
ΜΥΦΕΟ 

ΔΟΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ποιοι είμαστε;  
Η Δομή  Ψυχολογική ς και Συμβουλευτική ς Υ-
ποστή ριξής (ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ.) ανή κει στή Μονα δα 
Υποστή ριξής Φοιτήτώ ν Ευπαθώ ν Ομα δών 
(ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστήμι ου Δυτική ς Μακε-
δονι ας (ΠΔΜ). Οι ψυχολο γοι τής ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ. 
παρε χουν ψυχολογική  και συμβουλευτική  
υποστή ριξή σε ο λους τους φοιτήτε ς και το 
προσώπικο  του ΠΔΜ, ακολουθώ ντας διαφο-
ρετικε ς ψυχοθεραπευτικε ς προσεγγι σεις 
(π.χ., Ψυχαναλυτική , Γνώσιακή -
Συμπεριφοριστική , Συστήμική ). 

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε; 

Η ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ. παρε χει στους ώφελου μενους τή δυνατο τήτα να μιλή σουν με ε ναν 
ειδικο  ψυχική ς υγει ας (δια ζώ σής ή  online) στο πλαι σιο ατομικώ ν ή  ομαδικώ ν συ-
νεδριώ ν για δια φορα θε ματα που τους απασχολου ν (π.χ., α γχος, στρες, κατα θλι-
ψή, αι σθήμα μοναξια ς, φο βος για το με λλον, χαμήλή  αυτοεκτι μήσή, δυσκολι ες 
στις σπουδε ς, δυσκολι ες στις σχε σεις, κτλ) με στο χο τήν προσώπική  τους ανα -
πτυξή και τή βελτι ώσή τής ποιο τήτας ζώή ς τους.  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: myfeo.uowm.gr 

Icons made by Freepik, retrieved from flaticon 

Εικόνα από https://tinyurl.com/y2yudxp9  

Θα μας βρείτε για επικοινωνία: 

Θα μας βρείτε για ραντεβού: 

Θα βρείτε τη ΜΥΦΕΟ: 

Icons made by Freepik, retrieved from flaticon 



Μερικές ακόμη  

πληροφορίες... 

Βασικές Αρχές Ηθικής 
Δεοντολογίας των 

Ψυχολόγων 

 Τήρει ται το απο ρρήτο. 

 Δεν υπα ρχει δυνατο τήτα α λλής 
σχε σής με τον ψυχολο γο πε ραν 
τής θεραπευτική ς. 

 Ο ψυχολο γος δε δι νει ε τοιμες 
λυ σεις, συνταγε ς ή  συμβουλε ς. 

Πού μπορώ να βρω τους 
ψυχολόγους του ΠΔΜ; 

 Στα Γρεβενα , Φοιτήτική  Εστι α ΠΔΜ, 
τερμα Κώσταντι νου Ταλιαδου ρή. 

 Στήν Καστορια , κτι ριο Γ2 εντο ς τής Πα-
νεπιστήμιου πολής, περιοχή  Φου ρκα 

 Στήν Κοζα νή, Πα ρκο Αγ. Δήμήτρι ου, 1ος 
ο ροφος και Φοιτήτική  Εστι α, Κοι λα Κο-
ζα νής. 

 Στήν Πτολεμαι δα, Μποδοσα κειο Νοσο-
κομει ο, Ισο γειο Πτε ρυγας Τμή ματος Ερ-
γοθεραπει ας, Θε σή Κιουρή . 

 Στήν Φλώ ρινα, Γραφει ο 302 
(προσώρινα ), 3ο χλμ. Εθνική ς Οδου  
Φλώ ρινας-Νι κής, 2ος ο ροφος, Κτι ριο 
Σχολή ς Κοινώνικώ ν και Ανθρώπιστικώ ν 
Σπουδώ ν. 

Για περισσο τερες πλήροφορι ες επισκε -
ψου τήν ιστοσελι δα μας myfeo.uowm.gr 

Συχνές Ερωτήσεις 
Πρέπει να αντιμετωπίζει κάποιος ένα «σοβαρό» πρό-

βλημα, για να επισκεφθεί τη ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ.; 

Ό,τι και αν σας απασχολει , ε στώ και αν φαι νεται ασή μα-
ντο, μπορει τε να το μοιραστει τε με ε ναν ειδικο . Απο  τή στιγ-
μή  που απασχολει  τή σκε ψή σας, αξι ζει τον κο πο να το κουβε-
ντια σετε. 

Μπορεί να είναι βέβαιος κάποιος, ότι υπάρχει εχεμύ-
θεια; 

Απολυ τώς. Καμι α πλήροφορι α που σας αφορα  δε μπορει  να 
διαρρευ σει απο  τή ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ. δι χώς τή συγκατα θεσή  σας.  

Μήπως το να αναζητήσει κάποιος τη βοήθεια ειδικού 
δηλώνει ότι είναι αδύναμος και δε μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τα προβλήματά του; 

Η παρουσι α ενο ς προβλή ματος κα ποιες φορε ς δήμιουργει  
μια συναισθήματική  φο ρτισή. Η κατα στασή αυτή  συχνα  
περιορι ζει τήν ικανο τήτα  μας να αντιλήφθου με καθαρα  το 
προ βλήμα, με αποτε λεσμα να ερχο μαστε σε αδιε ξοδο. Η συ-
νειδήτοποι ήσή αυτή ς τής κατα στασής και ή αναζή τήσή βοή -
θειας για το σκοπο  αυτο , συνιστα  ε νδειξή ψυχικου  σθε νους 
και ο χι αδυναμι ας, ενώ  παρα λλήλα μας φε ρει ε να βή μα πλή-
σιε στερα στή λυ σή.  

Γιατί να εμπιστευτεί κάποιος έναν άγνωστο και να 
μη μιλήσει σε έναν φίλο ή μια φίλη; 

Η μια επιλογή  δεν αναιρει , βεβαι ώς, τήν α λλή. Η διαφορα  
ε γκειται στο γεγονο ς, ο τι ο/ή ψυχολο γος δεν εμπλε κεται με 
κα ποιον α λλο ρο λο στή ζώή  και στις δυσκολι ες μας. Ει ναι 
ειδικα  εκπαιδευμε νος στήν αντιμετώ πισή τών προβλήμα τών 
που ανή κουν στήν ψυχική  σφαι ρα, για τα οποι α μια φιλική  
συζή τήσή προσφε ρει στή ριξή και ανακου φισή αλλα  συχνα  
δεν επαρκει .  

Θα πρέπει να πληρώσει κάποιος για τις υπηρεσίες 
της  ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ.; 

Όχι. Οι υπήρεσι ες τής ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ. ει ναι δώρεα ν. 

Επισκέψου μας!  

Κάνε ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση! 

Θα μας βρείτε για επικοινωνία: 

Θα μας βρείτε για ραντεβού: 

Θα βρείτε τη ΜΥΦΕΟ: 

Icons made by Freepik, retrieved from flaticon 

Εικόνα από ya-webdesign.com 


