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1. Περιγραφή των ικανοτήτων που απαιτούνται για την παροχή 

συμβουλευτικής εξ αποστάσεως 

 

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία δέσμευσης μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι 

υποχρεωμένοι να αλλάξουν μέσα από το θεραπευτικό εγχείρημα. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτή 

είναι μια συνεργατική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο τον σύμβουλο όσο και τον ωφελούμενο, 

για την από κοινού εξεύρεση λύσεων στις ανησυχίες και τα προβλήματα. Οι σύμβουλοι δεν 

εργάζονται για να αλλάξουν τους ωφελούμενους τους, να τους δώσουν γρήγορες συμβουλές ή να 

λύσουν τα προβλήματα τους για αυτούς. Αντιθέτως, οι σύμβουλοι διευκολύνουν την θεραπευτική 

διαδικασία μέσω ενός αληθινού διαλόγου με τους ωφελούμενους. Το είδος ανθρώπου που 

αντιπροσωπεύει ο σύμβουλος παραμένει ο πιο κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τον 

ωφελούμενο και προωθεί την αλλαγή. Αν οι επαγγελματίες κατέχουν ευρεία γνώση, σε θεωρητικό 

και πρακτικό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά στερούνται ποιότητες όπως η συμπόνια, η φροντίδα, η 

καλή πίστη, η ειλικρίνεια, η παρουσία, η πραγματικότητα και η ευαισθησία, τότε λειτουργούν 

περισσότερο ως «τεχνικοί». Είναι σημαντικό οι σύμβουλοι να διερευνήσουν τις δικές τους αξίες, 

στάσεις και πεποιθήσεις σε βάθος και να εργαστούν για να αυξήσουν την προσωπική τους 

συνείδηση. Συνοψίζοντας, μερικές από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την παροχή 

συμβουλευτικής εξ αποστάσεως, περιγράφονται ακολούθως: 

 

Εξαιρετικές ικανότητες ενεργητικής ακρόασης και επικοινωνίας 

 Η ουσία της συμβουλευτικής βρίσκεται στην δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης κατά 

την οποία ο ωφελούμενος αισθάνεται ότι ο σύμβουλος τον ακούει και τον κατανοεί με 

ευαισθησία. Ένας αποτελεσματικός σύμβουλος μπορεί να επικοινωνήσει με ενσυναίσθηση 

και κατανόηση, όπως επίσης και να ακούσει με προσοχή.  

 

Ικανότητα ανάπτυξης μη-επικριτικής προσέγγισης  

 Δουλειά ενός συμβούλου δεν είναι να κάνει κριτική ή να δώσει συμβουλές για τις πράξεις 

ή τα συναισθήματα του ωφελούμενου. Αντιθέτως, στόχος είναι, μέσω της θεραπευτικής 

συζήτησης, να βοηθήσει τον ωφελούμενο να δει τα πράγματα καθαρά, από μια 

διαφορετική και πιο αισιόδοξη οπτική γωνία. Για να συμβεί αυτό, ο ωφελούμενος πρέπει 

να νιώσει ελεύθερος να εκφράσει τις σκέψεις του και τα συναισθήματα του χωρίς κριτική 

ή απόρριψη. Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής χρειάζεται να μπορούν να συγκρατήσουν 

και να ελέγξουν τις δικές τους αντιδράσεις με επαγγελματικό και υποστηρικτικό τρόπο.  

 

Πολιτική Απορρήτου  

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους ωφελούμενους σχετικά με τα καθιερωμένα 

όρια της πολιτικής απορρήτου (π.χ. αναφορά κακοποίησης παιδιού) και τους κινδύνους 

που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την πολιτική 

απορρήτου (Fisher & Fried, 2003).  



 

                                                                                                                                        

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μετριάζεται ο κίνδυνος 

πιθανών παραβιάσεων ασφαλείας, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ασφαλών ιστότοπων 

και κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (Manhal-Baugus, 2001). 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να ενημερώνουν τους ωφελούμενους σχετικά 

με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την προστασία της πολιτικής απορρήτου (Fisher 

& Fried, 2003). 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους ωφελούμενους σχετικά με τις μεθόδους και 

την χρονική περίοδο για την οποία διατηρούνται αρχεία των online συνεδριών (Kanani & 

Regehr, 2003).  

 

Δικαιοδοσία / Κουλτούρα 

 Οι εξ αποστάσεως σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους περιορισμούς και 

τις εξαιρέσεις αδειοδότησης ανάλογα με την κατά τόπον αρμοδιότητα (δικαιοδοσία) στην 

τοποθεσία τους και την τοποθεσία του ωφελούμενου (Zack, 2008). 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να αναπτύξουν ευαισθησία στις διαφορετικές 

σημασίες και έννοιες που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες. Θα πρέπει να 

είναι προσεκτικοί στο να βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με πράγματα όπως τα ονόματα 

και οι ιδιωματικές εκφράσεις (Fenichel et al., 2002).  

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προετοιμάζονται για τον ωφελούμενο ο οποίος προέρχεται από 

συγκεκριμένο τόπο, με το να εξοικειωθούν με τους τοπικούς πολιτιστικούς κανόνες και τα 

πρόσφατα τοπικά γεγονότα (Sampson Jr., Kolodinsky, & Greeno, 1997).  

 Η φόρμα εισαγωγής του ωφελούμενου θα μπορούσε να περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

το εθνοτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του (Frame, 1997), ωστόσο, αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί και ως προκατάληψη εκ μέρους του θεραπευτή (Midkiff & Wyatt, 2008).  

