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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η υπερκινητικότητα, η οποία αναφέρεται σήµερα 
από τους ειδικούς ως "∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 
Προσοχής - Υπερκινητικότητα" (∆ΕΠ-Υ), αποτελεί 
µια από τις συνηθέστερες αιτίες παραποµπής των 
παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τα 

προβλήµατα που απασχολούν κυρίως τόσο τους γονείς όσο και τους παιδαγωγούς 
των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ είναι συνήθως τα δευτερογενή συµπτώµατα της διαταραχής, 
όπως τα προβλήµατα οµιλίας, οι µαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήµατα 
συµπεριφοράς που αντιµετωπίζουν συχνά τα παιδιά αυτά. Αντίθετα, οι ειδικοί 
επικεντρώνονται συνήθως στα πρωτογενή συµπτώµατα της διαταραχής, τα οποία 
είναι η υπερκινητικότητα η απροσεξία και η παρορµητικότητα Το βιβλίο αυτό έχει 
γραφεί από οµάδα ειδικών µε πολύχρονη εµπειρία στη διάγνωση και αντιµετώπιση 
της ∆ΕΠ-Υ και απευθύνεται τόσο στους επαγγελµατίες, οι οποίοι εργάζονται στο 
χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού, όσο και στους παιδαγωγούς και τους γονείς 
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν 
τις δυσκολίες των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ και να ενηµερωθούν για τους τρόπους 
αντιµετώπισης της διαταραχής αυτής.  
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