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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ  

ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

(ΑμΠΟ). 

 
 

 

 

 

Το πρόγραμμα έχει στόχο την αξιοποίηση, με τις καλύτερες δυνατόν μεθοδολογίες, τεχνικές και δράσεις, 

των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις αισθήσεις της όσφρησης και της γεύσης, σε Άτομα με Προβλήματα 

Όρασης(παιδιά και ενήλικες), προκειμένου να καλλιεργηθούν οι ικανότητες εκείνες που συμβάλλουν στον 

προσανατολισμό, στην κινητικότητα, στις δεξιότητες καθημερινής ζωής και γενικώς στην ανεξάρτητη και 

αυτόνομη διαβίωση και κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών. 

 

   Στόχοι του προγράμματος είναι:  

 

1. Διαμόρφωση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια αξιολόγησης (ιστορικά 

ασθενών, προσβασιμότητας χώρων και υπηρεσιών, διερεύνησης διατροφικών συνηθειών, παραγόντων 

ατυχημάτων, συνηθειών καθημερινής ζωής κ.λ.π.) και πιλοτικών προγραμμάτων που θα εισάγουν νέες 

δράσεις στους τομείς ανάπτυξης της οσφρητικής και γευστικής αγωγής.  

2. Διαμόρφωση εγχειριδίων – οδηγών για την ανάπτυξη οσφρητικής και γευστικής αγωγής που θα 

απευθύνονται σε ΑµΠΟ, σε γονείς, σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, κατασκευαστές - 

επιχειρηματίες, κ.λ.π.  

3. Διαμόρφωση ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης – πληροφόρησης, εκπαίδευσης ανάλογα µε τις ανάγκες 

του προγράμματος, καθώς και η παραγωγή κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού που θα είναι 

προσβάσιµο για τα ΑµΠΟ, θα είναι δυνατή η αξιοποίηση του από φορείς και επαγγελματίες αλλά και θα 

υποστηρίζει εφαρμογές στο επίπεδο των ερευνών.  

4. Διαμόρφωση λειτουργικών προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικού) για την υποστήριξη εφαρμογών σχετικών με  
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τη διενεργούμενη έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος µε κατάλληλη 

αξιοποίηση δεδομένων, τηρούμενων αρχείων κλπ. 

5. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού που θα επιτρέπει την ανάπτυξη των πιλοτικών εφαρμογών 

και την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και του προγράμματος, στα πεδία εφαρμογής της 

εκπαίδευσης, της δια βίου κατάρτισης των επαγγελματιών, της επιμόρφωσης των ΑµΠΟ και γενίκευση 

εφαρμογής αυτού σε εκπαιδευτικούς φορείς και προγράμματα.  

6. Μετάδοση των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων έργων των επί μέρους προγραμμάτων και δράσεων σε 

φορείς και υπηρεσίες. 

7. Μελέτη των μεταβολών και επιπτώσεων που προκαλούνται από την ανάπτυξη και εφαρμογή των εν λόγω 

προγραμμάτων, ως προς την υφιστάμενη κατάσταση.  

8. Απόκτηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη τεχνικών στα ΑµΠΟ, ως προς το αισθητηριακό επίπεδο (οσφρητικό, 

γευστικό, οπτικό, κινητικό), την προσαρμογή στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, στην κατάλληλη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αποδοχή των ΑµΠΟ. Επίσης ιδιαίτερος προσανατολισμός θα δοθεί στην 

απόκτηση αντίστοιχων ικανοτήτων από άλλα πρόσωπα που θα εξυπηρετούν ή θα χειρίζονται θέματα των 

ΑµΠΟ, ως προς την καλλιέργεια της οσφρητικής και γευστικής αγωγής. 

 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος είναι:  

1. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 

Υγείας του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής,  

2.   Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) 

3.   Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

4.   Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών  (ΠΕΑ). 

 

Tον επιστημονικό συντονισμό του προγράμματος έχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του 

Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). 

Τον διοικητικό συντονισμό του προγράμματος τον έχει η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών 

(Π.ΕΑ.)  

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από μία διεπιστημονική ομάδα με επαγγελματίες 

υγείας και  επιστήμονες που ενδεικτικά προτείνεται να είναι: 

1) Ομάδα ιατρών: Παιδίατρος/αναπτυξιακός παιδίατρος, Οφθαλμίατρος, Παθολόγος ή Γενικός Γιατρός 

και Νευρολόγος  
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2) Λοιποί επαγγελματίες Υγείας (από έναν ανά ειδικότητα): Επισκέπτης/τρια Υγείας, Επόπτης/τρια 

Δημόσιας Υγείας,  Αισθητικός, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Οπτικός-Οπτομέτρης 

3) Ομάδα Επαγγελματιών Αποκατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης (από έναν ανά ειδικότητα): 

 Εργοθεραπευτής/τρια, Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Ψυχολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, 

 Κοινωνιολόγος  (συνεργάτης της Π.Ε.Α.), Πληροφορικός 

 

Η  διεύθυνση της Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΙΥΠ θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:  

α)  Συμμετοχή στη διαμόρφωση επιστημονικής ομάδας με εκπροσώπους την Πρασούλη Αλεξία και 

Ξεκαλάκη Αδαμαντία. 

β)  Συμμετοχή στην ερευνητική εργασία (διαμόρφωση του τελικού πρωτοκόλλου, συνεργασία στη 

διαμόρφωση του εποπτικού υλικού και στη συγγραφή των εγχειριδίων). 

γ)  Συμβολή στη φυσική εξέταση και στην αναπτυξιακή εξέταση παιδιών και εφήβων με σταθμισμένο 

αναπτυξιακό εργαλείο.   

δ)  Συμβολή σε ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος (ημερίδες, 

σεμινάριο, διαδικτυακές παρουσιάσεις κλπ.). 

 

Η διάρκεια του προγράμματος δύναται να είναι από δύο έως τρία έτη, από την ημερομηνία ανάπτυξης της 

Διεπιστημονικής Ομάδας και του Δικτύου των φορέων. Αυτό είναι συνάρτηση των περιόδων κατά τις οποίες 

θα αναπτύσσονται οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες. Προς το παρόν δεν υφίσταται αναλυτικότερο 

χρονοδιάγραμμα. 

 

Πηγές χρηματοδότησης: 

 

Α. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 Με συμμετοχή από τις αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού  

 Από αξιοποίηση υποδομών (χώρων και εξοπλισμού) 

 Από ειδικότερα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται 

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

 

Γ.  ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (εταιρίες, καταστήματα κλπ) 
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Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑμΠΟ 

 

Ε. ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΑ 

ΑμΠΟ 

 

ΣΤ. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (προτεινόμενοι συνεργάτες) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Ένας αδρός προϋπολογισμός για το ύψος των δαπανών ενδεικτικά είναι 100.000 € με  κατανομή του 50 % 

στο πρώτο έτος και του υπόλοιπου 50 % για τα επόμενα ένα έως δύο έτη. 

 

 

Η συμμετοχή της Δ/νσης μας στο πρόγραμμα θα γίνει με ποσοστό του χρόνου εργασίας και αξιοποίηση των 

υποδομών  μας  (αναπτυξιακό και παιδιατρικό ιατρείο του Κέντρου Υγείας του Παιδιού Καισαριανής)  χωρίς 

πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΙΥΠ ή από  άλλες πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος. Βεβαιώνεται 

πως το έργο της Διεύθυνσης ΚΑΠ θα συνεχίσει να εκτελείται απρόσκοπτα. 
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