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Τ

ι γνωρίζουµε σήµερα για τη γυναίκα, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τη
θηλυκότητα;

Είναι ακόµα µια σκοτεινή ήπειρος όπως την εποχή του Freud;
Ο Freud πίστευε σε έναν πρωτογενή ανδρισµό, που έχει βιολογική βάση.
Η φροϋδική θηλυκότητα είναι δευτερογενής και στηρίζεται στον φθόνο του
πέους και το σύµπλεγµα του ευνουχισµού. Η φαντασίωση ότι θα αποκτήσει το
πολυπόθητο πέος από τον πατέρα της οδηγεί το κορίτσι στην τελική επιλογή
σεξουαλικού αντικειµένου, καθώς και στην επιθυµία για τεκνοποίηση
Πολλοί ψυχαναλυτές, όπως ο Abraham, η Horney, η Klein, ο Jones, η
Kestenberg κ.ά., ενώ συµφωνούν µε τον Freud ότι η ανατοµία ασκεί κυρίαρχο
ρόλο, αµφισβητούν την πρωτογενή αυτή αρρενωπότητα. Θεωρούν ότι το
µικρό κορίτσι διαθέτει ασυνείδητη (έστω) επίγνωση του κόλπου της και ότι η
θηλυκότητα προέρχεται από πρώιµα σωµατικά (θηλυκά) βιώµατα, τα οποία
αποκτούν ψυχική αναπαράσταση. Η Melanie Klein υποστηρίζει ότι το οιδιπόδειο
του κοριτσιού δεν εγκαθίσταται έµµεσα, προς όφελος των ανδρικών του τάσεων, αλλά άµεσα σαν αποτέλεσµα της καθοριστικής επίδρασης που ασκούν τα
θηλυκά ενορµητικά του στοιχεία. ∆ηλαδή το κορίτσι επιθυµεί το πέος λιβιδινικά
και όχι ναρκισσιστικά, όπως θεωρεί ο Freud. Τις απόψεις αυτές υποστηρίζει ο
όρος «πρωτογενής θηλυκότητα», που υπονοεί ότι τα κορίτσια δεν ξεκινούν τη
ζωή τους σαν µικροί άνδρες, αλλά η αίσθηση για τον εαυτό τους αναπτύσσεται
σε σχέση µε το θηλυκό τους σώµα.
Άλλες απόψεις, πέρα από τον βιολογικό/ανατοµικό καθορισµό της αίσθησης του φύλου, τοποθετούν την εµφυλοποίηση (gendering) στο πλαίσιο των
αντικειµενοτρόπων σχέσεων. Τονίζουν τον σηµαντικό ρόλο των γονεϊκών, συνειδητών και ασυνειδήτων, φαντασιώσεων µέσα σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό,
κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Η θηλυκότητα, αλλά και η αρρενωπότητα,
διαµορφώνονται µέσω των ταυτίσεων που καλείται το βρέφος να επιτελέσει
αναφορικά µε τις προβολές των γονιών του.
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Κατά την Joyce McDougall ο Freud, επικεντρωµένος στην προοπτική του
µικρού αγοριού, παραβλέπει έναν παράγοντα πολύ σηµαντικό για το µικρό
κορίτσι: την σχέση µητέρας – κόρης. Η McDougall υποστηρίζει ότι αυτή η σχέση
θα καθορίσει το γυναικείο σώµα και τις ερωτογόνες ζώνες του σαν ένα σωµατοψυχικό είδωλο, συνδέοντας το στόµα και τη µήτρα µεταξύ τους, ειδικότερα
στις πολύ πρώιµες φάσεις της ανάπτυξης.
Η Julia Kristeva αναγνωρίζει µια πρωτο-θηλυκότητα (την αποκαλεί «θηλυκή θέση»), µια πρωταρχική ταυτότητα, που αναπτύσσεται και στα δύο φύλα
οφειλόµενη στην εγγύτητα µητέρας-βρέφους. Η πρωϊµότερη σεξουαλικότητα
του µικρού κοριτσιού, βασισµένη παραλλήλως τόσο σε µια κινητοποίηση του
κόλπου, όσο και σε µια διέγερση της κλειτορίδας, δοµείται στα πλαίσια της
ψυχικής αµφισεξουαλικότητας.
Η Nancy Chodorow θεωρεί την οικογένεια σαν τη δοµή που επιβάλλει την
εµφυλοποίηση. Το γεγονός ότι η µητέρα είναι γυναίκα έχει σαν συνέπεια η αίσθηση του ανδρισµού στους άνδρες να είναι διαφορετική από ό,τι η αίσθηση
της θηλυκότητας στις γυναίκες, και σίγουρα πιο προβληµατική. Στον πυρήνα της
ταυτότητας του φύλου του αγοριού υπάρχει -λόγω βαθιάς πρώιµης ταύτισηςµια πρωτογενής θηλυκή πλευρά, την οποία πρέπει να ξεπεράσει στη βάση της