 

Οριοθέτηση 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η ενθάρρυνση 

αδικαιολόγητης εξοικείωσης ή υπερβολικής εξάρτησης (Bailey, Yager, & Jenson, 2002).  

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής, θέτοντας ένα χρονικό πλαίσιο για την λήψη 

απαντήσεων, μπορούν να διατηρούν το όριο σε σχέση με τις προσδοκίες του ωφελούμενου 

για άμεση απάντηση (Kanani & Regehr, 2003).  

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να δουλεύουν με τους ωφελούμενους ώστε να θέτουν κανόνες σε 

σχέση με την κατάλληλη χρήση της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) (Tate & Zabinski, 2004).  

 Ο τόνος επικοινωνίας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι πάντα 

επαγγελματικός (αποφυγή θυμού, ενόχλησης, και άλλες μη επαγγελματικές συμπεριφορές) 

(Silk & Yager, 2003). 



 

                                                                                                                                        

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο επαγγελματικό τόνο και γλώσσα που 

χρησιμοποιούν στο γραφείο. Θα πρέπει να αποφεύγονται ακατάλληλα αστεία, μη 

επαγγελματικές κοινωνικές ή προσωπικές παρατηρήσεις (Gutheil & Simon, 2005). 

 

Καθήκον προειδοποίησης και προστασίας  

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν στην διάθεση τους εφεδρικούς πόρους για να 

χρησιμοποιούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Maheu (2003) προτείνει οι εφεδρικοί 

αυτοί πόροι να περιλαμβάνουν το τμήμα επειγόντων περιστατικών του τοπικού 

νοσοκομείου, κάποιον έμπιστο συνάδελφο, τον πάροχο πρωτοβάθμιας ή ειδικής φροντίδας 

του ωφελούμενου, ή κάποιο μέλος της οικογένειας του.  

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιο δίκτυο 

θεραπευτών εξ αποστάσεως, ώστε να είναι ικανοί να λάβουν βοήθεια ή να πραγματοποιούν 

παραπομπές σε κάποιον στην κατά τόπον αρμοδιότητα ανάλογα με την τοποθεσία του 

ωφελούμενου (Kanani & Regehr, 2003). 

 Οι περιπτώσεις κρίσης που απαιτούν άμεση ανταπόκριση, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 

εξ αποστάσεως και οι ωφελούμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αναζητούν υπηρεσίες συμβουλευτικής με την μορφή συνεδριών 

πρόσωπο με πρόσωπο (Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008).  

 

Πληροφορημένη Συναίνεση 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να περιγράφουν λεπτομερώς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα), όπως επίσης και οποιονδήποτε 

παράγοντα που θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους ωφελούμενους από το να θέλουν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία (Shapiro & Shulman, 1996). 

 Οι σύμβουλοι χρειάζεται να ενημερώνουν τους ωφελούμενους σχετικά με τους επιπλέον 

κινδύνους λόγω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. πολιτική απορρήτου, πιθανότητα 

τεχνικών προβλημάτων, πιθανότητα παρεξηγήσεων λόγω εγγενών περιορισμών στην 

γραπτή επικοινωνία,  δυσκολία παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) (Zack, 

2008).  

 Για την απόκτηση πληροφορημένης συναίνεσης, οι σύμβουλοι θα πρέπει να 

αποκαλύπτουν το γεγονός ότι υπάρχουν λιγοστά εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη 

της συμβουλευτικής με ηλεκτρονικά μέσα (Kanani & Regehr, 2003). 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όποιες εξελίξεις στην 

έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής με ηλεκτρονικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένου έρευνας σχετικά με το τι οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι 

ωφελούμενοι από την συμβουλευτική εξ αποστάσεως και ποιοι τρόποι συμβουλευτικής εξ 

αποστάσεως είναι οι πιο ωφέλιμοι (Oravec, 2000). Η πληροφορημένη συναίνεση θα πρέπει 

να είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία θα επαναξιολογείται περιοδικά ανάλογα με τις 



 

                                                                                                                                        

διαθέσιμες νέες πληροφορίες για την συμβουλευτική εξ αποστάσεως (Recupero & Rainey, 

2005). 

 

Πεδίο εφαρμογής της πρακτικής 

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο όργανο 

αδειοδότησης ώστε να διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να εξασκήσουν την θεραπεία εξ 

αποστάσεως (Kanani & Regehr, 2003).  

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να επικοινωνούν με τον ασφαλιστή τους ώστε 

να διασφαλίζουν ότι η πολιτική ασφάλισης καλύπτει την συμβουλευτική εξ αποστάσεως 

(Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008). 

 

Πρόσβαση 

 Οι οργανισμοί θα πρέπει να επιδιώκουν επιχορηγήσεις και άλλες μορφές χρηματοδότησης 

για την ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες για 

όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και για την ενεργό εμπλοκή τους στην εξάπλωση 

των τεχνολογιών αυτών (Jencius & Sager, 2001). 

 

Χρονοκαθυστέρηση / Τεχνολογικές δυσκολίες 

 Πριν την έναρξη της θεραπείας με ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να παρέχονται εφεδρικές 

διαδικασίες στον ωφελούμενο, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις τεχνικών 

προβλημάτων ή αποτυχιών (όπως για παράδειγμα τηλεφωνική επικοινωνία από τον 

σύμβουλο) (Jencius & Sager, 2001). 

