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                                                  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ 



 

 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ταξινομική κατηγορία στο 
διαγνωστικό σύστημα DSM – 5 (Diagnostic and Statistical Manual) της 
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης ενώ στο διαγνωστικό σύστημα ICD -10 
(International Classification of Diseases) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
αναφέρονται ως Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ).  Αμφότερα  τα  
διαγνωστικά συστήματα προσδιορίζουν τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ άλλων,  να 
εμφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή και επικοινωνία, στερεοτυπίες 
και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Κατά το DSM –5 ορίζονται  τρεις 
κατηγορίες ως προς τη  λειτουργικότητα : χαμηλή, μέση, υψηλή. 

Η έκφραση της κοινωνικής επικοινωνίας και της σεξουαλικότητας των ατόμων με 
ΔΑΦ δυνητικά εμφανίζει ιδιαιτερότητες, σχετιζόμενες με  το επίπεδο 
λειτουργικότητας του ατόμου και τη φάση ζωής στην οποία αυτό βρίσκεται. Όπως 
και στα άτομα τυπικής ανάπτυξης,  η εφηβεία αποτελεί την κατεξοχήν περίοδο  
έκδηλης ανάδυσης και έκφρασης της ανάγκης του σχετίζεσθαι και σεξουαλικών 
ενδιαφερόντων και αναγκών. 

Η διαχείριση των σεξουαλικών ζητημάτων κατά την εφηβεία και τη μετάβαση 
στην ενήλικη ζωή  αποτελεί συχνά μια πρόκληση για τους γονείς παιδιών και 
εφήβων με ΔΑΦ.   

Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ από 
το οικογενειακό περιβάλλον και τους γονείς ειδικότερα, συμβάλλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής της οικογένειας και του ατόμου με ΔΑΦ και στηρίζει το όποιο 
θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στο οποίο αυτό συμμετέχει. 

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και 
Εφήβου, διοργανώνει για πρώτη φορά  το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για γονείς 
παιδιών με ΔΑΦ με θέμα: «Σεξουαλικότητα και Προσωπικές σχέσεις στα άτομα με 
ΔΑΦ» στις 19 Απριλίου 2018. 

Οι δομές του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου παρέχουν υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένες, και συχνά καινοτόμες υπηρεσίες σε άτομα με ΔΑΦ και στις 
οικογένειες τους  τα τελευταία 20 χρόνια.  

 

Στόχοι του Σεμιναρίου: 

• Ευαισθητοποίηση των γονέων στα χαρακτηριστικά  των άτομα με ΔΑΦ 
ως προς τη σεξουαλικότητα και την έκφρασή της  

• Εξοικείωση με το προφίλ του παιδιού/ενήλικα με ΔΑΦ και τα ζητήματα 
σεξουαλικότητας αναλόγως λειτουργικότητας 

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:  

 α) Να κατανοούν και να αποδέχονται τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα 
παιδιά τους αναλόγως λειτουργικότητας  

 β) Να  υποστηριχθούν στη διαχείριση των  θέματων σεξουαλικότητας των 
παιδιών τους 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  

 

1) Το προφίλ ενός παιδιού με ΔΑΦ αναφορικά με την σεξουαλικότητα. 
Ιδιαιτερότητες ατόμων χαμηλής, μέσης και υψηλής λειτουργικότητας  (45 λέπτα) 

• Το φάσμα του αυτισμού και η έκφραση της σεξουαλικότητας 

 

2) Από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την ενηλικίωση. Ατομική Υγιεινή και 

Φροντίδα για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: άτομα χαμηλής  
και υψηλής λειτουργικότητας (45 λεπτά) 

• Τι σημαίνει εφηβεία στις ΔΑΦ 

• Κατανόηση της έννοιας της ιδιωτικότητας 

• Προώθηση αυτονομίας στις δεξιότητες ατομικής φροντίδας και 
υγιεινής 

• Ιδιωτικά μέρη σώματος 

• Προσωπική Ασφάλεια και Προστασία 

• Θέματα Σεξουαλικής Κακοποίησης 

• Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι 

 

3)Κοινωνικές Δεξιότητες για άτομα Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής  
Λειτουργικότητας (45 λεπτά) 

• Κοινωνική Ανάπτυξη 

• Κοινωνική Επικοινωνία και Συναισθηματικός Τομέας 

• Συναισθηματική επαφή ατόμων με ΔΑΦ 

• Πώς συνδέονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα θέματα  
σεξουαλικότητας; 

 

4) Πρακτική Άσκηση (45 λεπτά) 

 
Πρακτική Άσκηση με παραδείγματα –  Θέσπιση Κανόνων Σπιτιού - Εδώ θα δοθεί 
χώρος στους συμμετέχοντες να προσεγγισθούν τα θέματα διαχείρισης.  
 
5) Συζήτηση (60 λεπτά) 

 
 Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει συζήτηση με 
ερωτήσεις και προβληματισμούς της ομάδας.  
 



 

 

 

Υλικό:  

• Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά  την προτεινόμενη προς μελέτη 

βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις . 

Συμμετέχοντες – προφίλ: 

• Γονείς με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού  

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25 συμμετέχοντες στην αίθουσα. 

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 
και ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο στο τέλος του σεμιναρίου. 

 

Χρόνος :  19η Απριλίου 2018  

Τόπος διεξαγωγής:  Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι 

Διάρκεια:  4 ώρες   

Δηλώσεις συμμετοχής :  Έως 16/4/2018 

Κόστος συμμετοχής: 

Α1)      40 ευρώ  □ Αρχική Τιμή  

Α2)      30 ευρώ □ Για εγγραφές μελών από την ίδια οικογένεια, ανέργους, 

ομαδικές εγγραφές και εγγραφές έως 23/3/2018.Απαραίτητη η αποστολή των 
κατάλληλων δικαιολογητικών ( κάρτα ανεργίας)  

4)      ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ: Έως 16/4/2018 

Τρόπος πληρωμής 

Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός 

Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας 
(BIG) ETHNGRAA.  

Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλείσθε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμα 
και την αιτιολογία στο αποδεικτικό κατάθεσης. 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. 
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από τον/ην συμμετέχοντα/ουσα, με 

γραπτή γνωστοποίηση στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έως και 10 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου . Μετά τις 10 ημέρες, και μέχρι τις  



 

• επιστρέφονται χρήματα μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης του/ης 
συμμετέχοντα/ουσας. 

 

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται όταν: 

• Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την 
ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.  

• Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.  
 

• Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα διακόψει την παρακολούθησή του. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής- Εγγραφές : 

Αποστολή του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & 

Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: tete@kpechios.gr ή με φαξ στο 
2105789191 

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του 
ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση. 

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,  

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 

Ηλ. Ταχυδρομείο: tete@kpechios.gr , p.chouli@gmail.com   
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