διάκρισης «εγώ-µη εγώ». Το αγόρι µαθαίνει την ταυτότητα του φύλου του σαν
µη-θηλυκή ή µη-µητρική, σε αντίθεση µε το κορίτσι που δεν ορίζει τον εαυτό
του σαν «όχι-άνδρας» αλλά σαν «εγώ, που είµαι γυναίκα». Οι δυσκολίες που
έχουν τα κορίτσια να εγκαταστήσουν µια «θηλυκή» ταυτότητα δεν οφείλεται σε
αρνητικό ορισµό αυτής της ταυτότητας ή σε άρνηση (όπως στα αγόρια) αλλά
στο ότι ταυτοποιούνται µε ένα φύλο υποτιµηµένο από την ανδρική ηγεµονία
στην κοινωνία µας. Η ηγεµονία αυτή έχει µετατρέψει αυτές τις εµπειρίες µε τέτοιο
τρόπο ώστε το ανδρικό να παραπέµπει στην κανονικότητα, την ίδια στιγµή που
οι γυναίκες ορίζονται σαν «µη-άνδρες».
H Catherine Chabert αναφέρεται σε µια αρχαϊκή θηλυκή πλευρά του ανθρώπινου ψυχισµού, παρούσα και στα δύο φύλα. Είναι σχετική µε το αµιγές
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θηλυκό στοιχείο του Winnicott, αλλά και διαφορετική, καθώς για την Chabert
η πρωταρχική σχέση µε τη µητέρα δεν είναι εκτός ενορµήσεων, όπως θεωρεί ο
Winnicott, αλλά γεµάτη αρχαϊκή σεξουαλικότητα και βία. Μέσα από το µεγάλο
κλινικό της έργο, συνδέει την προβληµατική της απώλειας µε την οιδιποδειακή
προβληµατική, τη διαφορά των φύλων και την ψυχική αµφισεξουαλικότητα. Η
σύλληψή της για το «θηλυκό µελαγχολικό» µάς βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση
της σεξουαλικότητας στη σοβαρή ψυχοπαθολογία.
Επιπλέον των ταυτίσεων στον κάθετο άξονα γονιού-παιδιού, ψυχαναλυτές, µε
κύρια εκπρόσωπο την Juliet Mitchell, συνδέουν την εµφυλοποίηση (gendering)
και µε την αδελφική σχέση. Υποστηρίζουν ότι µε το που γεννιέται ένα παιδί αναγορεύεται σε αγόρι ή κορίτσι. Αυτός ο διαχωρισµός αποτελεί υποκειµενικό βίωµα
για το βρέφος την εποχή του «αδελφικού τραύµατος», όταν το νέο µωρό δεν
είναι απλώς µωρό, αλλά είναι ένας αδελφός ή µία αδελφή. Το βρέφος αποκτά
την έννοια του έµφυλου εαυτού µέσω αυτού του «άλλου».
Σχετικά τελευταία, µετανεωτερικές απόψεις (το φιλοσοφικό ρεύµα της αποδόµησης καθώς και η Queer Theory) απορρίπτουν κάθε έννοια σεξουαλικής
στάσης σαν φυσική συνέπεια του έµφυλου σώµατος. Αποδοµούν επίσης την
έννοια του φύλου τοποθετώντας το στις κοινωνικές κατασκευές, πέραν των
βιολογικών καθορισµών. Οι απόψεις αυτές τείνουν να αγνοούν τους βιολογικούς προσδιορισµούς του σώµατος και να θεωρούν ότι το σωµατικό βίωµα
δεν συµµετέχει στη νοηµατοδότηση του εαυτού, συνειδητή και ασυνείδητη. Η
θηλυκότητα λοιπόν είναι µια κοινωνική κατασκευή, που επιβάλλεται στο παιδί
κατά την εµφυλοποίηση, σαν αποτέλεσµα µιας αυταρχικής κανονιστικής νόρµας.
Η σύγχρονη ψυχανάλυση δεν παραγνωρίζει τις πολιτισµικές, κοινωνικές
και διαπροσωπικές επιρροές αλλά ούτε και τον ρόλο των ενορµήσεων στη
διαµόρφωση και την αίσθηση του φύλου, παρά τις όποιες διαφορές ως προς
τη σηµασία των διαφόρων παραµέτρων. Στο Συµπόσιό µας για τη Γυναικεία
Σεξουαλικότητα, ελπίζουµε να διαχειριστούµε µε γόνιµο τρόπο τις διάφορες
θεωρητικές σχηµατοποιήσεις σχετικά µε το φύλο και τη σεξουαλικότητα, πιστοί
στο ψυχαναλυτικό ιδεώδες να παραµένουµε ανοικτοί στις νέες προκλήσεις,
µακριά από προκαταλήψεις και βεβαιότητες.
∆ηµήτρης Ρήγας
Πρόεδρος Ε.Ε.Ψ.Ψ.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Ελληνική Εταιρεία Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

