
ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ» 

για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 
που διοργανώνουν η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

 και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ). 
 

 
 
Υπεύθυνος σεμιναρίου: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Ψυχίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ & Institute οf Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London 
 
Εκπαιδευτική ομάδα: 
 Υπεύθυνος διδακτικού προγράμματος: Ανδρέας Φλωράκης, Ψυχίατρος 
 Υπεύθυνη αξιολόγησης: Νικολέτα Ιωαννίδη, Κλινική Ψυχολόγος 
 Υπεύθυνη νευροψυχολογικών θεμάτων: Ελένη Ανυφαντή, Νευροψυχολόγος 
 Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και οργάνωσης: Χριστίνα Σιμούδη, Ψυχολόγος 

 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα εξής κύρια μέρη: 
Γενικό μέρος: 
Διδασκαλία γενικής μεθοδολογίας και βασικών κλινικών δεξιοτήτων απαραίτητων στην κλινική πράξη. (Ενδεικτικές 
θεματικές: Διενέργεια και τεχνικές κλινικής συνέντευξης, γενική οργάνωση και ειδικά θέματα εξέτασης της ψυχικής 
κατάστασης και της προσωπικότητας, γενική λογική και ειδικά προβλήματα ψυχοπαθολογικής διαφορικής διάγνωσης, 
θεραπευτικές παρεμβάσεις για τις ψυχικές διαταραχές και εξατομικευμένος θεραπευτικός σχεδιασμός). Οι 
σπουδαστές θα εξασκηθούν επίσης, σε ειδικά κλινικά εργαλεία, όπως κλινικές κλίμακες, δοκιμασίες επί της κλίνης, 
συγγραφή αναφορών. 
Ειδικό μέρος: 
Εφαρμογή των κλινικών δεξιοτήτων στην κλινική εξέταση, την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία περιπτώσεων 
ανά νοσολογική κατηγορία (ομάδες ψυχικών διαταρχών). Διδασκαλία σύγχρονης νοσολογίας, διαγνωστικών 
κριτηρίων, ειδικών προβλημάτων διαφοροδιάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού. Οι σπουδαστές καλούνται να 
εφαρμόσουν τις διδαχθείσες κλινικές δεξιότητες σε ιστορικά ασθενών με στόχο την εύστοχη διάγνωση και το 
βέλτιστο θεραπευτικό σχεδιασμό. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: 

1. Το σεμινάριο διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και διεξάγεται στο χώρο διδασκαλίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας (οδός Αιγινήτου 17, 3ος όροφος) ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (ένα μάθημα το Σάββατο και ένα 
την Κυριακή). Οι ώρες των μαθημάτων είναι 10:00 – 14:00 για την πρωινή ομάδα και 16:00 – 20:00 για την 
απογευματινή ομάδα. 

2. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική. Δικαιούστε 4 απουσίες (τετράωρες) συνολικά. Κατά τη μη έγκαιρη 
προσέλευση ή την αποχώρηση πριν τη λήξη χρεώνεστε με 2ωρη απουσία. 

3. Για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εκπόνηση εργασίας.  

4. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ανέρχονται στα 800,00 € και καταβάλλονται είτε 
εφάπαξ κατά την εγγραφή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις: 1η δόση στην εγγραφή (400,00 €) και 2η δόση τον 
Ιανουάριο (400,00 €). Η καταβολή της 1ης δόσης πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης μέχρι τις 21 
Οκτωβρίου στον αριθμό λογαριασμού: ΑLPHA BANK: 107-00-2002-004223 (ΙΒΑΝ: GR03 0140 1070 1070 
0200 2004 223, BIC: CRBAGRAAXXX) με δικαιούχο: "Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία" και πεδίο 
αιτιολογίας: «Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Κλινικών Δεξιοτήτων στην Ψυχοπαθολογία» και το 
ονοματεπώνυμό σας είτε μετρητοίς την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου. Την ημέρα έναρξης παρακαλείσθε να 
προσκομίσετε το καταθετήριο τραπέζης.  

5. Το κόστος του έντυπου και του ηλεκτρονικού υλικού περιλαμβάνονται στην τιμή του σεμιναρίου.   

6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσετε από το σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται. 

7. Στις αποδείξεις αναγράφονται τα στοιχεία που δώσατε στην αίτηση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΔΟΥ). 



8. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό (βεβαίωση) συμμετοχής, στο οποίο 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής. 

9. Η επικοινωνία με τη γραμματεία ή τους εκπαιδευτές γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση clinicalpsychopathology@gmail.com ή δια ζώσης στο χώρο διδασκαλίας. 

10. Λαμβάνετε τις σημειώσεις της διδαχθείσας ύλης μετά τη διδασκαλία αυτής και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
Με την εγγραφή σας (Log in) στο website του σεμιναρίου (Psychopathology.gr) θα μπορείτε να κατεβάζετε 
το σχετικό υλικό. Συμπληρωματικό υλικό θα σας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε 
στην αίτησή σας. 

 
Με εκτίμηση 

Εκ της γραμματείας 
Χριστίνα Σιμούδη 