 

Απώλεια του Ανθρώπινου Παράγοντα / Έλλειψη μη λεκτικών συμπερασμάτων / Αντίκτυπος 

του γραπτού λόγου 

 Δύο τεχνικές που προτείνονται από τους Murphy και Mitchell (1998) είναι η 

συναισθηματική υποστήριξη (emotional bracketing) και η περιγραφική αμεσότητα 

(descriptive immediacy). Η συναισθηματική υποστήριξη περιλαμβάνει την αποτύπωση 

του συναισθηματικού πλαισίου πίσω από τον γραπτό λόγο, για να επιτραπεί στον 

ωφελούμενο να «ακούσει» τον φωνητικό τόνο στις λέξεις που διαβάζει. Η περιγραφική 

αμεσότητα εμπεριέχει την παροχή εικόνων στον ωφελούμενο, οι οποίες του δίνουν ένα 

πλαίσιο για να αντιληφθεί τις λέξεις του συμβούλου. 

 Η χρήση της μεταφοράς, της διήγησης ιστοριών και της ποίησης μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να μεταδώσει την ποιότητα και την ένταση του συναισθήματος, καθώς 

και να διευρύνει τα επίπεδα νοήματος (Murphy & Mitchell, 1998).  

 Χρήση των συγγραφικών τεχνικών της απόστασης (spacing) και του ρυθμού (pacing) για 

να επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός ελέγχου στην διαδικασία συμβουλευτικής εξ 

αποστάσεως (Murphy, MacFadden& Mitchell, 2008).  



 

                                                                                                                                        

 Η χρήση “smileys”, “emoticons” και άλλων συμβόλων κοινής χρήσης, μπορεί να 

μεταφέρει όχι μόνο τις εκφράσεις του προσώπου αλλά και μια ποικιλία συναισθημάτων 

(Fenichel et al., 2002). Ο ωφελούμενος και ο σύμβουλος μπορούν να αναπτύξουν ένα 

σύνολο τυποποιημένων emoticons και ακρωνύμιων. Μπορεί αυτό το σύνολο να 

προσαρμοστεί στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την συμβουλευτική εξ αποστάσεως, 

ή ο ωφελούμενος μπορεί να εφοδιάζεται με μία λίστα των emoticons και των ακρωνυμίων 

(Menon & Miller-Cribbs, 2002).  

 Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, ο σύμβουλος θα πρέπει να παρακολουθεί την διαδικασία 

για να βεβαιώνεται ότι ο ωφελούμενος καταλαβαίνει τι λέει ο σύμβουλος και ότι ο 

σύμβουλος καταλαβαίνει τι λέει ο ωφελούμενος (Stofle, 1997).  

 Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής θα πρέπει να είναι σε επαφή με τους ωφελούμενους με 

follow-up ερωτήσεις σχετικά με σχόλια που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία (Zabinski, 

Celio, Jacobs, Manwaring& Wilfley, 2003). 

 Συνεχής επίβλεψη των ωφελούμενων σχετικά με πιθανά εμπόδια στην συνέχιση της 

συμβουλευτικής εξ αποστάσεως (Abbott, Klein, & Ciechomski, 2008). 

 

 

2. Περιγραφή του κενού ικανοτήτων, των αναγκών και των προκλήσεων των 

επαγγελματιών συμβουλευτικής 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτούμενες ικανότητες και οι κύριες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες συμβουλευτικής δουλεύοντας εξ αποστάσεως. Μερικές από τις 

βασικές προκλήσεις είναι η έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας, η έλλειψη μη λεκτικών υποδείξεων, 

οι τεχνολογικές ικανότητες και τα τεχνικά προβλήματα, οι διαφορές στις χρησιμοποιούμενες 

τεχνολογίες, οι διαπολιτισμικές διαφορές και ανησυχίες, η προηγούμενη online εμπειρία και η 

online θυματοποίηση ευάλωτων ατόμων.  

 

Έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση ότι η ουσία της συμβουλευτικής 

βασίζεται στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αυτό είναι κάτι που λείπει από την online θεραπεία 

καθώς ο θεραπευτής και ο ωφελούμενος δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Ως εκ τούτου, η 

αδυναμία εμπλοκής πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να αποδυναμώσει την ανάπτυξη μιας 

θεραπευτικής συμμαχίας μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου λόγω αυτής της έλλειψης 

οικειότητας (Maples & Hans, 2008). 

 

Έλλειψη μη λεκτικών υποδείξεων: Πολλοί επαγγελματίες συμβουλευτικής θεωρούν πως οι μη-

λεκτικές υποδείξεις είναι ακόμη πιο σημαντικές και από τις λεκτικές υποδείξεις σε μερικά 

θεραπευτικά πλαίσια (Sussman, 2004). Λόγω της έλλειψης εκφράσεων του προσώπου, της 

γλώσσας του σώματος και του τόνου της φωνής, οι επαγγελματίες συμβουλευτικής χάνουν 



 

                                                                                                                                        

σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το πώς είναι και πώς νιώθει ο ωφελούμενος, και 

αυτό μπορεί να καταλήξει σε κακή επικοινωνία (Hunt, 2002). 

 

Τεχνολογικές ικανότητες και τεχνικά προβλήματα: Στην συμβουλευτική εξ αποστάσεως με 

ηλεκτρονικά μέσα γίνεται η υπόθεση ότι και ο θεραπευτής και ο ωφελούμενος είναι εξοικειωμένοι 

με συγκεκριμένες διαθέσιμες τεχνολογίες, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν τις 

απαραίτητες ικανότητες για να εμπλακούν σε τέτοιου είδους θεραπεία. Ο σύμβουλος και ο 

ωφελούμενος θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά καλοί στην γραπτή επικοινωνία και την 

πληκτρολόγηση (Speyer & Zack, 2017). 