ΑΙΓΙ∆Α
International Federation of Psychoanalytic Societies
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. Αλεξανδρή • Α. Γιαννακούλας • Μ. Γιωσαφάτ • Γ. Μωραϊτης •
†Π. Σακελλαρόπουλος • Ι. Τσιάντης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

∆. Ρήγας
Χ. Καραµανωλάκη
Μ. ∆εδούλη • Λ. Κοράλλη • Τ. Λαζαράτου • Γρ. Μανιαδάκης
• Φ. Μπάρδη • Τζ. Σουµάκη • Γ. Χατζησταυράκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆. Αναστασόπουλος • Γρ. Βασλαµατζής • Ε. Βλαχάκη • Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
• Ε. Καλλιτεράκη • Χ. Καραµανωλάκη • Θ. Κατριός • ∆. Κυριαζής • Ν. Μούτσιανου
• ∆. Ρήγας • Κ. Ταλφανίδης • Στ. Τουρνής • Β. Φαλάρας • Ν. Χαµπέρης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΕΨΨ
Σωτηρία Καλαµπαλίκη
Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28, Αθήνα
Τηλ.: 210 7712901 - Email: hspp@otenet.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Easy Travel
Εφέσου 19, 17121 Αθήνα
Τηλ.: 2103615201, 2103601502 - Fax: 2103625572 - Email: info@easytravel.gr
Εικαστικό εξωφύλλου: Γιάννης Αδαµάκος Handle with care, 33 (2002) | Λάδι σε χαρτί
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συµποσίου ευχαριστεί θερµά τον Γιάννη Αδαµάκο
για την ευγενική παραχώρηση της άδειας χρήσης του έργου του.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το επιστηµονικό πρόγραµµα περιλαµβάνει:
Οµιλίες
Στρογγυλά τραπέζια / Kλινικά εργαστήρια / Oµάδες εργασίας
Ειδική συνεδρία στη µνήµη του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου
Ελεύθερες ανακοινώσεις
Οµαδικές εποπτείες κλινικού υλικού
Συζητήσεις µε αφορµή ένα βιβλίο

