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Το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ είναι πολύ πιο  περίπλοκο από ό,τι νομίζουν ή 
πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 

Τι πιστεύουν πολλοί 
άνθρωποι ότι είναι η 

ΔΕΠ-Υ 
Απουσία συγκέντρωσης 

Τεμπελιά 

Κάτι που δεν υπάρχει 



Τι είναι πραγματικά η 
ΔΕΠ-Υ 

Επικέντρωση σε πάρα πολλά πράγματα 

Υπερεπικέντρωση 

Απουσία κούρασης 

Φαντασία 

Απογοήτευση 

Αυθορμητισμός 

Ευερεθιστότητα, έντονο πάθος 



Δεν υπάρχει πάντα η δυσκολία εστίασης στο άτομο με ΔΕΠ-Υ, αλλά 
υπάρχουν πάρα πολλά –ακόμα και ανεπαίσθητα για τους άλλους 

πράγματα-  που μπορεί να την αλλάξουν αυτή πολύ γρήγορα 

Ικανότητα 
επικέντρω-

σης 

Περιβαλλοντικά ερεθίσματα 
άνθρωποι, ήχοι, οσμές τριγύρω 



Η ανάκτηση της σκέψης – όπως για παράδειγμα όταν απαντούν 
σε μια ερώτηση ή  μιλούν με κάποιον – συχνά δεν είναι καθόλου 

εύκολη. 

σκέψη 

σκέψη 
ΧΩΡΙΣ ΔΕΠ-Υ ΔΕΠ-Υ 



Η ρουτίνα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα άτομα με ΔΕΠ-Υ αλλά και  
πολύ δύσκολη από την άλλη 

Απουσία ρουτίνας Ρουτίνα 

ύπνος 

χρόνος 

γεύματα 

πρόγραμμα 

διασκέ
δαση 



Ο ειρμός της σκέψης του ατόμου με ΔΕΠ-Υ όπως και η αφήγηση μιας 
ιστορίας πολύ συχνά μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους άλλους. 

ΧΩΡΙΣ ΔΕΠ-Υ ΔΕΠ-Υ 



Τι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι ότι 
σημαίνει «εκτός ζώνης» 

Τι σημαίνει πραγματικά «εκτός 
ζώνης» 

Ονειρεύεται ξύπνιο 
(daydreaming) 

Δεν ακούει καθόλου 

Επεξεργάζεται σκέψεις 

Στέλνει την ακοή του σε κάθε ήχο 

Σκέφτεται τι να πει μετά 

Υπερδιεγείρεται από 
διαταρακτικά ερεθίσματα 

Είναι ψυχρό και παγωμένο 

Πολύ συχνά τα άτομα με 
ΔΕΠ-Υ βρίσκονται «εκτός 
ζώνης» συγκέντρωσης και 

επίδοσης 



Το άτομο με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά θα δυσκολευτεί τόσο στην λήψη μίας 
απόφασης, όσο και στην αλλαγή της γνώμης του σε σχέση με 

αποφάσεις γενικότερα 

Χρόνος 
που 

χρειάζεται 
για να…  

Πάρει 
αποφάσεις 

Αλλάξει τη 
γνώμη του σε 

σχέση με 
αποφάσεις 



Πολύ συχνά τα άτομα με ΔΕΠ-Υ έχουν  πολύ άγχος για πράγματα που 
φαίνονται –και τις περισσότερες φορές είναι- απλά για τους 

περισσότερους ανθρώπους. 

ΑΓΧΟΣ 

Σχεδιά-
ζοντας 

Περιμέ-
νοντας 

στη 
σειρά 

Να απο-
φασίσει 
μεταξύ 
πολλών 

επιλογών 



Πολύ συχνά υπάρχει η δυσκολία της επιλογής σε αυτό που το μυαλό 
του ατόμου με ΔΕΠ-Υ αποφασίζει να επικεντρωθεί. 

Υπερ-
επικέντρωση  

σε κάτι τυχαίο 

Επικέντρωση  
σε κάτι που πρέπει 

να ολοκληρωθεί 

Η ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 
ΜΕ ΔΕΠ-Υ 



Η φαρμακευτική 
αγωγή μπορεί να βοηθήσει 
τα περισσότερα παιδιά και 

ενήλικες, αλλά όχι με 
τον τρόπο που οι 

περισσότεροι άνθρωποι 
φαντάζονται και 

υποθέτουν. 

Τι πιστεύουν οι 
άνθρωποι ότι κάνει η 
φαρμακευτική αγωγή 

Τι κάνει ουσιαστικά η 
φαρμακευτική αγωγή 

Μελέτη !!!! 

Φυσιολογικότητα 



Όταν πρέπει να οργανωθεί το παιδί ή ο ενήλικας με ΔΕΠ-Υ, υπάρχει 
πιθανότητα είτε να οργανωθεί  υπερβολικά ή να μη μπορέσει 

καθόλου. 

Μη ΔΕΠ-Υ 

 ΔΕΠ-Υ 

Εντελώς 
αποδιοργα-

νωμένο 

Υπερβολικά 
οργανωμένο / 

έμμονο 



Πάρα πολύ συχνά, τα άτομα με ΔΕΠ-Υ έχουν πολύ περισσότερες 
ιδέες από όσες μπορούν να διαχειριστούν και να πραγματοποιήσουν. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ 
ΑΡΧΗ ΟΥΤΕ ΤΕΛΟΣ 



Τα άτομα με ΔΕΠ-Υ 
είναι ακριβώς όπως 
όλοι οι άλλοι. Απλά 
για αυτά τα άτομα, 

ορισμένα 
πράγματα είναι  
πιο δύσκολα … 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΗΡΕΜΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΕΠ-Υ 



Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και ένας σκληρός αγώνας το παιδί ή ο 
ενήλικας με ΔΕΠ-Υ να πέσουν για ύπνο ή να κοιμηθούν. 

Προσπαθώντας να κοιμηθεί 
(ζώνη ύπνου) 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 



Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες με ΔΕΠ-Υ είναι περίπλοκοι, 
παρορμητικοί και ενστικτώδεις. Είναι πολύ εύκολο  να χαθεί κάποιος 

μέσα στο κεφάλι τους και τις σκέψεις τους. 

Βουτώντας στο μυαλό 
κάποιου χωρίς ΔΕΠ-Υ 

Βουτώντας στο μυαλό 
κάποιου με ΔΕΠ-Υ 



Δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι με ΔΕΠ-Υ θα ακολουθήσουν 
μόνο συγκεκριμένες επαγγελματικές καριέρες όπως πιστευόταν 

παλαιότερα. 

Καλλιτέχνης 

Μουσικός 

«Καριέρες για τους ΔΕΠ-Υ» 

Καριέρες για τους ΔΕΠ-Υ 

Καλλιτέχνης, μουσικός, γιατρός, 
δικηγόρος, τραπεζικός, συγ-
γραφέας, αθλητής, μηχανικός, 
σύμβουλος, επιστήμονας, 
δάσκαλος…  
Ουσιαστικά τα πάντα 



Και είναι πραγματικά υπέροχο όταν μπορέσουν τα άτομα του 
περιβάλλοντος του ατόμου με ΔΕΠ-Υ να σκεφτεί …… 

Πράγματα που θα ήθελε το 
άτομο με ΔΕΠ-Υ να ακούσει 

Καταλα-
βαίνω  

Όλοι 
μαθαίνουμε 

με 
διαφορετικό 

τρόπο  Εσύ ;   


