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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΕΑ



Στόχοι

Να προσφέρεται ατοµική και οµαδική συµβουλευτική υποστήριξη στα µέλη της φοιτητικής

κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ τα οποία αντιµετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες προσαρµογής,

ανταπόκρισης στις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, προσβασιµότητας στην εκπαιδευτική

διαδικασία και διαχείρισης προσωπικών θεµάτων και συναισθηµατικές δυσκολίες.

Να παρέχονται από το εξειδικευµένο προσωπικό υπηρεσίες υγείας ψυχοκοινωνικής φροντίδας

υγείας και εκπαιδευτικής υποστήριξης, µε στόχο την πρόληψη, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση

των ικανοτήτων των φοιτητών σε όλες τις εκφάνσεις της ακαδηµαϊκής και προσωπικής τους

ζωής.

Να διεξάγονται δράσεις που να άπτονται θεµάτων υγείας & ψυχικής υγείας µε στόχο την

ευαισθητοποίηση της ευρύτερης πανεπιστηµιακής κοινότητας.



Στόχοι

Να προάγεται η έννοια της κοινότητας προωθώντας την ενεργό εµπλοκή του φοιτητικού

πληθυσµού στα θέµατα του κοινωνικού πλαισίου που τους περιβάλλει.

Να αναπτύσσονται συνεργασίες µε υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου µε στόχο την ολιστική

κάλυψη των αναγκών των φοιτητών.

Τα στελέχη των υπηρεσιών να συµµετέχουν σε συνέδρια, ηµερίδες και άλλες επιστηµονικές

εκδηλώσεις, να διεξάγουν έρευνες µε στόχο τη συστηµατική παρακολούθηση- επιτήρηση των

κοινωνικών χαρακτηριστικών και των αναγκών της οµάδας στόχου, να παρουσιάζουν το

ερευνητικό και συµβουλευτικό τους έργο.

Τα στελέχη των υπηρεσιών να συνεργάζονται µε άλλα Συµβουλευτικά Κέντρα και σχετικές

υπηρεσίες και δοµές στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των

παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και την προβολή του έργου τους.



Γραφείο Συµβουλευτικής & 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

• Ατοµική & Οµαδική Συµβουλευτική 
Υποστήριξη

Παρεχόµενες Υπηρεσίες

• Ψυχοκοινωνική Φροντίδα Υγείας

• Δράσεις σε Θέµατα Ψυχικής 
Υγείας & Ευαισθητοποίησης

• Οµάδες Ενδυνάµωσης

• Εκπαιδευτικά σεµινάρια για 
εθελοντές φοιτητές

Ιατρείο

• Συνεργασία µε υπηρεσίες εντός 
& εκτός του ΕΛΜΕΠΑ

• Συµβουλευτική για θέµατα 
Υγείας

• Προαγωγή Εµβολιασµών

• Κλινική Αξιολόγηση Περιστατικών

• Διαχείριση Τακτικών & 
Έκτακτων Περιστατικών

• Συνταγογράφηση

• Δράσεις Πρόληψης

Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης

• Ανίχνευση δυσκολιών στη 
µάθηση , στην προσοχή ,στις 
ακαδηµαϊκές δεξιότητες, στην 
οργάνωση του χρόνου

• Εκπόνηση εξατοµικευµένου 
Εκπαιδευτικού προγράµµατος

• Εκπαιδευτική υποστήριξη και 
παραγωγή εξατοµικευµένου 
µαθησιακού υλικού

• Διασύνδεση µε µέλη ΔΕΠ & 
Γραµµατείες

• Εκπαίδευση µελών της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας & 
εκπαίδευση εθελοντών 

• Συντονισµός οµαδικών συνεδριών



Προκλήσεις & Δυσκολίες

Διαχείριση συναισθήµατος (άγχος, 

κατάθλιψη, πένθος)

