
                                                          
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή                 Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 

  

 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

 

"ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ"  

 

 

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία για τους/τις ειδικευόμενους/ες της ψυχιατρικής 

προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του 1994, βάσει των προτάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ιατρικές ειδικότητες (UEMS).   

Η Α  ́ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ (και ειδικότερα το Τμήμα Ψυχαναλυτικής 

Ψυχοθεραπείας) σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (και 

ειδικότερα τον Κλάδο Ψυχοθεραπειών) διοργανώνουν ανά διετία το 

«Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ψυχοδυναμική κατανόηση και ψυχοθεραπευτική 

αντιμετώπιση ψυχικά ασθενών» για ειδικευόμενους/ες ιατρούς στην ψυχιατρική 

παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, πού εργάζονται σε Κλινικές και Νοσοκομεία του ΕΣΥ 

και συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικής 

αντιμετώπισης. Επίσης συντονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων από τους/τις ειδικευόμενους/ες ιατρούς. 

 

Υποβολή αιτήσεων μαζί με το βιογραφικό: στο e-mail psych@psych.gr της Ελληνικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας με την απαραίτητη αναγραφή «Αίτηση Συμμετοχής στο 

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ψυχοδυναμική Κατανόηση και 

Ψυχοθεραπευτική Αντιμετώπιση Ψυχικά Ασθενών». 



ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

 

Συντονιστές: Γρηγόρης Βασλαματζής, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής 

                      Χαρά Καραμανωλάκη, Ψυχίατρος, Υπεύθυνη Τμήματος 

                      Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Α  ́Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ 

 

Συνεργάτιδες: Δέσποινα Γιαϊλόγλου, Ψυχίατρος, επιστημονική συνεργάτης ΤΨΨ 

                        Μαρία Ασπραδάκη, Ψυχίατρος, επιμελήτρια Α  ́"Σισμανόγλειο", 

επιστημονική συνεργάτης ΤΨΨ 

                       

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1 έτος  (17 Φεβρουαρίου 2023 - 22 Δεκεμβρίου 2023)  

ΩΡΕΣ: 16 σεμινάρια των  3 ωρών (Σύνολο: 48 εκπαιδευτικές ώρες) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ EKΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ :  25 

 

Συμμετέχουν οι ειδικευόμενοι/ες στην ψυχιατρική παιδιών, εφήβων, ενηλίκων (των 

ψυχιατρικών κλινικών ΕΣΥ και των ψυχιατρικών νοσοκομείων).  

Πραγματοποιείται ανά 15ημερο. 

Θεωρητική εισήγηση του/της εκπαιδευτή/ριας στην πρώτη ώρα του κάθε σεμιναρίου. 

Στο δεύτερο μέρος οι εκπαιδευόμενοι/ες παρουσιάζουν εκ περιτροπής περίπτωση 

τους, που παρακολουθούν στο νοσοκομειακό τμήμα ή εξωτερικό ιατρείο ή εξωτερική 

μονάδα (νοσοκομείο ημέρας κλπ). Ο/η ασθενής δυνατόν να λαμβάνει παράλληλα 

φαρμακοθεραπεία. 

Το ιστορικό του/της ασθενούς παρουσιάζεται από τον/ην θεράποντα/ουσα 

ειδικευόμενο/η.  

Οι εκπαιδευόμενοι/ες  προτείνονται από τους/τις Διευθυντές/ριες των Ψυχιατρικών 

Κλινικών προς την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Οι υποψήφιοι/ες πριν την 

εγγραφή τους έχουν προσωπική συνέντευξη με τις συνεργάτιδες του προγράμματος.  

 

 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :                                 Αρ. Σεμιναρίων    

 

 Εισαγωγή στην ψυχοδυναμική κατανόηση                             2                  

και την συνδυασμένη θεραπεία                                                 

 Ψυχαναλυτική κατανόηση σε ψυχιατρικές                              1                                           

υπηρεσίες γενικού νοσοκομείου 

 Αγχώδεις Διαταραχές και Κρίση Πανικού                               2  

 Σχιζοφρένεια                                                                             2     

 Κατάθλιψη                                                                                1 

 Μανία                                                                                       1 

 Ο ναρκισσιστικός ασθενής                                                       1 

 Ο οριακός ασθενής                                                                   2 

 Μετατραυματική Διαταραχή                                                    1 

 Ψυχοσωματικές διαταραχές                                                     1 

 Ψυχοχενής ανορεξία                                                                1  

 Εθισμοί                                                                                    1 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Κάθε εκπαιδευόμενος/η για να λάβει πιστοποίηση παρακολούθησης, αφ ενός πρέπει 

να έχει παρουσία τουλάχιστον στα ¾ των συναντήσεων και αφ ετέρου να καταθέσει 

σύντομη εργασία σχετικά με ασθενή, πού παρουσίασε στην ομάδα ή τον/την έχει 

παρακολουθήσει για διάστημα 4 τουλάχιστον μηνών. 

 



Μέρα/ Ώρα  :  Παρασκευή 3.30 – 6.00 μμ (πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί -

εκτός απροόπτου- τις Παρασκευές 17/2, 3/3, 17/3, 7/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 

8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, 24/11, 8/12 και 22/12/2023) 

 

Τόπος  : Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία 

των ειδικευόμενων ιατρών που βρίσκονται στην Αττική και διαδικτυακή συμμετοχή 

των ειδικευόμενων ιατρών που βρίσκονται εκτός Αττικής. Για τους/τις 

ειδικευόμενους/ες, που βρίσκονται στην Αττική θα διεξάγεται στον χώρο που 

πραγματοποιούνται τα μαθήματα της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Αιγινητείου Νοσοκομείου, Αλεξανδρουπόλεως 25, 1ος όροφος, 11527. 

 

Ως αίτηση συμμετοχής θεωρείται η αποστολή ενός σύντομου βιογραφικού στην 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (psych@psych.gr , Fax: 210 7242.032) έως τις 

25/1/2023. Εάν οι αιτήσεις είναι περισσότερες του αριθμού συμμετεχόντων θα ληφθεί 

υπόψη ο χρόνος ειδίκευσης στην ψυχιατρική και η σειρά κατάθεσης της αίτησης. 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  (για το Πρόγραμμα και τις Συνεντεύξεις):                          

Τμήμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας: 2107212558, κα Μαρία Ασπραδάκη. 

 

 

 

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική  ΕΚΠΑ                     Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 

                    Διευθυντής                                                      Πρόεδρος 

   Καθηγητής Νικόλαος Στεφανής       Καθηγητής Βασίλειος- Παντελεήμων Μποζίκας      

mailto:psych@psych.gr

