
 

ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

«ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΟΤΛΗ» 

 

Ακαδημαϊκό ζτοσ: 2022-2023 

 

Το μετεκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτθν Κλινικι Ψυχοπακολογία ιδρφκθκε από τον αείμνθςτο Παναγιϊτθ 

Ουλι και ζχει αποκτιςει μια πλατιά αναγνϊριςθ χάρθ ςτθν πολφχρονθ και εμπνευςμζνθ προςπάκεια 

του. Από το 2014 μζχρι ςιμερα διενεργείτε πλζον από ομάδα μακθτϊν του, με επιςτθμονικό 

υπεφκυνο τον Γιϊργο Κωνςταντακόπουλο. 

 

Το ςεμινάριο περιλαμβάνει τα εξισ κφρια μζρθ: 

Εννοιολογικό μέρος:  

Διδαςκαλία των βαςικϊν εννοιϊν των διαταραχϊν των ψυχικϊν λειτουργιϊν (κλινικά ςθμεία και 

ςυμπτϊματα) κακϊσ και ειςαγωγι ςτα κλινικά ςφνδρομα ςτο πλαίςιο των οποίων αυτζσ οι 

διαταραχζσ εμφανίηονται. 

Κλινικό μέρος: 

Οι ςπουδαςτζσ καλοφνται να εφαρμόςουν τισ διδαχκείςεσ ζννοιεσ ςε ιςτορικά αςκενϊν, επιχειρϊντασ 

να αναγνωρίςουν ςυμπτϊματα και να δικαιολογιςουν τθν εκάςτοτε εφαρμογι των κλινικϊν 

ψυχοπακολογικϊν εννοιϊν (ψυχοπακολογικι ανάλυςθ) και επιπλζον να ςχθματίςουν και να 

δικαιολογιςουν τθν τελικι διαγνωςτικι τουσ κρίςθ (διαφορικι διάγνωςθ). Επιχειρείται επίςθσ ςε 

κάκε ιςτορικό να ςκιαγραφοφνται οι πλζον ενδεδειγμζνεσ κατθγορίεσ κεραπευτικϊν παρεμβάςεων. 

 

Οργάνωςη: 

Αϋ Ψυχιατρικι Κλινικι του ΕΚΠΑ, Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Ψυχικισ Υγείασ, 

Νευροεπιςτθμϊν και Ιατρικισ Ακριβείασ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) & Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ 

ςτισ Ψυχικζσ Διαταραχζσ. 

 

Διάρκεια: 

Ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ (78 διδακτικζσ ϊρεσ). 

 

Τπεφθυνοσ ςεμιναρίου: 

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

 

Ζναρξη:  

Οκτϊβριοσ 2022 

 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: €600 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται είτε εφάπαξ (κατά τθν εγγραφι), είτε ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ (1θ δόςθ 

ςτθν εγγραφι και 2θ δόςθ τον Ιανουάριο). 



 

 

Πληροφορίεσ: 

epipsi.gr, psychopathology.gr 

 

Εγγραφζσ:  

clinicalpsychopathology@gmail.com και κοινοποίθςθ ςτο secretar@epipsi.gr 

 

 

Αιτήςεισ γίνονται δεκτζσ μζχρι τισ 30 επτεμβρίου 2022 

 

 

Το ςεμινάριο κα διεξαχκεί διαδικτυακά με μακιματα μζςω βιντεοδιάςκεψθσ και με e-learning από 

τθν ιςτοςελίδα Psychopathology.gr. Τα μακιματα κα διεξάγονται κάκε Πζμπτθ και ϊρεσ 18.00 - 20.00 

(Α Ομάδα) ι 20.00-22.00 (Β 0μάδα). 

 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ Ψυχικισ Υγείασ (ψυχίατρουσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ 

λειτουργοφσ, νοςθλευτζσ, επιςκζπτεσ υγείασ), κακϊσ και απόφοιτουσ των ςχετικϊν ςχολϊν. 

 

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 
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 κατόπιν αξιολόγθςθσ (ςειρά προτεραιότθτασ κατά ςυνάφεια 

αντικειμζνου ςπουδϊν και εργαςίασ). 

 

http://www.epipsi.gr/
http://www.psychopathology.gr/
mailto:clinicalpsychopathology@gmail.com
mailto:secretar@epipsi.gr


 

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

επιτυχισ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ (ςτο κεωρθτικό μζροσ, ςτθν ανάλυςθ ιςτορικοφ και ςτθν 

ψυχοπακολογία παιδιϊν και εφιβων). 

 

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