Διαχείριση διαπροσωπικών και 

οικογενειακών σχέσεων

Θέµατα Αυτοεκτίµησης

Θέµατα Εξάρτησης 

Οικονοµικές δυσκολίες

Δυσκολίες προσαρµογής

Δυσκολίες προσβασιµότητας

Αποµόνωση

Έλλειψη υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος

Χρόνια Νοσήµατα

Εµβολιαστική κάλυψη

Έκτακτα περιστατικά

ΣΜΝ

Μη Ιατροφαρµακευτική ασφάλιση

Έκδοση Ε.Κ.Κ.Α

Παραµέληση φροντίδας υγείας

Προσωπικές 
Δυσκολίες

Κοινωνικές 
Δυσκολίες

Υγεία Μαθησιακές 
δυσκολίες

Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες

Δυσκολίες συγκέντρωσης & 

προσοχής

Διαχείριση & Οργάνωση 

Χρόνου 

Αναβλητικότητα

Κίνητρα επίτευξης



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική 
φοιτητών

Εξ αιτίας της διαρκούς αύξησης, της πολυπλοκότητας και της έκτασης της

επιστηµονικής γνώσης, κανένα µεµονωµένο επάγγελµα που αναφέρεται στο ευρύ

φάσµα των ανθρώπινων αναγκών, δεν µπορεί πια να είναι αποκλειστικά

πρωταγωνιστικό και υπεύθυνο σε σύγκριση µε άλλα. Κάθε ένα έχει την αποκλειστικά

δική του λειτουργία και την απαραίτητη επικάλυψη. Αυτή η επικάλυψη απαιτείται για

έξυπνη και παραγωγική συνεργασία. Ακόµη εξασφαλίζει την κατά δυνατόν ευρύτερη

ολιστική αντιµετώπιση του ατόµου (Μαδιανός,1998).



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική 
φοιτητών

• Ειδικός Εκπαιδευτικός
• Εκπαιδευτικός στήριξης στη Νέα 
ελληνική γλώσσα

• Εκπαιδευτικός στήριξης στα 
Μαθηµατικά

• Ψυχολόγος για ενηµέρωση µελών 
ΔΕΠ και διοικητικών  σε θέµατα 
µαθησιακών δυσκολιών

• Συντονιστής Κ.Λ
• Εκπαιδευµένοι Εθελοντές 
Φοιτητές

• Ιατρός
• Νοσηλεύτρια

•Κοινωνικοί Λειτουργοί
•Ψυχολόγοι

Γραφείο 

Συµβουλευτικής & 

Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης

Ιατρείο

Κέντρο 

Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης
Οµάδα εθελοντών



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική 
φοιτητών

Ιατρείο Π.Φ.Υ



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική 
φοιτητών

Γραφείο Συµβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική 
φοιτητών

Κέντρο Εκπαιδευτικής  Υποστήριξης 





Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική φοιτητών
Μελέτη Περίπτωσης

Ο Χάρης Π. φοιτητής 1ου εξαµήνου στη Σχολή Μηχανικών προσήλθε στο Γραφείο Συµβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΕΛΜΕΠΑ :

Ø Τηλέφωνο στη δοµή µε αίτηµα συνάντηση µε ψυχολόγο (παρουσιαζόµενο πρόβληµα : «διαχείριση σκέψεων που τον αγχώνουν» ).

u 1η συνάντηση για ιστορικό µε Κοινωνικό Λειτουργό: Προφορικά στις Πανελλήνιες εξετάσεις µε διάγνωση µόνιµης ισχύος για µαθησιακές δυσκολίες

u Αίτηµα: Βοήθεια στην προσαρµογή, διαχείριση άγχους, βοήθεια στη µελέτη

Ψυχολόγος

Ανίχνευση και 
Επαναπροσδιορισµός 
Στόχων και Κινήτρων

Αναζήτηση ενδιαφερόντων 
και δραστηριοτήτων

Ανάληψη πρωτοβουλιών 
και αποφάσεων εντός των 
διαπροσωπικών σχέσεων

Κινητοποίηση για  σύναψη 
διαπροσωπικών σχέσεων

Ενίσχυση Αυτοεκτίµησης

Εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής

Κοινωνικός Λειτουργός



εκπαιδευτικοί 
ειδικής 
αγωγής

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ µαθησιακών 

δυσκολιών στο παρόν 
(Τεστ Α –Παντελιάδου κ. ά. 2008/ 

Δοκιµασία Ορθογραφικής 

Ικανότητας-Μουζάκη κ.ά.2010/ 

Άτυπη δοκιµασία συγγραφής 

µικρού κειµένου) 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
§ Αποκωδικοποίηση ανάγνωσης

§ Ευχέρεια ανάγνωσης

§ Κατανόηση κειµένου

§ Ορθογραφηµένη γραφή

§ Συγγραφή κειµένου

Δυσκολίες στην α΄ 
εξεταστική

• Μαθηµατικά

• Αποµόνωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
§ Εξατοµικευµένη Εκπαιδευτική 

Παρέµβαση στους τοµείς των 

δυσκολιών

§ Βελτίωση ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων 

(π.χ. περίληψη, σηµειώσεις)

