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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τη στήριξη των Περιφερειακών και Νοµαρχιακών 

Εκπαιδευτικών Αρχών και σε συνεργασία µε τους Συλλόγους Καθηγητών,  τους 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων ανέλαβε την πρωτοβουλία για πρόταση πιλοτικής 

δράσης που αφορά την οργάνωση Σταθµού Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής 

Υποστήριξης στα Πειραµατικά Σχολεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) για 

τους µαθητές,  τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. 

Το πρόγραµµα θα επικεντρωθεί στην παροχή  επιστηµονικής συµβουλευτικής και 

στην έρευνα για θέµατα που σχετίζονται µε την σχολική, συναισθηµατική, κοινωνική 

και οικογενειακή ζωή. 

 

Ο σταθµός: 

• στελεχώνεται από έµπειρους επιστήµονες,  

• δεν υποκαθιστά κανέναν άλλο επίσηµο φορέα ψυχικής υγείας (Κ∆ΑΥ, 

ΚΕΣΥΠ, Κέντρο Πρόληψης, Νοσοκοµείο κλπ),  

• δρα διασυνδετικά και διαµεσολαβητικά προς τους αρµόδιους φορείς και  

συνεργάζεται µαζί τους,  

• δεν προβαίνει σε διαγνώσεις ή θεραπευτικές παρεµβάσεις,  

• παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής, από τις οποίες θα εξαχθούν πολύτιµα 

πορίσµατα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την προαγωγή της 

Εκπαιδευτικής Έρευνας και της Παιδαγωγικής προβληµατικής. 

 

Ο σταθµός Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης τελεί υπό την άµεση 

εποπτεία του Πρύτανη. ∆ιευθύνεται από µέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου µε 

εξειδίκευση ανάλογη των υπηρεσιών του κέντρου και στελεχώνεται από 

επιστηµονικό προσωπικό ως ακολούθως: 

-  1 Επιστηµονικά Υπεύθυνος ( Μέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου) 

- 4 ψυχολόγοι 

- 1 κοινωνικός λειτουργός 

- 2 κοινωνιολόγοι  

- 1 Ειδικός Παιδαγωγός 

- 1 Παιδοψυχίατρος (εξωτερικός συνεργάτης) 



- -Εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Το σύγχρονο σχολείο αναγνωρίζει  ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στη 

µετάδοση επιστηµονικής γνώσης ή στην καλλιέργεια επαγγελµατικών δεξιοτήτων, 

αλλά είναι συνυπεύθυνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

µαθητή και την οµαλή κοινωνική του προσαρµογή.  

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι µαθητές θα αντιµετωπίσουν µία σωρεία εξελικτικών 

προβληµάτων, στα οποία πρέπει να ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά, ώστε 

απρόσκοπτα να περατώσουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις.  

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ανταποκρινόµενο στο ρόλο του για παροχή επιστηµονικής 

υποστήριξης στις τοπικές κοινωνίες όπου αυτό αναπτύσσεται στέκεται αρωγός σε όλη 

αυτή την επίπονη πορεία διαθέτοντας  ανθρώπινο δυναµικό µε την απαιτούµενη 

επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία  για την οργάνωση σε πιλοτική βάση του 

Σταθµού Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης προκειµένου να παράξει 

επιστηµονική βοήθεια σε καίριους τοµείς της σχολικής ζωής. 

 

Φιλοδοξία του Πανεπιστηµίου είναι η προσπάθεια αυτή να γίνει θεσµός και να 

επεκταθεί σε όλα τα σχολεία των νησιών, στα οποία εδρεύουν τµήµατά του. 