ΟΜΙΛΙΕΣ
C. Chabert: From hysteria to melancholia: the many figures of the feminine
J. Mitchell: Sisters: the bisexual subject and its gender
Γρ. Βασλαµατζής: Από το “Θηλυκότητα” (1933) του Φρόιντ στη “θηλυκότητα”
των αναλυτών
Σχόλιο στην οµιλία της J. Mitchell
Ε. Βλαχάκη: Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα
Ε. Καλλιτεράκη: Η προοιδιποδειακή καθήλωση και η δυσκολία που δηµιουργεί
στη σεξουαλική ταυτότητα µιας γυναίκας
Χ. Καραµανωλάκη: Το πρωταρχικό αντικείµενο αγάπης στις αναλύσεις γυναικών
από γυναίκες: µια προσέγγιση από την πλευρά της αντιµεταβίβασης
∆. Κυριαζής: Σκέψεις για την ερωτική επιθυµία και τον φόβο της γυναίκας σε
ψυχανάλυση
Γρ. Μανιαδάκης: Σχόλιο στην οµιλία της C. Chabert
∆. Ρήγας: Γυναικεία σεξουαλικότητα. Είναι ακόµη µια σκοτεινή ήπειρος;
Γ. Στεφανάτος: Σχόλιο στην οµιλία της C. Chabert
Στ. Τουρνής: Η ανάγκη τεκνοποίησης, ‘’ανάγκη του υπάρχειν’’; Μία ιδιαίτερη όψη
της γυναικείας σεξουαλικότητας
Β. Φαλάρας: Η γυναικεία σεξουαλικότητα στην αναλυτική συνεδρία
Ν. Χαµπέρης: Με αφορµή τη Dora
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Σεξουαλικότητα και φύλο: είναι µια κατασκευή;
Ε. Αβδελά, Β. Καντζά, ∆. Ρήγας

Ιχνηλατώντας πλευρές της γυναικείας σεξουαλικότητας
Οργάνωση: Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία
Β. Αρβανιτίδου, Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου, Σ. Λαζαρίδου, Χ. Πήνιου

Εφηβικές αναζητήσεις προς τη γυναικεία σεξουαλικότητα
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού & Εφήβου
∆. Αναστασόπουλος, Ε. Λάγιου-Λιγνού, Ν. Ταλούµη, Σ. Χασιλίδη

Ψυχανάλυση και/ή Φεµινισµός
Ε. Βλαχάκη, Τ. Λαζαράτου, Γ. Χατζησταυράκης

Γυναικεία σεξουαλικότητα και ψυχική δοµή
Γ. Χαλκιά, Π. Χατζητάσκος

Η θηλυκότητα: θεωρητικοί και κλινικοί προβληµατισµοί
Μ. ∆εδούλη, Ν. Παναγιωτοπούλου, Εµ. Στεφανουδάκης

Πλέοντας σε ταραχώδη νερά: η συνάντηση του θεραπευτή µε την αναδυόµενη
σεξουαλικότητα στην εφηβεία
Οργάνωση: ∆ιαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί “Σπύρος ∆οξιάδης”
Α. Ασέρ, Τ. Καβαλιέρου, Γ. Ξυλούρης, Τζ. Σουµάκη

Συγκλίσεις και αποκλίσεις από το µητρικό σώµα: προσεγγίζοντάς τες µέσω της
µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης
Γ. Ακριβάκης, Χ. Καραµανωλάκη, Α. Λεονάρδου, Α. Σταθόπουλος

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναλυτική θεραπεία οµόφυλων ζευγαριών: κλινικά ζητήµατα
∆. Κυριαζής, Τζ. Σουµάκη

Οι πολλαπλές µορφές της θηλυκότητας: ψυχικές συγκρούσεις και διαµόρφωση
εικόνας σώµατος
∆. Αναστασόπουλος, ∆. Γιαϊλόγλου, Μ. Κουφονικολάκου, Ι. Μαλογιάννης
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Βίαιη αφύπνιση της σεξουαλικότητας και γυναικεία ταυτότητα
∆. Αναγνωστόπουλος, Χρ. Γιαννοπούλου, Ιφ. Παντελάκη-Τσούξτου, Τζ. Σουµάκη

Πρωταρχική σκηνή και γυναικεία σεξουαλικότητα: κλινικοί προβληµατισµοί
Οργάνωση: Τµήµα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
Μ. Ασπραδάκη, ∆. Ζιάκας, Χ. Καραµανωλάκη, Ι. Παυλίδης, ∆. Τριβέλλας

