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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο
στην Αθήνα.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας παρατηρούμε όλο και πιο συχνά
και έντονα τις επιπτώσεις που έχει η οικονομική και κοινωνική κρίση στην ψυ-
χική υγεία των συμπολιτών μας. Ακραία έκφραση αυτή της επίπτωσης είναι η
απόγνωση και η απελπισία που οδηγούν έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων στο
να αφαιρέσουν ή να αποπειραθούν να αφαιρέσουν τη ζωή τους. Το παραπάνω
κάνει όλο και πιο αναγκαία την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ειδικών της
ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση αυτών των ακραίων αρνητικών συναισθη-
μάτων που στερούν από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να ζει μια ζωή αντάξια
των προσδοκιών και δυνατοτήτων του. 

Η επιλογή του κεντρικού θέματος του συνεδρίου “Νέες προσεγγίσεις στη θερα-
πεία. Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες” έγινε με στόχο να τονιστεί η ανα-
γκαιότητα χρήσης της νεότερης επιστημονικής γνώσης για την αποτελεσματικό-
τερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί ψυχικής
υγείας αλλά και συνολικά η κοινωνία. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να προσφέρει τη μέγιστη δυνατότητα εκπαίδευσης
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στις νέες τεχνικές της γνωσιακής θεραπείας,
να προάγει το διάλογο για τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των θεραπευ-
τικών διλημμάτων και τέλος να συνδέσει φορείς και πρόσωπα στην κοινή προ-
σπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών από τις αλλαγές που επιβαρύνουν τη
χώρα μας τα τελευταία έτη. 

Σας περιμένουμε στην σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση και προσβλέ-
πουμε στην ενεργό παρουσία και συμβολή σας στις συζητήσεις μας, με τη βε-
βαιότητα ότι με τη συμμετοχή όλων μας θα αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος
και προβληματισμός.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Φραγκίσκος Γονιδάκης
Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Πρό�εδρος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Σ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αιγίδα
European Association for Cognitive and Behavioral Therapies (EACBT)

Οργανωτικός φορέας: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Με την επιστημονική συνεργασία:
• της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
• της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσοκομείο Αττικόν
• της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
• του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος Συνεδρίου: Φρ. Γονιδάκης

Τιμητική Επιτροπή
Πρόεδρος: Κ. Στεφανής
Μέλη: Ν. Βαϊδάκης ◆ Ε. Βάρσου ◆ Α. Καλαντζή-Αζίζι ◆ Ι. Λιάπας ◆ Π. Λυ-

μπέρης ◆ Μ. Μαδιανός ◆ Χ. Παπαγεωργίου ◆ Γ. Παπαδημητρίου
Α. Ραμπαβίλας ◆ Κ. Σολδάτος ◆ Κ. Φωκάς ◆ Γ. Χριστοδούλου

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Φρ. Γονιδάκης
Μέλη: Μ. Ζορμπά ◆ Δ. Kαραπαύλου ◆ Ε. Κουβαράκη ◆ Ε. Ματσούκα

Ε. Παπαδάκης ◆ Φ. Σιαμούλη ◆ Ε. Χάιντς ◆ Θ. Χαλιμούρδας 
Ντ. Χαρίλα ◆ Ε. Χριστοπούλου

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ι. Παπακώστας
Μέλη: Λ. Αθανασιάδης ◆ Α. Γενά ◆ Ι. Γιαννοπούλου ◆ Ε. Δασκαλοπού-

λου ◆ Δ. Δικαίος ◆ Μ. Ευαγγελοπούλου ◆ Κ. Ευθυμίου ◆ Γ. Ευ-
σταθίου ◆ Μ. Ζαφειροπούλου ◆ Ι. Ζέρβας ◆ Χ. Ιστίκογλου 
Θ. Καλπάκογλου ◆ Ε. Καραδήμας ◆ Ι. Κασβίκης ◆ Γ. Κλεφτάρας
Γ. Κολαΐτης ◆ Κ. Κόλλιας ◆ Μ. Κοσμίδου ◆ Σ. Κούλης ◆ Α. Λιόση
Γ. Μαλογιάννης ◆ Ε. Μασδράκης ◆ Γ. Μιχόπουλος ◆ Α. Μπίμπου
Π. Νικηφορίδης ◆ Μ. Οικονόμου ◆ Β. Παπαγεωργίου ◆ Τ. Πασχά-
λη ◆ Α. Πεχλιβανίδης ◆ Σ. Πορτινού ◆ Π. Ρούσση ◆ Γ. Σίμος 
Π. Σκαπινάκης ◆ Α. Σταλίκας ◆ Ν. Στεφανής ◆ Α. Στογιαννίδου 
Β. Σωτηροπούλου ◆ Π. Χατζηλάμπρου ◆ Ι. Χατζημανώλης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑφΕΙΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Easy Travel ◆ Αναγνωστοπούλου 19, 10673 Αθήνα
Τηλ: 2103615201, 2103609442 ◆ Fax: 2103625572 ◆ Email: easytravel@hol.gr



ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, από 15:30 έως 20:30 θα διεξαχθούν παράλληλα, στο
ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis τα παρακάτω εργαστήρια:

An introduction to Dialectical Behavior Therapy
A. DuBose, Διευθυντής Εκπαίδευσης στο Behavioral Tech, ΗΠΑ

How to conduct CBT for Social Anxiety Disorder with large groups?
S. Marom, Πρόεδρος της Ισραηλινής Εταιρείας Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θερα-
πείας, Διευθύντρια του Προγράμματος για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
των αγχωδών διαταραχών, Geha Mental Health Center, Ισραήλ

Guided self-help in mental health care: Αn application of low intensity CBT
interventions
P. Rijnders, Μέλος του Δ.Σ. της Ολλανδικής Εταιρείας Γνωσιακής Συμπεριφορικής
Θεραπείας και της Επιτροπής Σύνταξης της Journal for Directive Therapy, Ολλανδία

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα Αγγλικά.
Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι εξαιρετικά περιορισμένες - 35 άτομα ανά εργα-
στήριο - η δε συμμετοχή σε αυτά προϋποθέτει την εγγραφή στο συνέδριο. Θα
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις συμμετοχής. 
Για την απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής / πληρωμής τόσο στο Συνέδριο όσο
και στα εργαστήρια θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο
δυνατόν στη Γραμματεία του Συνεδρίου η οποία θα τους ενημερώνει άμεσα αν
υπάρχουν κενές θέσεις, ώστε ακολούθως να τακτοποιούν οικονομικά συγχρόνως
τόσο την εγγραφή τους στο συνέδριο όσο και στο εργαστήριο. 

ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εί-
ναι οι εξής:
• Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για συναισθηματικές και αγχώδεις διατα-

ραχές
• Η συμβολή της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των

ψυχώσεων
• Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για τις παρορμητικές και καταναγκαστικές

διαταραχές 
• Θεραπευτικές παρεμβάσεις στις διαταραχές προσωπικότητας 
• Αυτοκαταστροφική Συμπεριφορά
• Η συνάντηση της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας με τις βιολογικές θερα-

πείες και ο συντονισμός της ψυχοθεραπείας με την φαρμακευτική αγωγή
• Χρόνιες σωματικές νόσοι και πόνος. Η συνεισφορά της γνωσιακής συμπεριφο-

ρικής θεραπείας 5
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• Κλινικές παρεμβάσεις σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών, όπως παιδιά, ηλι-
κιωμένοι, μετανάστες

• Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και εποπτεία
• Ψυχο-ιατροδικαστικά θέματα στην άσκηση της γνωσιακής συμπεριφορικής

θεραπείας

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
Κύριες ομιλίες ◆ Στρογγυλά τραπέζια ◆ Εργαστήρια ◆ Ελεύθερες προφορικές
και αναρτημένες ανακοινώσεις

Κύριες ομιλίες
A. DuBose (ΗΠΑ): The challenges of treating Bipolar Personality Disorder
patients and the evolution of Dialectical Behavior Therapy through the decades

S. Marom (Ισραήλ): Long term follow up of Cognitive Behavior Group Therapy
completers with Social Anxiety Disorder

P. Rijnders (Ολλανδία): Less is more: Low intensity interventions in Cognitive
Behavior Therapy. A promising practice in mental health care

Ι. Παπακώστας: Ο μύθος του Σισσύφου

Φρ. Γονιδάκης & Γ. Μπορέτος: Η χρήση της τεχνολογίας στην ψυχοθεραπεία

Στρογγυλά τραπέζια

Διαταραχές Σωματικής Δυσμορφίας
Συντονιστές: Σ. Κούλης, Ι. Παπακώστας

Εφαρμογή του Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού 
Προγράμματος για τη Σχιζοφρένεια (I.P.T.) 
Συντονιστές: Κ. Ευθυμίου, Π. Γεωργίλα

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε άτομα με ανθιστάμενες μορφές 
Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής
Συντονιστές: Ν. Βαϊδάκης, Η. Μουρίκης

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε άτομα με διαταραχές 
σχετιζόμενες με την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Συντονιστές: Η. Μουρίκης, Θ. Χαλιμούρδας

Ρύθμιση συγκινήσεων: Kλινικές ενδείξεις και θεραπεία
Συντονιστές: Ι Παπακώστας, Ν. Βαϊδάκης

Η ευαισθησία στην αηδία και η σχέση της με ποικίλες μορφές 
ψυχοπαθολογίας
Συντονιστές: Γ. Σίμος, Ν. Βαϊδάκης
Νέες μορφές εθισμού
Συντονιστές: Ι. Λιάππας, Θ. Παπαρρηγόπουλος

Διαταραχή Υπερφαγίας. Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση
Συντονιστές: Φρ. Γονιδάκης, Ε. Χάιντς
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Θεραπεία Σχημάτων: Νεότερα κλινικά δεδομένα, ερευνητικά πρωτόκολλα και
κλινικές εφαρμογές
Συντονιστές: Ι.Α. Μαλογιάννης, Ι. Ζέρβας