§ Οργάνωση χρόνου και µελέτης

Παρακολούθηση της Υποστήριξης στα 

Μαθηµατικά από Καθηγητή Μαθηµατικών  που 

στηρίζει  οµαδικά φοιτητές (σύγχρονη και  

ασύγχρονη εκπαίδευση)

Ενεργοποίηση εθελοντικής οµάδας  για  Κοινωνική 

Συναναστροφή και Υποστήριξη 

Κοινωνικός Λειτουργός

Κατάθεση της διάγνωσης 

από δηµόσιο φορέα στη 

γραµµατεία της σχολής του

Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική φοιτητών
Μελέτη Περίπτωσης



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική φοιτητών
Μελέτη Περίπτωσης 

HΗ σχολή του 
ζήτησε από τον 
Χάρη Π. 
ανανέωση του 
εγγράφου 
διάγνωσης των 
µαθησιακών 
δυσκολιών

ιΚοινωνικόςλειτουργός
Ειδική εκπαιδευτικός

Επικοινωνία µε δοµές για 
την έκδοση νέου 
πιστοποιητικού 
διάγνωσης µαθησιακών 
δυσκολιών για ενηλίκους



Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική φοιτητών
Η συµβολή των εθελοντών

Πεδία  δραστηριοποίησης εθελοντών

1.Υποστήριξη κοινωνικών δράσεων  και εκδηλώσεων Πανεπιστηµίου (µοίρασµα φυλλαδίων, αφίσες 
εκδηλώσεων κ.λ.π.)

2.Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού  από µια µορφή σε άλλη (π.χ. από γραπτή σε ακουστική µορφή) 

3.Ψυχοκοινωνική στήριξη συµφοιτητών µε διάφορες δυσκολίες

4. Υποστήριξη συµφοιτητών µε ειδικές ανάγκες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην επικοινωνία τους µε 
τις υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου (π.χ. γραµµατείες, βιβλιοθήκη).

5.Υποστήριξη συµφοιτητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία (συγγραφή 
σηµειώσεων στις παραδόσεις, βοηθοί γραφής κ.λ.π.)

6. Υποστήριξη συµφοιτητών µε κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες  κατά τη µετακίνησή τους στους χώρους 
του Πανεπιστηµίου

7.Ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. Φυσική, Χηµεία, Ηλεκτρολογία κ.λ.π.) 

8.Κινητοποίηση για την ενεργοποίηση νέων εθελοντών



Πραγµατοποιούνται:

u Συναντήσεις γνωριµίας και στοχοθέτησης ώστε να λειτουργούν ως οµάδα

u Συναντήσεις ελεύθερου χρόνου

u Εκπαιδευτικά σεµινάρια ψυχοκοινωνικής στήριξης

ü Γνωριµία µε διάφορες οµάδες δυσκολιών

ü Αναγνώριση συµπεριφορών που παραπέµπουν σε δυσκολίες

ü Ενδεδειγµένες συµπεριφορές εθελοντή ώστε να πλησιάζει  

κατάλληλα έναν συνάνθρωπο / συµφοιτητή µε δυσκολία, να τον 

στηρίζει µε στόχο να επισκεφτεί κάποια δοµή υγείας, να τον 

υποστηρίζει κοινωνικά ή/ και  φιλικά.

Διεπιστηµονική παρέµβαση στη συµβουλευτική φοιτητών
Η συµβολή των εθελοντών



Παπαδακάκη Μαρία
Επιστηµονικά υπεύθυνη έργου/ µέλος ΔΕΠ

Λίλα Καραλή
Προϊσταµένη  Δοµής/Ψυχολόγος

Η οµάδα

Τσουβαλάκης Γεώργιος
Ιατρός

Μαρία Καραπιπεράκη
Νοσηλεύτρια

Φανή Βόϊνου
Κοινωνική Λειτουργός

Βασιλική Τσισµελή
Κοινωνική Λειτουργός

Τιµόκλεια Κουφούδη
Ψυχολόγος

Φλώρα Σαρακατσιάνου
Ψυχολόγος

Αλεξάνδρα Σπυριδάκη
Ειδική εκπαιδευτικός /Φιλόλογος

Ιωάννης Μιγαδάκης
Μαθηµατικός ειδικής αγωγής

Αντιγόνη Ζήση 
Φιλόλογος

Πάνος Καραγιώργος 
Μαθηµατικός

Ανδριανή Παπαδάκη 
Ψυχολόγος



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

2810 379 539
2810 379 541

Ιατρείο
2810 379 166

ΕMAIL
kesypsy@hmu.gr

Ιστοσελίδα Μονάδας ΠΦΥ 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου

https://consult.hmu.gr/
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