Γυναίκες-µητέρες χωρίς παιδιά σε ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία: θεωρητικά και
κλινικά ερωτήµατα
Οργάνωση: Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης στην Ψυχοδυναµική Ψυχοθεραπεία,
Ψ.Ν.Α.-∆αφνί
Φ. Βασιλόπουλος, Γ. Ισακίδου, Π. Καπουσούζης, Στ. Τουρνής

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ. Λαζαράτου, Τζ. Σουµάκη

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
Προσοχή και Ερµηνεία: Μια επιστηµονική προσέγγιση στην ενορατική αντίληψη
στην ψυχανάλυση και τις οµάδες
Γρ. Βασλαµατζής, Θ. Κατριός, ∆. Κυριαζής

Τα µαύρα λουστρίνια
Μ. ∆ούκα, Ε. Καλλιτεράκη

Ρου
Μ. Σπυροπούλου, Τζ. Σουµάκη

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ
Εποπτεία κλινικού υλικού. Επόπτρια: C. Chabert
Εποπτεία κλινικού υλικού. Επόπτρια: J. Mitchell
Αριθµός συµµετεχόντων/χουσών σε κάθε εποπτεία: 30. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
για την εγγραφή. Οι εποπτείες θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θα υπάρχει ειδική συνεδρία ελευθέρων ανακοινώσεων. Υποβολή περίληψης
(µέχρι 200 λέξεις) µέχρι 15 Φεβρουαρίου 2019 στη Γραµµατεία της ΕΕΨΨ
(hspp@otenet.gr). H επιλογή θα γίνει µε βάση τον διαθέσιµο χώρο και χρόνο στο
πρόγραµµα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης, η εγγραφή στο Συµπόσιο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
08.00 - 09.00

Εγγραφές

09.00 - 10.00

Χαιρετισµοί – Εισαγωγή

10.00 - 11.15

Ολοµέλεια – Οµιλίες

11.15 - 11.45

∆ιάλειµµα

11.45 - 12.45

Ειδική συνεδρία

12.45 - 14.15

Στρογγυλά τραπέζια / Οµάδες εργασίας

14.15 - 16.00

Μεσηµβρινή διακοπή

16.00 - 18.00

Ολοµέλεια – Προσκεκληµένη οµιλήτρια, Σχολιασµοί

18.00 - 18.30

∆ιάλειµµα

18.30 - 20.00

Βιβλίο / Εποπτεία / Ελεύθερες ανακοινώσεις

20.15

∆εξίωση
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ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09.00 - 10.30 Στρογγυλά τραπέζια / Οµάδες εργασίας
10.30 - 11.45 Ολοµέλεια – Οµιλίες
11.45 - 12.15 ∆ιάλειµµα
12.15 - 13.45 Ολοµέλεια – Προσκεκληµένη οµιλήτρια, Σχολιασµός
13.45 - 16.00 Μεσηµβρινή διακοπή
16.00 - 17.30 Στρογγυλά τραπέζια / Οµάδες εργασίας / Εποπτεία
17.30 - 18.00 ∆ιάλειµµα
18.00 - 19.30 Στρογγυλά τραπέζια / Οµάδες εργασίας
19.30 - 20.30 Βιβλίο / Οµάδες εργασίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09.00 - 10.30 Ολοµέλεια – Οµιλίες
10.30 - 12.00 Στρογγυλά τραπέζια / Οµάδες εργασίας
12.00 - 12.30 ∆ιάλειµµα
12.30 - 14.00 Βιβλίο / Ελεύθερες ανακοινώσεις
14.00 - 15.00 Συµπεράσµατα – Κλείσιµο Συµποσίου
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ηµεροµηνίες
12-14 Απριλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής εργασιών
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Αθήνα

Γλώσσες
Ελληνικά και Αγγλικά. Στις οµιλίες των προσκεκληµένων οµιλητών θα υπάρχει
ταυτόχρονη µετάφραση.