 

Σύμφωνα με τον Hunt (2002), σε αυτό το πλαίσιο, συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί να θεωρηθούν 

ως μη κατάλληλοι για συμβουλευτική εξ αποστάσεως, όπως αναλφάβητοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, 

άτομα με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις όπως δυσλεξία, ψυχικές διαταραχές όπως 

σχιζοφρένεια, ή άτομα από συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες. Τα τεχνικά προβλήματα ή οι 

δυσκολίες με το λογισμικό ή τα μηχανήματα αυτά καθαυτά μπορούν να προκαλέσουν 

καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις στην θεραπεία προξενώντας περιττή ζημιά στον ωφελούμενο αν 

χρειάζεται να μιλήσει άμεσα με τον σύμβουλο (Lee, 2010). 

 

Διαφορές στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες: Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην 

τηλεφωνική επικοινωνία, στην συγχρονισμένη γραπτή συνομιλία (chat), την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (ασύγχρονη επικοινωνία) και την τηλεδιάσκεψη (videoconference), όσον αφορά 

την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σημείο, η έρευνα σε μεγάλο 

βαθμό παραμελεί αυτές τις ερωτήσεις. Είναι πιθανόν η συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ή μέσω 

της χρήσης βίντεο (τηλεδιάσκεψη) να είναι ανώτερη της συνομιλίας μέσω chat ή της ανταλλαγής 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς μεταδίδονται μη λεκτικές υποδείξεις αντί για 

κείμενο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η τηλεδιάσκεψη είναι πιο επιτυχημένη στη σύνδεση 

ενός ωφελούμενου με τον σύμβουλο εξαιτίας των τεχνολογικών δυνατοτήτων βίντεο και ήχου. 

Ωστόσο, η επικοινωνία μέσω κειμένου, όπως η συγχρονισμένη γραπτή συνομιλία και το 

ασύγχρονο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 

 

Διαπολιτισμικές διαφορές και ανησυχίες: Σύμφωνα με τον Suler (2001), οι διαπολιτισμικές 

διαφορές και ανησυχίες είναι σημαντικές στην συμβουλευτική, και τα θέματα που μπορούν να 

προκύψουν μπορεί να είναι μοναδικά και να διογκωθούν όταν πρόκειται για συμβουλευτική εξ 

αποστάσεως, αν ο ωφελούμενος κατοικεί σε μία χώρα μακρινή και άγνωστη για τον θεραπευτή. 

Η επικοινωνία μπορεί να παρεμποδιστεί και η συμβουλευτική να μην είναι επιτυχής λόγω 

διαφορών στην γλώσσα ή λόγω άγνοιας του θεραπευτή για την κουλτούρα του ωφελούμενου.  

 



 

                                                                                                                                        

Προηγούμενη online εμπειρία: Σύμφωνα με τους Mallen et al. (2003) οι δυναμικές και η 

διαδικασία των online σχέσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο μέτρο της online εμπειρίας 

των συμμετεχόντων. Για να επικοινωνήσεις επιτυχώς μέσω της συγχρονισμένης γραπτής 

συνομιλίας, του ασύγχρονου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της τηλεδιάσκεψης, θέλει χρόνο και 

εξάσκηση. Βρήκαν πως καθώς αυξάνεται η online εμπειρία, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ένα 

μεγαλύτερο βαθμό εγγύτητας στις συγχρονισμένες γραπτές συνομιλίες.  

 

Οnline θυματοποίηση ευάλωτων ατόμων: Σύμφωνα με τους Finn και Banach (2000), το 

διαδίκτυο δεν έχει κανονισμούς και ως εκ τούτου αποτελεί έδαφος για διαδικτυακή παρενόχληση 

(cyber harassment), καταδίωξη (cyber stalking) και θυματοποίηση. Υποδεικνύουν κάποιους από 

τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν όταν άτομα, κυρίως γυναίκες, ψάχνουν για 

συμβουλευτική εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Λόγω της έλλειψης κανονισμών, κάποιος 

μπορεί να στήσει μια ιστοσελίδα και να παρέχει συμβουλευτική. Επομένως, αν οι ωφελούμενοι 

δεν είναι σε επαγρύπνηση, και δεν επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια αυτών με 

τους οποίους επικοινωνούν, μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο (Finn & Banach, 2000). 

 

Κίνδυνος και Καθήκον προειδοποίησης: Πρωταρχική ηθική υποχρέωση του συμβούλου στην 

θεραπευτική πρακτική είναι η αποφυγή «τραυματισμού» του ωφελούμενου, και ηθικό καθήκον 

του είναι να προειδοποιεί και να προστατεύει τους θεραπευόμενους σε περίπτωση που μπορεί να 

αποτελέσουν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή προς τρίτους. Ως αποτέλεσμα, οι ωφελούμενοι που 

θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους, ενδέχεται να μην είναι καλοί υποψήφιοι για online 

συμβουλευτική. Η προφύλαξη αυτή ισχύει για πολλούς πιθανούς ωφελούμενους, 

συμπεριλαμβανομένου χρήστες ουσιών, ωφελούμενους με ψυχωτικά επεισόδια ή αυτοκτονικές 

συμπεριφορές. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι οι σύμβουλοι μπορούν να λάβουν μέτρα σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προτείνεται να γνωρίζουν την ταυτότητα κάθε ωφελούμενου με τον 

οποίο εργάζονται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και να γνωρίζουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

στην περιοχή του. Οι σύμβουλοι μπορούν να παρεμβαίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μόνο 

εάν έχουν σχετικές πληροφορίες (Kraus, 2004; Suler, 2001). 

