
 
 

 
 
 
 
 
Η Ειδική Θεραπευτική Μονάδα  
Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α.) είναι   
Ειδικό Κέντρο Εξειδικευμένης Περίθαλψης  
του Τομέα της Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ.  

 
Παρέχει Υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους  

με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  
 
Στη «διεπιστημονική ομάδα» συμμετέχουν: 
 
● παιδοψυχίατρος   
● κλινικοί ψυχολόγοι 
● κοινωνική λειτουργός  
● λογοθεραπεύτρια 
● εργοθεραπεύτριες  
● ειδικοί παιδαγωγοί                                                                       
● νοσηλεύτριες – ειδικές εκπαιδεύτριες  
 
Τη διεπιστημονική ομάδα πλαισιώνει  
το υπόλοιπο προσωπικό και  
οι ειδικευόμενοι παιδοψυχίατροι,  
ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές,  
λογοθεραπευτές, μεταπτυχιακοί φοιτητές  
και άλλα στελέχη ψυχικής υγείας και παιδείας,  
που εκπαιδεύονται στον Αυτισμό  
ή κάνουν την πρακτική τους άσκηση στη Μονάδα. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

         
    

Μαραθωνοδρόμου 91 

Π. Ψυχικό ΤΚ 15452 

Τηλ/fax 2106728181-2 

email: autismos@aglaiakyriakou.gr  

www.aglaiakyriakou.gr 

link  

www.autismhellas.gr  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
       ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (Ε.Θ.Μ.Α.) 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 

 
Παρέχονται σε παιδιά και έφηβους ηλικίας  
 1-17 χρονών και τις οικογένειες τους.  
 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, 

  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ  
       ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ  

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Παρέχονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  
2-5 ετών και τις οικογένειες τους. 
 

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                        ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Η ανάγκη να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική 
θεραπευτική παρέμβαση εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα είναι επιτακτική. Με τα σημερινά 
δεδομένα υπάρχουν πολλές δυνατότητες για 
σημαντική βελτίωση της κατάστασης του 
παιδιού σε όλες τις περιπτώσεις και την 
ελαχιστοποίηση των διαταραχών. Η ολιστική, 
εκλεκτική θεραπευτική προσέγγιση  αποτελεί 
ένα σύνθετο ζήτημα που απορρέει από την 
ανάγκη εξατομικευμένων εναλλακτικών 
παρεμβάσεων και προγραμμάτων. Στην έννοια 
της εκπαίδευσης, θεραπείας, περιλαμβάνονται 
τρόποι προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες 
του κάθε παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος, που διευκολύνουν τη 
συναισθηματική σχέση, την κατανόηση, την 
επικοινωνία και την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων του. Στόχος μας είναι η 
προώθηση δεξιοτήτων, η ομαλοποίηση της 
συμπεριφοράς και φυσικά οι ικανότητες που 
αφορούν όλες τις σφαίρες ανάπτυξης. Ο 
θεραπευτικός σχεδιασμός είναι 
εξατομικευμένος και οι παρεμβάσεις 
καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες του παιδιού 
και τις δυνατότητες του πλαισίου. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

 TEACCH – Δομημένη Διδασκαλία 

 Α.Β.Α. 

 Ειδική παιδαγωγική εκπαίδευση 

 Λογοθεραπεία -  Ανάπτυξη της ικανότητας 
κοινωνικής επικοινωνίας, εναλλακτικές 
μέθοδοι επικοινωνίας (PECS, MAKATON)     

 Εργοθεραπεία- OCCUPATIONAL THERAPY 

 Αισθητηριακή ολοκλήρωση-SENSORY 
INTEGRATION, Αισθητηριακή χαλάρωση 

 Μάθηση υποβοηθούμενη από τη χρήση 
υπολογιστών- COMPUTER ASSISTED 
LEARNING 

 Ψυχοκινητική- PLAY AND MOVEMENT 

 Μουσικοθεραπεία - Θεραπεία Μουσικής 
Αλληλεπίδρασης – MUSICAL INTERACTION 
THERAPY 

 Θεραπεία με τη βοήθεια της τέχνης –ART 
THERAPY 

 
 
 
 