Εγγραφή στο Συµπόσιο
Οι ενδιαφερόµενοι να παρακολουθήσουν το Συµπόσιο καλούνται να συµπληρώσουν και να αποστείλουν εγκαίρως στη Γραµµατεία το ∆ελτίο Συµµετοχής,
συνοδευόµενο από αποδεικτικό καταβολής του δικαιώµατος συµµετοχής.
Οι εγγραφές θα θεωρούνται ολοκληρωµένες, µόνο εφόσον η Γραµµατεία έχει
λάβει και τα δύο αυτά έγγραφα. Το ∆ελτίο Συµµετοχής είναι διαθέσιµο στον
ιστότοπο της ΕΕΨΨ (www.psychoanalysis-psychotherapy.gr).

Εγγραφή στις κλινικές εποπτείες και τις οµάδες εργασίας
Οι θέσεις στις κλινικές εποπτείες είναι περιορισµένες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στις κλινικές εποπτείες το συντοµότερο
δυνατόν. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότηας. Η αποδοχή των αιτήσεων θα γνωστοποιείται αµέσως από τη Γραµµατεία στους ενδιαφερόµενους, οι
οποίοι θα πρέπει στη συνέχεια να καταβάλουν το σχετικό δικαίωµα συµµετοχής.
Η εγγραφή στις οµάδες εργασίες θα γίνει το πρωί της Παρασκευής 12 Απριλίου.
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∆ικαίωµα συµµετοχής:

Έως 15/2/19

Από 16/2/19

Επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας

130 €

150 €

Εκπαιδευόµενοι Ψυχαναλυτικών Εταιρειών
& Ειδικευόµενοι Ιατροί

100 €

120 €

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

180 €

190 €

Προπτυχιακοί φοιτητές

150 €

150 €

Κλινική Εποπτεία (ανά εποπτεία)

125 €

125 €

Οµαδική εγγραφή / κατ’ άτοµο

190 €

Σηµείωση: Οι οµαδικές εγγραφές αφορούν οµάδες 10 τουλάχιστον ατόµων από
την ίδια δοµή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κάθε οµάδα ορίζει έναν
υπεύθυνο για τη συλλογή των δελτίων συµµετοχής και την πληρωµή, η
οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως 15 / 2 / 19
Το δικαίωµα συµµετοχής καλύπτει:
Παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος • Έντυπο υλικό • Πιστοποιητικό
παρακολούθησης • Καφέ - Αναψυκτικά στα διαλείµµατα • ∆εξίωση υποδοχής

Καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής
Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µε:

·

·

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό:
Eurobank Ergasias (SWIFT / BIC: EFGBGRAA)
Αριθµός λογαριασµού: 0026 0237 80 0200843032
(IBAN: GR66 0260 2370 0008 0020 0843 032)
∆ικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.
Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να συναποστέλλεται µε το
∆ελτίο Συµµετοχής στη Γραµµατεία του Συµποσίου
Με πιστωτική / χρεωστική κάρτα µέσω του συστήµατος LivePay της Τράπεζας
Eurobank Ergasias, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.livepay.gr/hspp.aspx
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Οι αποδείξεις για την πληρωµή του δικαιώµατος συµµετοχής θα δοθούν στους συνέδρους κατά την παραλαβή του συνεδριακού υλικού στον χώρο του συνεδρίου.
Όσοι επιθυµούν τιµολόγιο αντί αποδείξεως παρακαλούνται να ενηµερώσουν
τη Γραµµατεία πριν από το Συµπόσιο.

Ακύρωση συµµετοχής
Τυχόν ακύρωση συµµετοχής πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στη Γραµµατεία. Σε
αυτή την περίπτωση, η επιστροφή του δικαιώµατος συµµετοχής θα γίνεται ως εξής:
Ηµεροµηνία ακύρωσης

Επιστρεφόµενο ποσό

Έως 7 / 3 / 2019
Από 8 / 3 / 2019

50% του καταβληθέντος ποσού
Καµία επιστροφή

Εγγραφές – Παραλαβή υλικού
Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι θα παραλάβουν τον φάκελο µε το έντυπο υλικό την
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 από τη Γραµµατεία, που θα λειτουργεί συνεχώς στο
χώρο του Συµποσίου. Νέες εγγραφές θα γίνονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

∆ιαµονή
Οι σύνεδροι, που ενδιαφέρονται για κράτηση δωµατίου, µπορούν να επικοινωνούν µε το Easy Travel. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easytravel.gr/hspp.

