
 

ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗΝ ΨΤΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

«ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΛΗ» 
 

Ακαδημαϊκό ζτοσ: 2022-2023 
 

Στο μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικϊν Δεξιοτιτων ςτθν Ψυχοπακολογία οι ςπουδαςτζσ 
διδάςκονται βαςικζσ αρχζσ και εξαςκοφνται ςε ειδικά εργαλεία κλινικισ εξζταςθσ, διαφορικισ 
διάγνωςθσ και κεραπευτικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν άςκθςθ τθσ κλινικισ ψυχοπακολογίασ (κλινικισ 
ψυχιατρικισ, κλινικισ ψυχολογίασ, ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τόςο κεωρθτικζσ διαλζξεισ όςο και κλινικό υλικό (βινιζτεσ, οπτικοακουςτικό υλικό και 
ιςτορικά αςκενϊν) ςε όλα τα διδαςκόμενα κζματα. 
 
Το ςεμινάριο περιλαμβάνει τα εξισ κφρια μζρθ: 
Γενικό μζρος: 
Διδαςκαλία γενικισ μεκοδολογίασ και βαςικϊν κλινικϊν δεξιοτιτων, απαραίτθτων ςτθν κλινικι πράξθ 
(ενδεικτικζσ κεματικζσ: διενζργεια και τεχνικζσ κλινικισ ςυνζντευξθσ, γενικι οργάνωςθ και ειδικά 
κζματα εξζταςθσ τθσ ψυχικισ κατάςταςθσ και τθσ προςωπικότθτασ, γενικι λογικι και ειδικά 
προβλιματα ψυχοπακολογικισ διαφορικισ διάγνωςθσ, κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ για τισ ψυχικζσ 
διαταραχζσ και εξατομικευμζνοσ κεραπευτικόσ ςχεδιαςμόσ). Οι ςπουδαςτζσ εξαςκοφνται επίςθσ ςε 
ειδικά κλινικά εργαλεία όπωσ κλινικζσ κλίμακεσ, δοκιμαςίεσ επί τθσ κλίνθσ, ςυγγραφι αναφορϊν. 
 
Ειδικό μζρος: 
Εφαρμογι των κλινικϊν δεξιοτιτων ςτθν κλινικι εξζταςθ, τθν εκτίμθςθ, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία 
περιπτϊςεων ανά νοςολογικι κατθγορία (ομάδεσ ψυχικϊν διαταραχϊν). Διδαςκαλία ςφγχρονθσ 
νοςολογίασ, διαγνωςτικϊν κριτθρίων, ειδικϊν προβλθμάτων διαφοροδιάγνωςθσ, κεραπευτικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Οι ςπουδαςτζσ καλοφνται να εφαρμόςουν τισ διδαχκείςεσ κλινικζσ δεξιότθτεσ ςε 
ιςτορικά αςκενϊν, με ςτόχο τθν εφςτοχθ διάγνωςθ και το βζλτιςτο κεραπευτικό ςχεδιαςμό. 
 
Εκπαιδευτική ομάδα: 
Το παρόν ςεμινάριο υλοποιείται από ομάδα μακθτϊν του αείμνθςτου Παναγιϊτθ Ουλι, με υπεφκυνο 
τον ψυχίατρο Γιϊργο Κωνςταντακόπουλο. Ο υπεφκυνοσ και θ εκπαιδευτικι ομάδα πραγματοποιοφν 
ιδθ επί πολλά ζτθ και το ετιςιο μετεκπαιδευτικό ςεμινάριο Κλινικισ Ψυχοπακολογίασ «Παναγιϊτθσ 
Ουλισ», που ςυνδιοργανϊνουν θ Αϋ Ψυχιατρικι Κλινικι ΕΚΠΑ & το ΕΠΙΨΥ. Σε ειδικά κζματα 
διδάςκουν επίςθσ μζλθ τθσ Αϋ Ψυχιατρικισ Κλινικισ και άλλοι ειδικοί. 
 
