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Αγαπητές /οι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχε-
τε και να παρακολουθήσετε το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο 
Σεξολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχεί-
ου Grand Hotel, στη Θεσσαλονίκη, από 30 Ιανουαρίου ως 1 Φεβρου-
αρίου 2015.  
 
Το προηγούμενο, 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, είχε 
πραγματοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, στην Αθήνα  το 2011. Το 2ο Συνέδριο 
οργανώνεται από τη Διεθνή Εταιρία «Εγκέφαλος και Συμπεριφορά» (ΔΕΤΕΣ, 
“International Society on Brain and Behavior”), που έχει ένα πλούσιο ιστορι-
κό διοργάνωσης επιτυχημένων διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών εκδη-
λώσεων. Στο συνέδριο έχει επίσης ενεργό ρόλο ο κλάδος Σεξουαλικότητας 
και Διαπροσωπικών Σχέσεων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας. 

Η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική λειτουργία φαίνεται ότι αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες  που σχετίζονται με την προσωπικότητα, γενική ψυχο-
κοινωνική λειτουργικότητα και ψυχική/σωματική υγεία του ανθρώπου. 
Η μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, των διαταραχών της και των δια-
φόρων συναφών θεμάτων σεξουαλικής ιατρικής/σεξουαλικής υγείας αποτε-
λεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο που προκαλεί, ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, μεγάλο ενδιαφέρον και στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου μας προσεγγίζει θέματα που αφορούν το σύ-
νολο σχεδόν των παραμέτρων (ψυχο-κοινωνικών, βιολογικών, μεικτών, φαρ-
μακευτικών, άλλων) που συνδέονται -έμμεσα ή άμεσα- με το ευρύ φάσμα 
της σεξουαλικότητας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε  θέματα ψυχοσεξουαλικό-
τητας και διαπροσωπικών σχέσεων.
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Η προσέγγιση του θέματος θα είναι διεπιστημονική και πολύπλευρη και οι 
ομιλητές είναι γνωστοί και  καταξιωμένοι γιατροί, ψυχολόγοι και άλλοι επιστή-
μονες. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης πολύ ενδια-
φέροντα θέματα που σχετίζονται -με την ευρεία έννοια- με τη σεξουαλικότη-
τα, όπως εκείνα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και την τέχνη. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το συνέδριο θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαι-
ρία για τους επαγγελματίες υγείας και τους άλλους ενδιαφερόμενους, για μια 
αξιόπιστη ενημέρωση, εκπαίδευση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα 
θέματα της σεξουαλικότητας και των συναφών επιστημονικών πεδίων, σε ένα 
φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε στην «ερωτική» 
-όπως συχνά αποκαλείται- Θεσσαλονίκη, για το 2ο  Πανελλήνιο Διεπιστημο-
νικό Συνέδριο Σεξολογίας.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής

Λουκάς Αθανασιάδης
Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-
Ψυχοσεξουαλικότητας Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΕΣ

Κωνσταντίνος Φωκάς
Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
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Τα θέματα του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

• Γενικά θέματα σεξουαλικότητας/ψυχοσεξουαλικότητας

• Θέματα σεξουαλικής υγείας

• Σεξουαλικότητα στο ζευγάρι, διαπροσωπικές σχέσεις

•  Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διαγνωστική ταξινόμηση,

 διαγνωστικές προσεγγίσεις, θεραπεία 

• Θέματα σεξουαλικής ιατρικής

• Οργανικές νόσοι και σεξουαλικά προβλήματα

• Ψυχογενείς σεξουαλικές δυσλειτουργίες

• Παραφιλικές συμπεριφορές

• Ομοφυλοφυλία

• Δυσφορία του φύλου

• Φαρμακολογία (σεξουαλική φαρμακολογία,

 ψυχοφαρμακολογία, σεξουαλικές φαρμακευτικές παρενέργειες)

• Ψυχοθεραπευτικά θέματα

• Σεξουαλική παραβατικότητα

• Τέχνη και σεξουαλικότητα

• Σεξουαλικότητα και κοινωνία/ΜΜΕ

• Ειδικά θέματα κ.ά. 
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Στους ομιλητές περιλαμβάνονται:

Αδαμοπούλου Α. Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια ΕΣΥ

Αθανασιάδης Λ.  Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχοσεξουαλικότητας 
Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ασκητής Θ.   Ψυχίατρος-Σεξολόγος,  Πρόεδρος  Ινστιτούτου Ψυχικής 
& Σεξουαλικής Υγείας

Βαϊδάκης Ν.  τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Βακαλόπουλος Γ. Ανδρολόγος-Ουρολόγος,  Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Βατοπούλου Α. Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Γιωτάκος Ο.   Ψυχίατρος –Σεξολόγος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινι-
κής 401 Στρ.Ν

Γουλής Δ.  Επικ. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ. 

