
 

 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

 

«Μελζτη Παιδιϊν με Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ-Τπερκινητικότητασ (ΔΕΠΤ),  με 
Διαταραχζσ ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ (ΔΦΑ) Τψηλήσ Λειτουργικότητασ και/ή Μαθηςιακζσ 

Δυςκολίεσ, με Ψυχοφυςιολογικζσ Μεθόδουσ» 
 

Οριςμζνεσ φορζσ παιδιά με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ, χαρακτθριςτικά Διαταραχισ Ελλειμματικισ 

Προςοχισ/Υπερκινθτικότθτασ (ΔΕΠΥ) και παιδιά με ςτοιχεία Διαταραχών ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ 

διαφοροποιοφνται ωσ προσ τισ κινθτικζσ λειτουργίεσ που αφοροφν τθ λεπτι κινθτικότθτα, ωσ προσ τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται τον χρόνο κακώσ και ωσ προσ τθ ςυλλογιςτικι που ακολουκοφν 

προκειμζνου να πάρουν αποφάςεισ. Η  διαφοροποίθςθ αυτι μετράται με ειδικζσ δοκιμαςίεσ ςε ςχζςθ 

με τθν μζςθ φυςιολογικι λειτουργία. Οι δοκιμαςίεσ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςτθ Μονάδα (Κζντρο) 

Αναπτυξιακισ & Συμπεριφορικισ Παιδιατρικισ τθσ Α’ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου 

Ακθνών. 

Παράλλθλα με τθν αξιολόγθςθ του παιδιοφ κρίνεται εξίςου ςθμαντικι και αυτι τθσ οικογζνειασ 

(γονείσ, αδζρφια) δεδομζνου του ρόλου που διαδραματίηει το περιβάλλον κακώσ και το κοινό γενετικό  

υπόβακρο. 

Στθ μελζτθ μποροφν να ςυμμετάςχουν και παιδιά χωρίσ αναπτυξιακζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ για 

εκτίμθςθ των δεξιοτιτων τουσ.  Πιο ςυγκεκριμζνα θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει: 

 

Α) Κλινικι εξζταςθ από Αναπτυξιολόγο Παιδίατρο  

Β) Μακθςιακι αξιολόγθςθ από Eιδικό Παιδαγωγό. 

Γ) Νευροψυχολογικι εξζταςθ (RavenIQtest) από Eιδικό Ψυχολόγο. 

Δ) Ψυχοφυςιολογικζσ μεκόδουσ που εξετάηουν τρία επίπεδα λειτουργιϊν με χριςθ θλεκτρονικοφ  

     υπολογιςτι (Η/Υ): 1) Τθ λεπτι κινθτικότθτα και τθν φπαρξθ ιπιων νευρολογικϊν ςθμείων,  

2) τθν αντίλθψθ του χρόνου  

και 3) τθν ικανότθτα ςυλλογιςτικισ και λιψθσ αποφάςεων 

Ε) Ηλεκτροεγκεφαλογραφικι καταγραφι με χριςθ αςφρματου θλεκτροεγκεφαλογράφου. 

ΣΤ) Τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν ειδικά ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ προςωπικότθτασ και 

ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ. 

Ζ) Ομοίωσ οι γονείσ ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχου περιεχομζνου ερωτθματολόγια που αφοροφν ςτουσ 

ίδιουσ. 

 

Τα προςωπικά ςτοιχεία κα παραμείνουν απόρρθτα. Η ςυμμετοχι ςασ δεν ζχει καμία οικονομικι 

επιβάρυνςθ. Επίςθσ, καμία επίπτωςθ ςτθν υγεία του παιδιοφ. 

Η παροφςα μελζτθ προτείνεται ωσ ενιαίο ςφνολο αξιολόγθςθσ γνωςτικών και κινθτικών λειτουργιών, 

με ςτόχο να τισ αναδείξει ςε κεμελιώδεισ παραμζτρουσ τόςο ςε διαγνωςτικό όςο και ςε κεραπευτικό 

επίπεδο. 

Πρόκειται για ςφμπραξθ τριών φορζων: τθσ Α’ Παιδιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνών, τθσ 

Α’ Ψυχιατρικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνών και του Ερευνθτικοφ Πανεπιςτθμιακοφ 

Ινςτιτοφτου Ψυχικισ Υγιεινισ (ΕΠΙΨΥ). 

Τα ραντεβοφ κλείνονται εντόσ 1-2 εβδομάδων. 

ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ ΠΑΙΔΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (6-15 ετϊν) ΧΩΡΙ ΕΜΦΑΝΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ, ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ & ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΣΗΛ 210 746 7457, κινητό 693 9750609 (Γεράςιμοσ Μακρήσ) 

e-MAIL:  gerasimos_makris@hotmail.com, ppervanidou@gmail.com 

Κζντρο Αναπτυξιακήσ & 
υμπεριφορικήσ Παιδιατρικήσ                
A’ Παιδιατρικη Κλινική ΕΚΠΑ 
Νοςοκομείο Παίδων «Η Αγία οφία» 

 

 Νοζοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
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