 

Πεδίο εφαρμογής της πρακτικής: Οι σύμβουλοι εξ αποστάσεως θα πρέπει να έχουν άδεια σε 

κάθε περιοχή στην οποία παρέχουν υπηρεσίες η πραγματοποιούν δράσεις, και οι οποίες θα πρέπει 

να ανήκουν στο «πεδίο εφαρμογής» της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τους. Όπως για κάθε τύπο 

συμβουλευτικής, εξειδίκευσης και εργασίας με διάφορα είδη ωφελούμενων, είναι ηθική 

υποχρέωση του επαγγελματία συμβουλευτικής, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην πρακτική 

εξάσκηση, να διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκή προετοιμασία και κατάρτιση, ώστε να επιδείξει 

τις κατάλληλες ικανότητες στον επιλεγμένο τομέα εργασίας. Παρόλο που ο προσδιορισμός της 

«ικανότητας» στον τομέα της online συμβουλευτικής είναι επί του παρόντος πιο διφορούμενος 

από ότι σε άλλους τομείς της συμβουλευτικής ψυχολογίας, αυτή η έλλειψη σαφήνειας δεν 

σημαίνει ότι οι σύμβουλοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις συνήθεις κατευθυντήριες γραμμές. 



 

                                                                                                                                        

 

Πολιτική Απορρήτου: Άλλη μία προβληματική ηθική παράμετρος της συμβουλευτικής εξ 

αποστάσεως είναι η διατήρηση του απορρήτου. Για παράδειγμα, στην διεξαγωγή online 

συνεδριών μέσω συγχρονισμένης γραπτής συνομιλίας (chat) ή ασύγχρονης ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, ο σύμβουλος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για να περιορίζεται ο κίνδυνος 

κάποιος τρίτος να λαμβάνει ή να υποκλέπτει τις πληροφορίες που διαμοιράζονται κατά την 

διάρκεια της online συνεδρίας. Το πιο κοινό μέτρο ασφαλείας είναι η χρήση κρυπτογράφησης για 

την διασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων κατά την επικοινωνία με κάποιον ωφελούμενο. Η 

διαδικασία της κρυπτογράφησης μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, με διαφορετικά 

διαθέσιμα προϊόντα και προγράμματα και με διάφορα επίπεδα προστασίας (Zack, 2004).  

 

Διατήρηση Αρχείου: Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την πολιτική απορρήτου, συγκεκριμένα 

για την συμβουλευτική εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, είναι η ευκολία με την οποία 

κάποιος μπορεί να αποθηκεύσει ότι εμφανίζεται κατά την διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας. 

Είτε ο σύμβουλος είτε ο ωφελούμενος μπορούν να αποθηκεύσουν αντίγραφα των συνομιλιών 

μέσω chat ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να έχουν μια ακριβή καταγραφή των 

πληροφοριών. Αυτό έχει εξίσου πιθανά οφέλη και πιθανά αρνητικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε 

να είναι ωφέλιμο για κάποιον επαγγελματία συμβουλευτικής να έχει μια ακριβή περιγραφή του τι 

συνέβη με έναν ωφελούμενο και να μπορεί να ανατρέξει καθώς αναπτύσσει μελλοντικά σχέδια 

θεραπείας. Αυτό επιτρέπει στον σύμβουλο να βεβαιωθεί ότι η θεραπεία επικεντρώνεται στα 

δυνατά στοιχεία του ωφελούμενου και αξιολογεί πόση πρόοδος έχει γίνει κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας. Επιπλέον, μπορεί ακόμη να έχει δυνητικά οφέλη για τον ωφελούμενο, καθώς του 

επιτρέπει να αναλογιστεί σημαντικά σημεία της θεραπείας και διευκολύνει την περαιτέρω εργασία 

στο υπάρχον υλικό, ανεξάρτητα από τον σύμβουλο. 

 

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται με την αποθήκευση αντιγράφων. Ο πιο 

σημαντικός είναι ότι, αν ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος αποφασίσει να αποθηκεύσει τα μηνύματα, 

τότε κάποιος τρίτος μπορεί να καταφέρει να τα ανακτήσει. Ο σύμβουλος, λοιπόν, θα πρέπει να 

ενημερώνει τον ωφελούμενο για τα πιθανά οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται 

με την αποθήκευση αντιγράφων των συνεδριών ή συζητήσεων, είτε από τον σύμβουλο είτε από 

τον ωφελούμενο. Ακόμη, αν ο σύμβουλος σχεδιάζει να αποθηκεύσει αντίγραφα από τις συνομιλίες 

μέσω chat ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα, θα πρέπει να ενημερώνει τον ωφελούμενο για την 

πρακτική αυτή και να λαμβάνει την συναίνεση του, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που απαιτείται 

για την βιντεοσκόπηση ζωντανών συνεδριών (APA, 2002). 

 

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων, που ανταλλάσσονται 

μεταξύ του συμβούλου και του ωφελούμενου, θέτει επίσης το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Μέσω της αποθήκευσης, αν και γίνεται εφικτό για τον 

σύμβουλο να επανεξετάζει ολόκληρες συνεδρίες για να παρακολουθεί την εξέλιξη του 



 

                                                                                                                                        

ωφελούμενου, ο ίδιος ο ωφελούμενος ή κάποιος τρίτος που συνδέεται με τον ωφελούμενο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αντίγραφα σε κάποια νομική διαδικασία. Ο σύμβουλος για να 

ελαχιστοποιήσει τα πιθανά ηθικά και νομικά διλλήματα, μπορεί να διαμορφώσει ένα κοινό 

συμφωνητικό, με συγκεκριμένη ορολογία, σε ένα έγγραφο πληροφορημένης συναίνεσης. Η 

διαδικασία της πληροφορημένης συναίνεσης μπορεί να αναπαραχθεί και στην συμβουλευτική εξ 

αποστάσεως, εμπεριέχοντας πολιτικές σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Ο σύμβουλος θα πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους συνήθεις κώδικες 

δεοντολογίας σχετικά με την προσεκτική τεκμηρίωση, την εποπτεία και τη διαβούλευση όταν 

προκύπτουν ηθικά ή νομικά διλήμματα (Arredondo, Shealy, Neale, & Winfrey, 2004). 

