών του παιδιού του για ψείρες ή αβγά ψειρών και 

τακτικός έλεγχος όλων των µελών του νοικοκυριού και µετά, αν είναι αναγκαίο, να προβαίνει σε θεραπευτική αγωγή. 
• Να βεβαιώνεται ότι το παιδί του δεν πηγαίνει σχολείο αν έχει ψείρες και δεν έχει γίνει θεραπεία. 
• Να χρησιµοποιεί ασφαλείς θεραπευτικές πρακτικές που δεν βάζουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού του (βλέπε 

επισυναπτόµενο φυλλάδιο µε τίτλο Θεραπεία και Έλεγχος Ψειρών Τριχωτού Κεφαλής). 
• Να ειδοποιεί το σχολείο αν το παιδί του έχει µολυνθεί µε ψείρες και να ενηµερώνει το σχολείο πότε άρχισε η θεραπεία 

χρησιµοποιώντας το έντυπο Ενέργειες που Πάρθηκαν.  
• Να ειδοποιεί γονείς ή φροντιστές φίλων του παιδιού του ώστε να µπορέσουν να εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν τις 

ψείρες των παιδιών τους αν είναι αναγκαίο.  
∆ιάβασα και συµφωνώ µε τις παραπάνω υποχρεώσεις: 
Υπογραφή Γονέα/ Κηδεµόνα/ Φροντιστή: ……………………………. Ηµεροµηνία…………………… 
 

Υπογραφή Γονέα/ Κηδεµόνα/ Φροντιστή: ……………………………. Ηµεροµηνία…………………… 
 

Σχολείο - στις υποχρεώσεις περιλαµβάνονται: 
• Να διανέµει κανονισµούς και πληροφορίες σχετικά µε τον εντοπισµό, αντιµετώπιση και έλεγχο των ψειρών του τριχωτού 

της κεφαλής σε γονείς /κηδεµόνες /φροντιστές και προσωπικό και να έχει ευπρόσιτα πρωτόκολλα για το πρόγραµµα 
ελέγχου που εφαρµόζει το σχολείο. 

• Να αναπτύξει σχολικό κανονισµό για τις ψείρες που ενδυναµώνει µια ακριβή και συνεπή προσέγγιση σχετικά µε τον 
έλεγχο των µολύνσεων µε ψείρες, ο οποίος έχει εγκριθεί από το σχολικό συµβούλιο. 

• Να πάρει γραπτή γονική συγκατάθεση για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ψειρών, κατά την εγγραφή ενός παιδιού στο 
σχολείο, που θα καλύπτει ολόκληρη τη σχολική εκπαίδευση του παιδιού τους σ' ένα συγκεκριµένο σχολείο και να 
καθορίσει ένα εκπαιδευµένο άτοµο (ή άτοµα) να διεξάγει ελέγχους ψειρών, άτοµο που είναι εγκεκριµένο από το 
∆ιευθυντή και το σχολικό συµβούλιο. 

• Να παροτρύνει τα άτοµα αυτά που είναι εξουσιοδοτηµένα από το διευθυντή του σχολείου, πχ. δάσκαλος, να ελέγχει 
οπτικά τα µαλλιά ενός µαθητή, χωρίς καµία σωµατική επαφή µε το παιδί, αν υπάρχουν υποψίες για παρουσία ψειρών. 

• Να παροτρύνει γονείς /κηδεµόνες /φροντιστές να συνεχίζουν να ελέγχουν τακτικά (κατά προτίµηση µία φορά την 
εβδοµάδα) τα µαλλιά του παιδιού τους για ψείρες και να παρέχει µια συµπαθητική προσέγγιση και πρακτικές συµβουλές 
στους γονείς αυτούς που δυσκολεύονται µε τα µέτρα ελέγχου. 

• Να παροτρύνει τους µαθητές να µαθαίνουν για τις ψείρες για να βοηθήσουν στην εξάλειψη τυχόν στίγµατος ή 
'τραµπουκισµού' που σχετίζεται µε το ζήτηµα αυτό. 

• Να γνωρίζει ότι η ευθύνη για τον αποκλεισµό ενός παιδιού απ' το σχολείο εναπόκειται στο διευθυντή ή αρµόδιο άτοµο 
του σχολείου και να γνωρίζει ότι ο αποκλεισµός αυτός αφορά µόνο τα παιδιά αυτά που έχουν ζωντανές ψείρες στο 
κεφάλι τους και δεν αφορά αβγά ψειρών, και να γνωρίζει την υπόδειξη ότι οι µαθητές θα πρέπει να αποκλείονται από το 
σχολείο στο τέλος της σχολικής ηµέρας όπου θα πρέπει να δίνεται στο µαθητή σηµείωµα για το σπίτι µε το οποίο θα 
ενηµερώνεται ο γονέας ότι το παιδί του έχει ψείρες.  

• Να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανονισµός στις ∆ιατάξεις Υγείας (Μεταδοτικές Ασθένειες) 2001 για ένα παιδί που έχει κάνει 
θεραπεία για ψείρες να προσκοµίσει εκκαθαριστικό ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από οικογενειακό γιατρό ή 
δηµαρχία, κατά την επιστροφή του στο σχολείο. 

• Όπου είναι κατάλληλο και κατά την κρίση του διευθυντή, να χορηγεί προειδοποιητικό σηµείωµα στη σχολική κοινότητα 
όταν έχουν εντοπιστεί ψείρες στο σχολείο. 

• Να παροτρύνει γονείς /κηδεµόνες /φροντιστές να αναφέρουν τη θεραπεία που χρησιµοποίησαν και την ηµεροµηνία 
έναρξης στο έντυπο Ενέργειες που Πάρθηκαν  

(insert name of school) έχει δεσµευθεί να διαχειρίζεται το θέµα των ψειρών µ' έναν ευαίσθητο και εµπιστευτικό τρόπο. Έχουµε 
δεσµευθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις.  

Head Lice Management Agreement  Greek 

Υπογραφή ∆ιευθυντή:………………………………………. Ηµεροµηνία…………………… 