Δουζένης Α.   Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α. 

Ζήκα Χ.   Χημικός, Φαρμακοποιός, Δημοσιογράφος

Ζηλίκης Ν.  Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ.

Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι. Ψυχίατρος-Ψυχαναλύτρια, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Καραμούζη Π.   Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, ΑΠΨ Κλινική Α.Π.Θ.

Κατσάγγελος Γ.  Καθηγητής Φωτογραφίας Α.Π.Θ.

Κούβελας Δ.    Καθηγητής Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.

Κρασανάκης Σ.  Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Σκηνοθέτης

Κυράνα Ε.   Ψυχολόγος-Σεξολόγος

Κώνστα Α.   Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.

Κώτσης Β.   Επικ. Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.

Μουρίκης Η.    Ψυχίατρος-Σεξολόγος, Υπεύθυνος ΙΣΔ «Αιγινήτειον» 
Ε.Κ.Π.Α.

Μπίσμπας Λ.   Ψυχολόγος, Σωφρονιστικό Κατάστημα Γρεβενών 

Μποσταντζοπούλου Μ.  Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ. 

Μπουτόνα A.   Ψυχολόγος 

Μωυσίδης Κ.   Λέκτορας Ουρολογίας Α.Π.Θ.
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Πάγκαλος Γ.   Στρατιωτικός Ψυχίατρος

Παπακωνσταντίνου Σ.  Ψυχίατρος-Σεξολόγος

Παπασταμάτης Κ.   Ψυχίατρος-Σεξολόγος 

Σαμόλης Σ.    Ψυχίατρος, Επιμελητής Α ΕΣΥ

Σίμος Γ.    Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Αναπλ. Καθηγητής
   Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τσιλιάκου Μ.   Δικηγόρος, PHD, MA Εγκληματολογίας

Τσουκάτου Α.   Ψυχολόγος, Συστημική θεραπεύτρια

Φερενίδου Φ.   Ειδικ. Ψυχίατρος 

Φλούδας Γ.   Ψυχίατρος, ΕΣΥ

Χατζημουρατίδης Κ.   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χατζηχρήστου Δ.  Ανδρολόγος-Ουρολόγος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χολέβα Κ.   Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια ΑΠΨ Κλινική Α.Π.Θ.

Χάιντς Ε.    Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Γεν. Γραμματέας της 

Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, Σάββατο 31 Ιανουαρίου,
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Τόπος 
Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305 - 307, 54628 Θεσσαλονί-
κη, τηλ. +30 2310 549 000. Το ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο
Grand Hotel Palace βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, 
με δυνατότητα εύκολης μετάβασης στο κέντρο της πόλης. 

Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr • Website: www.praxicon.gr 
ÌÇÔÅ 0933Å60000071200
 
Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
30 Ιανουαρίου 2015 το βράδυ στο χώρο του Συνεδρίου. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών 
και ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, 
για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.
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Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι εί-
ναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορη-
γείται από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από 
τη γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία 
θα σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά  την είσοδο και έξο-
δό του από τη συνεδριακή αίθουσα. 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθη-
σης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών 
ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρί-
ων. 

Γλώσσα Συνεδρίου
Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών   21/12/2014
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών μέσω e-mail 24/12/2014
Λήξη υποβολής αρχείων e-poster    11/01/2015

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγ-
γραφής και της κάρτας barcode. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: 
το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. 
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο (CME-CPD Credits).  
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Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται 
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint 
για τις ανάγκες των ομιλητών. 
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρου-
σίασης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας 
τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

                                       Μέχρι 15/12/2014        Από 16/12/2014

Ειδικοί ιατροί       80€        100€
Ειδικευόμενοι ιατροί      40€          60€
Λοιπά Επαγγέλματα      30€          50€
Προπτυχιακοί Φοιτητές                        10€   

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/sexologly.html 
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Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, πα-
ρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο 
www.praxicon.gr/sexologly.html και να στείλουν το καταθετήριο με 
fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι τις 28/01/2015. 
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει 
προβεί στην κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Met. 
Για τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 
μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου PRAXICON, 
τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310 435 064, E-mail: info@praxicon.gr 

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν 
έχουν καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε 
φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, 
απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων. 
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