 

3. Παρουσίαση των ικανοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν 

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν από τους 

συμβούλους εξ αποστάσεως. Μερικές από τις πιο βασικές ικανότητες είναι η διαπολιτισμική 

ικανότητα καθώς και η ικανότητα επικοινωνίας μέσω της χρήσης υπολογιστή. 

 

Διαπολιτισμική ικανότητα στη συμβουλευτική: Η διαπολιτισμική ικανότητα απαιτεί ένα 

συνδυασμό της πολιτισμικής συνείδησης και ευαισθησίας, αρκετές γνώσεις και μια σειρά από 

συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να: 

- Μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με το πως το δικό τους πολιτισμικό υπόβαθρο επηρέασε τον 

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους. Επίσης, να κάνουν βήματα για να βελτιώσουν την 

κατανόηση άλλων πολιτισμών. 

- Εντοπίζουν τις βασικές τους παραδοχές/θεωρίες, ειδικά όταν τις εφαρμόζουν σε θέματα 

διαφορετικότητας αναφορικά με τον πολιτισμό, την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη 

κοινωνική θέση, τη θρησκεία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης, να σκεφθούν το 

πως οι παραδοχές/θεωρίες τους, πιθανόν να επηρεάζουν την επαγγελματική τους πρακτική. 

- Διερευνούν πως διαμόρφωσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τα διαπολιτισμικά ζητήματα. 

- Επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση αναφορικά με το πως οι διάφορες διαστάσεις του πολιτισμικού 

υπόβαθρου μπορούν να επηρεάσουν τη θεραπευτική εργασία. Επιπρόσθετα, να 

συνειδητοποιήσουν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.  

- Είναι πρόθυμοι να εντοπίσουν και να διερευνήσουν τις προσωπικές τους κοσμοθεωρίες και 

προκαταλήψεις, τις οποίες πιθανόν να έχουν για κάποιες φυλετικές ομάδες. 

- Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα κοινά χαρακτηριστικά που υπάρχουν ανάμεσα σε άτομα από 

διαφορετικό υπόβαθρο. 

- Είναι ευέλικτοι στην εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιούν με τους ωφελούμενους. Να 

μην είναι προσκολλημένοι σε μια συγκεκριμένη τεχνική, εφόσον δεν είναι η κατάλληλη για 

ένα συγκεκριμένο ωφελούμενο. 

 



 

                                                                                                                                        

Ικανότητα επικοινωνίας μέσω χρήσης υπολογιστή: Ακόμα και αν οι σύμβουλοι είναι 

εξαιρετικά ικανοί και έμπειροι στη κατά πρόσωπο θεραπεία, ίσως να μην είναι σε θέση να 

μεταφέρουν ικανοποιητικά αυτές τις ικανότητες στο διαδικτυακό περιβάλλον. Προκειμένου να 

παρέχουν αποτελεσματικά υπηρεσίες ψυχικής και συμπεριφοριστικής υγείας εξ αποστάσεως, 

είναι ζωτικής σημασίας να έχουν εμπειρία στις σχετικές ικανότητες επικοινωνίας μέσω χρήσης 

της τεχνολογίας. Οι επαγγελματίες συμβουλευτικής δεν θα ήταν σοφό να προσφέρουν εξ 

αποστάσεως συνεδρίες μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που δεν είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία. 

 

Οι σύμβουλοι που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες θα πρέπει να 

εξασκηθούν σχετικά με το πως να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μέσω γραπτής επικοινωνίας 

με ασύγχρονες μεθόδους, π.χ.email, και συγχρονισμένες μεθόδους, π.χ. chat. Οι επαγγελματίες 

ίσως να έχουν αρκετή εμπειρία να εκφράζουν εμπάθεια κατά τη διάρκεια μιας κατά πρόσωπο 

συνεδρίας· ωστόσο, η εξ αποστάσεως γραπτή επικοινωνία σε μια συνεδρία μπορεί να αποδώσει 

λανθασμένα την εμπάθεια, εκτός και αν γνωρίζουν να επικοινωνήσουν σωστά μέσω γραπτών 

μηνυμάτων. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται, διαφορετικά η σχέση 

συνεργασίας και το αποτέλεσμα της συνεδρίας θα επηρεαστεί αρνητικά. Στις κατά πρόσωπο 

συνεδρίες, ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του σώματος για να επικοινωνήσει 

αισθήματα και κατανόηση, αλλά στην εξ αποστάσεως επικοινωνία θα πρέπει να μεταφράσει αυτή 

τη πληροφορία σε κείμενο. Για αυτό, οι σύμβουλοι θα επωφεληθούν όχι μόνο κερδίζοντας 

εμπειρία με CMC τεχνολογίες, αλλά και με γενικές δεξιότητες δακτυλογράφησης και εξοικείωσης 

με το γράψιμο. 

 

 
Διαδικτυακές Ικανότητες 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ψάχνουν για εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την απόκτηση 

δεξιοτήτων στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική (Zack, 2008). 