Τπεφθυνοσ ςεμιναρίου: 

Γιϊργοσ Κωνςταντακόπουλοσ, Ψυχίατροσ, Αϋ Ψυχιατρικι Κλινικι ΕΚΠΑ & University College London 

 

Οργάνωςη: 

Αϋ Ψυχιατρικι Κλινικι του ΕΚΠΑ & Ελλθνικι Ψυχιατρικι Εταιρεία (ΕΨΕ) 

 

Διάρκεια: 

Ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ (96 διδακτικζσ ϊρεσ) 



 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει 4ωρα μακιματα που πραγματοποιοφνται ζνα 

Σαββατοκφριακο κάκε μινα (ζνα μάκθμα το Σάββατο και ζνα τθν Κυριακι, 10.00-14.00) – δφο 

Σαββατοκφριακα τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Το ςεμινάριο κα ολοκλθρωκεί τον Ιοφλιο 2023 και το 

οριςτικό πρόγραμμα μακθμάτων κα δοκεί ςτουσ ςπουδαςτζσ που κα επιλεχκοφν, ςτισ αρχζσ 

Οκτωβρίου. 

 

Ζναρξη:  

Οκτϊβριοσ 2022 

 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:  

€800 

Τα δίδακτρα μποροφν να καταβλθκοφν εφάπαξ ι ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ (Οκτϊβριοσ και 

Ιανουάριοσ). 

 

Πληροφορίεσ:  

psychopathology.gr, clinicalpsychopathology@gmail.com 

 

Εγγραφζσ:  

clinicalpsychopathology@gmail.com 

 

 

Αιτήςεισ γίνονται δεκτζσ μζχρι τισ 30 επτεμβρίου 2022 

 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο ζχουν: 

 Οι απόφοιτοι του μετεκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου Κλινικισ Ψυχοπακολογίασ «Παναγιϊτθσ 
Ουλισ» τθσ Αϋ Ψυχιατρικισ Κλινικισ ΕΚΠΑ & ΕΠΙΨΥ 

 Ειδικευμζνοι Ψυχίατροι και ειδικευόμενοι ςτα τελευταία 2 ζτθ τθσ ειδικότθτασ 
 Κάτοχοι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ Κλινικισ Ψυχολογίασ 
 Επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ, εργαηόμενοι επί πολλά χρόνια ςε κλινικά πλαίςια 

 

Οι υποψιφιοι ςπουδαςτζσ οφείλουν να υποβάλουν: 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςε ειδικό ζντυπο, το οποίο μποροφν να προμθκευτοφν από 

τθν ιςτοςελίδα του Σεμιναρίου. 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 
3. Επιςτολι ζκκεςθσ κινιτρων παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου. Οι υποψιφιοι 

κα πρζπει να παρουςιάηουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επικυμοφν να 
παρακολουκιςουν το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο. Επιςθμαίνεται ότι θ επιςτολι πρζπει να 
μθν υπερβαίνει τισ 500 λζξεισ και να μθν επαναλαμβάνει πλθροφορίεσ που ιδθ 
υπάρχουν ςτο CV και ςτθν Αίτθςθ. Χριςιμο είναι οι υποψιφιοι ςπουδαςτζσ να 
απαντοφν ςτθν επιςτολι τουσ ςτα εξισ ερωτιματα: (α) για ποιουσ λόγουσ επικυμοφν 
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να παρακολουκιςουν αυτό το ςεμινάριο (εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ και ςτόχοι, 
επιςτθμονικά και επαγγελματικά τουσ ενδιαφζροντα) και τι αναμζνουν να 
αποκομίςουν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό (πϊσ κα αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ που 
κα λάβουν), (β) για ποιουσ λόγουσ επιλζγουν το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο ανάμεςα ςε 
άλλα με ςυναφζσ αντικείμενο, (γ) για ποιουσ λόγουσ κεωροφν ότι πρζπει να επιλεγοφν 
οι ίδιοι ανάμεςα ςε ςυνυποψθφίουσ τουσ για να παρακολουκιςουν αυτό το 
ςεμινάριο.  

 

Η επιλογι των υποψιφιων γίνεται βάςειτων παραπάνω κριτθρίων και χρονικισ ςειράσ 

προτεραιότθτασ (θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ). 

 

Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου, απαιτείται πζραν τθσ παρουςίασ ςτα μακιματα και 

εκπόνθςθ τριϊν (3) εργαςιϊν, δφο ενδιαμζςων και μίασ τελικισ. 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου χορθγείται πιςτοποιθτικό (βεβαίωςθ) ςυμμετοχισ. 

 


