
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Η ψυχιατροδικαστική ή δικαστική ψυχιατρική 
αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται 
με ζητήματα που άπτονται τόσο της ψυχιατρικής 
όσο και της νομικής επιστήμης, στοιχειοθετώντας 
την ειδικότητα που ασχολείται με την ψυχιατρική 
ή ψυχολογική εκτίμηση ατόμων τα οποία 
εμπλέκονται στη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής. 
Τα ζητήματα αφορούν τόσο στο αστικό δίκαιο (π.χ. 
αναγκαστική νοσηλεία και θεραπεία, ικανότητα για 
δικαιοπραξία, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια 
τέκνου ) αλλά και στο ποινικό δίκαιο (εκτίμηση 
επικινδυνότητας, καταλογισμός, αντιμετώπιση 
ψυχικά διαταραγμένων παραβατών).

Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο έχει ενότητες 
που αφορούν τόσο στους ενήλικες όσο και στο 
παιδί και στην οικογένεια, είναι να παρουσιαστεί 
διεξοδική βιβλιογραφική αναφορά για τα 
κυριότερα ψυχιατροδικαστικά θέματα, να 
δοθούν πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο 
εκτίμησης των περιστατικών, της συγγραφής της 
ψυχιατροδικαστικής έκθεσης και της παρουσίας 
στο δικαστήριο.
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Το σεμινάριο θα φιλοξενήσει εισηγήσεις από ψυχίατρο 
ενηλίκων, ψυχίατρο παιδιού και εφήβου, ψυχολόγο, 
εκπροσώπους του νομικού χώρου και των κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

Απόστολος Βούρδας, παιδοψυχίατρος, διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας 
και στο Ινστιτούτο της Ψυχιατρικής στο Λονδίνο και διετέλεσε 
διευθυντής παιδοψυχιατρικού τμήματος στο Maudsley Hospital. 
Διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
είναι πραγματογνώμονας για το Πρωτοδικείο των Αθηνών και 
Πειραιώς. Διατελεί γραμματέας του κλάδου Ψυχιατροδικαστικής 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και έχει οργανώσει και 
παρουσιάσει πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων σε θέματα 
κακοποίησης ανηλίκου και επιμέλειας τέκνου. Έχει συγγράψει 
στα βιβλία «Ψυχιατροδικαστική», εκδόσεις Βήτα και « Ο Κύκλος 
της Κακοποίησης», εκδόσεις Αρχιπέλαγος. 

Χρίστος Τσόπελας, ψυχίατρος ενηλίκων, πτυχιούχος 
Ιατρικής Αθηνών. Ειδικεύτηκε στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
και σε νοσοκομεία του Λονδίνου της Αγγλίας, έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεθοδολογία Έρευνας στη 
Ψυχιατρική  στο Ινστιτούτο της Ψυχιατρικής στο Λονδίνο 
και διετέλεσε διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα Κοινοτικής 
και ενδονοσοκομειακής φροντίδας στο South London and 
Maudsley NHS Trust. Εργάζεται ως Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ και 
είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι ιδρυτικό μέλος του κλάδου Ψυχιατροδικαστικής και 
διατελεί γραμματέας του κλάδου Ψυχιατροδικαστικής 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Έχει συγγράψει στο 
βιβλίο «Ψυχιατροδικαστική», εκδόσεις Πασχαλίδη  2008, και 
μεταφράσει στα ελληνικά την κλίμακα «HCR-20 Εκτίμηση 
επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς» 
εκδόσεις ΒΗΤΑ. 

Γιώργος Τζεφεράκος Υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής & Νευρολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 
Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Ψυχιατροδικαστικής 
του Ε.Κ.Π.Α και ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Κατάστημα 
Κρατουμένων Κορυδαλλού, στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της 2ης Ψυχιατρικής 
Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. – «Αττικόν». Επιστημονικός συνεργάτης του 
κέντρου ψυχοθεραπείας & εικαστικής θεραπείας «Ψυχής Άκεσμα» 
και διαφόρων Μ.Κ.Ο., που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα της ψυχιατροδικαστικής. Είναι 
υπεύθυνος ύλης της εξαμηνιαίας έκδοσης «ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ» 
του αντίστοιχου κλάδου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

ΕΝΟΤΉΤΕΣ 

Α: Θέματα Αστικού και Ποινικού Κώδικα 
 Καταλογισμός εγκληματικής πράξης 
 Ικανότητα για δικαιοπραξία-Δικαστική συμπαράσταση-   
 Ικανότητα σύνταξης διαθήκης  
 Χρήση τοξικών ουσιών (Θέματα Ποινικού και Αστικού κώδικα) 
 Τεχνική Συνεντεύξεων- Διαδραστικά εργαστήρια  (workshops)
 Συγγραφή έκθεσης Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης  για το  
 Ποινικό και το Αστικό Δικαστήριo 
 Το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα και βασικές Αρχές Δικαίου 

Β: Ψυχιατροδικαστικά θέματα Παιδιού και Εφήβου
 Εκτίμηση σεξουαλικής κακοποίησης Ανηλίκου.

 Παραβατικότητα Ανηλίκου και εκτίμηση επικινδυνότητας

 Εκτίμηση Ανάθεσης Επιμέλειας ανηλίκου: Συνέντευξη 
 γονέα και Συνέντευξη παιδιού

 Συγγραφή έκθεσης παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

 Νομικά θέματα σε περιπτώσεις διαζυγίου και επιμέλειας   
 τέκνου στο οικογενειακό δίκαιο

 Νομικά θέματα σε περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκου καιν  
 ενδο-οικογενειακής βίας

 Η διενέργεια της κοινωνικής έρευνας σε περιπτώσεις   
 επιμέλειας και κακοποίησης ανηλίκου.

Γ: Ψυχιατροδικαστικά θέματα ενηλίκων: Εκτίμηση επικινδυνότητας 
Διαφορές νομικής –ψυχιατρικής επικινδυνότητας η έννοια και η  
σημασία τους

Εκτίμηση επικινδυνότητας απαραίτητα στοιχεία προς συλλογή

Εκτίμηση επικινδυνότητας ψυχομετρικά εργαλεία και η αξία τους

Επικινδυνότητα και χρήση ουσιών

Ψυχιατρικές –ψυχολογικές παράμετροι επικινδυνότητας

Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στην ψυχιατροδικαστική  
εκτίμηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικών 
υπηρεσιών και σε λειτουργούς του νομικού και του δικαστικού 
κλάδου.Σε
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Διάρκεια: 35 ώρες, 
Παρασκεύη 17:00-21:00 & 
Σάββατο 10:00-17:00
Κόστος: € 760