 Η εκπαίδευση στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική θα πρέπει να καλύπτει θέματα 

τεχνολογίας, θεωρίας, εφαρμογών και ηθικής (Fenichel et. al., 2002), καθώς και 

νομοθεσίες αδειοδότησης (Maheu, 2003). Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δεξιότητες 

στη γραπτή επικοινωνία με μηνύματα (Murphy, MacFadden& Mitchell, 2008) καθώς και 

στη προστασία των δεδομένων των ωφελούμενων (Wells, Mitchell, Finkelhor, Becker-

Blease, 2007). 

 Σεβόμενοι τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, οι σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

λογισμικό το οποίο είναι σύμφωνο με τις δυνατότητες τους, ή, αντίστοιχα, εάν 

χρησιμοποιηθεί νέο λογισμικό θα πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους (Sampson Jr., 

Kolodinsky, & Greeno, 1997). 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να ερμηνεύουν το στυλ και το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνουν από τους ωφελούμενους. Αυτό είναι 



 

                                                                                                                                        

ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους, δεδομένου ότι οι νέοι διαμορφώνουν τη δική τους 

γλώσσα στο διαδίκτυο, η οποία «χαρακτηρίζεται από συντομογραφίες, φωνητική 

ορθογραφία, καθώς και την απουσία πολλών κανόνων της γραμματικής» (Kids Help 

Phone, 2005, σελ. 21). 

 Οι σύμβουλοι θα πρέπει να αξιολογούν τη καταλληλότητα των ωφελούμενων για εξ 

αποστάσεως θεραπεία, ελέγχοντας παράγοντες όπως η γνώση συστημάτων υπολογιστών 

και τεχνολογίας διαδικτύου, η προθυμία και η ικανότητα να πειραματιστούν με νέα 

περιβάλλοντα και τεχνολογίες επικοινωνίας, και τέλος, φυσικά ή γνωστικά προβλήματα 

που ίσως περιορίζουν τη δυνατότητα των ωφελούμενων να δακτυλογραφήσουν και/ή τη 

δυνατότητα τους να διαβάσουν και να γράψουν (Suler, 2001). 

 

 
 



 

                                                                                           

4. Ανάπτυξη του προφίλ του εξ αποστάσεως επαγγελματία συμβουλευτικής με βάση τις τρέχουσες συνθήκες 
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι απαραίτητες ικανότητες για τη διαμόρφωση του προφίλ του εξ αποστάσεως σύμβουλου, για 

την συμβουλευτική γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίηση(Πίνακας 1). 

 

 

 Επαγγελματικές Αξίες Χαρακτηριστικά 

Προσωπικότητας 

Βασικές Γνώσεις Βασικές 

Δεξιότητες 

Απαραίτητη Εκπαίδευση 

1 Υψηλού επιπέδου 

επαγγελματική και 

ηθική ικανότητα 

Παραμένει 

επαγγελματίας ακόμα 

και σε δύσκολες 

καταστάσεις 

Πολύ καλή γνώση 

θεμάτων σχετικά με 

τη συγκεκριμένη 

ομάδα 

ωφελούμενων 

Ψυχολογική 

ανθεκτικότητα 

 

Εκπαίδευση στις αρχές 

συμβουλευτικής και στις 

κατάλληλες ψυχολογικές 

αναλύσεις 

2 Εμπιστοσύνη Σεβασμός Γνώση θεμάτων 

αυτοκτονίας 

 

Ικανότητα 

ενεργητικής 

ακρόασης 

Θεραπεία των ασκούμενων / 

εκπαιδευόμενων 

3 Προστασία 

εμπιστευτικότητας 

ωφελούμενου 

Εκμάθηση 

ελαστικότητας / 

ανθεκτικότητας 

Εμπειρίες ζωής Ανταπόκριση με 

πρέπων τρόπο 

Τεχνικές και θεωρίες 

επικοινωνίας 

4 Εγκαθίδρυση 

επαγγελματικών ορίων 

Κρατάει απόσταση/ 

Αποστασιοποίηση 

Επικαιροποιημένη 

γνώση σχετικά με 

τεχνικές 

συμβουλευτικής 

Ευελιξία Νομικά θέματα 

5 Συνέπεια Μη επικριτική 

παρέμβαση  

Εκπαίδευση σχετικά 

με τεχνικές 

συμβουλευτικής 

«Διαβάζει» την 

κατάσταση γρήγορα 

Ενδοοικογενειακή και 

σεξουαλική βία 



 

                                                                                                                                        

6 Αμεσότητα Είναι 

ανοιχτόμυαλος/η 

Επίλυση κρίσης 

(αντίδραση στο 

σοκ, τραύμα) 

Αλλαγή 

προσέγγισης, π.χ. 

χρήση γλώσσας, 

τόνος, φωνή 

Εποπτεία από έμπειρους 

συμβούλους 

7 Εμπάθεια Ψυχραιμία Νομοθεσία Αντανάκλαση Διαχείριση κρίσης 

8 Αυθεντικότητα Ακεραιότητα Θέματα πρόνοιας Ηρεμεί/ 

καθησυχάζει τον 

ωφελούμενο 

Συμβουλευτική κρίσεων 

9 Αποδοχή χωρίς 

περιορισμούς 

Στωικότητα (self-

collected) 

Σχέσεις μεταξύ 

συζύγων/ 

συντρόφων 

Άριστη δεξιότητα 

ακρόασης 

Εκπαίδευση σε συγκρούσεις 

10 Στοχεύει στην επίλυση 

προβλημάτων 

Αποφασιστικότητα Διαχείριση 

κινδύνου 

Παραφράζει Αποκωδικοποίηση των 

εξυπηρετούμενων από 

απόσταση 

11 Διακριτικότητα Είναι κατανοητός/ή Σχεδιασμός 

προστασίας/ πλάνου 

ασφαλείας 

Παραμένει 

επικεντρωμένος σε 

ένα θέμα 

 

12 Βάζει τον ωφελούμενο 

σε πρώτη θέση 

Ελεύθερος από 

προκαταλήψεις και 

μεροληψία 

Ανεκτικότητα σε 

καταστάσεις 

υψηλού άγχους 

Ικανότητα να 

διακρίνει και να 

αποκωδικοποιεί 

χαρακτηριστικά, 

καταστάσεις και 

γεγονότα 

 



 

                                                                                                                                        

13 Μη-επικριτική διάθεση Ικανότητα να εξετάζει 

το περιστατικό 

Ειδικότητα στην 

ενδο-οικογενειακή 

και σεξουαλική βία 

  

14 Υπομονή Αυτοπειθαρχία, 

Αυτοσυγκράτηση 

Τεχνολογία 

Πληροφοριών και 

(τεχνικές) 

ηλεκτρονικές 

γνώσεις 

  

15 Καθοδήγηση 

εξυπηρετούμενων 

Αναγνώριση και 

διαχείριση 

προσωπικών 

ταμπού/ιδεολογιών 

   

16 Εμπιστοσύνη Ανοιχτός για ακρόαση    

17 Αξιοπιστία Μη επιβολή 

προσωπικής γνώμης  

   

18 Σεβασμός των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας 

Ευγένεια    

19 Εκτιμά την ποικιλία 

των ανθρώπινων 

εμπειριών και 

πολιτισμών 

Αποδέχεται την 

ανάγκη για εποπτεία 

   

20 Ακολουθεί τον κώδικα 

δεοντολογίας 

    



 

                                                                                                                                        

Πίνακας1.Οι απαραίτητες ικανότητες για τη διαμόρφωση του προφίλ του εξ αποστάσεως σύμβουλου στην συμβουλευτική γυναικών 

θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. 



 

                                                                                                                                        

Είναι προφανές ότι συλλέχθηκαν πλούσια δεδομένα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

μια σύντομη ανάλυση για τη κάθε μια από τις διαφορετικές ομάδες ικανοτήτων. 

 

Επαγγελματικές Αξίες 

Είναι φανερό ότι οι επαγγελματίες συμβουλευτικής εξ αποστάσεως (όπως και οι κατά 

πρόσωπο σύμβουλοι) θα πρέπει να έχουν ισχυρές επαγγελματικές αξίες, προκειμένου 

να είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Πέρα από τους 

επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας (π.χ. Κώδικας Δεοντολογίας για Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, Κώδικας Δεοντολογίας για Ψυχολόγους, κτλ.), αναδείχθηκε ότι οι 

περισσότεροι από τους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής εξ 

αποστάσεως δεν έχουν εξειδικευμένους ηθικούς κώδικες αναφορικά με τη παροχή εξ 

αποστάσεως συμβουλευτικής. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σημείο εκκίνησης για 

οποιεσδήποτε μελλοντικές παρεμβάσεις και/ή βελτιώσεις σε οργανισμούς που 

προσφέρουν εξ αποστάσεως συμβουλευτική. 

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας θεωρούνται ως επιπρόσθετα και 

«συμπληρωματικά» χαρακτηριστικά, τα οποία υποστηρίζουν τους επαγγελματίες 

συμβουλευτικής εξ αποστάσεως. Για παράδειγμα, οι ικανότητες να «κρατάει 

απόσταση», «να δείχνει ακεραιότητα» και να είναι «ελεύθερος/η από προκαταλήψεις και 

εμπάθεια» είναι ικανότητες οι οποίες πρέπει να είναι αναπόσπαστο στοιχείο ενός 

συμβούλου εξ αποστάσεως. 

 

Βασικές Γνώσεις 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να χειριστούν ειδικής 

μεταχείρισης για περαιτέρω ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες 

στις οποίες υπάρχει ανάγκη για επικαιροποιημένη γνώση και επιπρόσθετη εκπαίδευση 

στις ακόλουθες ενότητες: 1) γνώση σχετικά με τη συγκεκριμένη ομάδα ωφελούμενων, 

2) θέματα νομοθεσίας και 3) γνώσεις Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT). 

 

Βασικές Δεξιότητες  

Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στις βασικές δεξιότητες που 

αναδύθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε εκείνες που αναφέρθηκαν από 

τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν κάποιες δεξιότητες 

που αναφέρθηκαν μόνο από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην 

εξ αποστάσεως συμβουλευτική. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 1) ετοιμότητα να 

ανταποκριθούν γρήγορα, 2) ικανότητα να κατανοήσουν/«διαβάσουν» τη κατάσταση 

γρήγορα, και 3) να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε ένα θέμα, παρά να συζητάνε 

διάφορα θέματα σε μια φορά/ταυτόχρονα. 

 



 

                                                                                                                                        

Απαραίτητη Εκπαίδευση 

Τέλος, αποκαλύφθηκε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους εξ 

αποστάσεως συμβούλους και προτάθηκε πως οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις θα έπρεπε να 

αποτελούν προτεραιότητα για τους εξ αποστάσεως συμβούλους: διαχείριση κρίσης, 

συμβουλευτική κρίσεων και εκπαίδευση συγκρούσεων. Επίσης, αναδείχθηκε η 

αναγκαιότητα για την ύπαρξη εποπτείας των εξ αποστάσεως συμβούλων από άλλους 

έμπειρους σύμβουλους. 

 