Κατανόηση και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της αυτοκτονικότητας
Συντονιστές: Γ. Βασλαματζής, Φρ. Γονιδάκης

Φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Συνδυασμός ή ανταγωνισμός; 
Συντονιστές: Ι. Χατζημανώλης, Α. Πεχλιβανίδης

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία ασθενών 
με πολλαπλή συμπτωματολογία
Συντονιστές: Θ. Χαλιμούρδας, Ντ. Χαρίλα

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά και ενήλικες
Συντονιστές: Κ. Παπανικολάου, Α. Πεχλιβανίδης

Περί μετάνοιας, μια βιοψυχοκοινωνικοπνευματική προσέγγιση
Συντονιστές: π. Α. Αυγουστίδης, Σ. Κούλης

Εκπαίδευση στην Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Συντονιστές: Γ. Σίμος, Ν. Νικολαΐδης

Δομημένα Ομαδικά Προγράμματα στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία: Θεωρία και Πράξη
Συντονιστές: Κ. Ευθυμίου, Μ. Ζορμπά

Διαχείριση περιπτώσεων ανθεκτικών στη Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία
Συντονιστές: Ντ. Χαρίλα, Φρ. Γονιδάκης

Έρευνα Πεδίου στη Θεραπεία Συμπεριφοράς
Συντονιστές: Ν. Βαϊδάκης, Ι. Κασβίκης

Πρακτικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας
Συντονιστές: Α. Δουζένης, Ι. Μιχόπουλος

Διαταραχή Δυσφορίας Φύλου
Συντοντιστές: Λ. Αθανασιάδης, Γ. Φλούδας

Συστημική θεραπεία και Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία: 
Ένα νέο πεδίο συνεργασίας; 
Συντονίστριες: Β. Πομίνι, Ντ. Χαρίλα

Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης σε διάφορες μορφές ψυχοπαθολογίας 
και γνωστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις για τη βελτίωσή της
Συντονίστριες: Ε. Χριστοπούλου, Μ. Ευαγγελοπούλου

Γνωστική Συμπεριφορική Ομαδική Θεραπεία - Εφαρμογές και Προτάσεις
Συντονιστές: Κ. Διαμαντίδου, Π. Νικηφορίδης

Η επίδραση του στίγματος της ψυχικής πάθησης 
στην ψυχοθεραπευτική πρακτική
Συντονίστριες: Μ. Οικονόμου, Ε. Λουκή
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Εργαστήρια

Εκπαίδευση στην δομημένη Συμπεριφoρική Ανάλυση και Θεραπεία 
της Διαταραχής Πανικού και της Αγοραφοβίας. Κλινική άσκηση 
σε καταγεγραμμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, σύνταξη και εφαρμογή
εξατομικευμένου φυλλαδίου θεραπείας ασθενών
Συντονίστρια: Τ. Μητσοπούλου

Βιωματικό εργαστήρι Eνσυνειδητότητας (Mindfulness): 
Ο ρόλος του θεραπευτή
Συντονίστριες: Μ. Ηλιοπούλου, Μ.Ε. Κολίρη

Η εφαρμογή του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού μοντέλου στη θεραπεία
υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων
Συντονίστρια: Φ. Λέκκα

Η εποπτεία στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
Συντονίστρια: Ντ. Χαρίλα, Θ. Καλπάκογλου

Διακοπή καπνίσματος
Συντονιστές: Κ. Ευθυμίου, Ε. Σοφιανοπούλου

Εικόνα του σώματος στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: 
Θεωρία και εισαγωγικές ασκήσεις για την βελτίωση του
Συντονίστρια: Ε. Χάιντς

Σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία για παιδιά και εφήβους

Ιδιαιτερότητες στην θεραπεία παιδιών κι εφήβων 
στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία 
Συντονίστριες: Α. Σοφιανοπούλου, Α. Καλαντζή-Αζίζι

Και με τους γονείς τι κάνουμε στις θεραπείες παιδιών και εφήβων;  
Συντονίστριες: Κ. Αγγελή, Χρ. Βαρβέρη, Γ. Κακλαμάνη

Διαχείριση «δύσκολων» κλινικών περιπτώσεων εφήβων  
Ι. Γιαννοπούλου, Α. Καλαντζή-Αζίζι
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Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με προφορική
ή αναρτημένη ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, προσκα-
λούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους (200-250 λέξεις) δηλώνοντας
συγχρόνως τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης.

Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου της
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eees.gr. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά
τις οδηγίες για την συγγραφή των περιλήψεων.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα ομαδοποιηθούν θεματικά και θα αξιολογη-
θούν από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα καθορίσει τον τρόπο παρουσίασης
των εργασιών που θα επιλεγούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με αποκλειστικό
γνώμονα το διαθέσιμο χρόνο και χώρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαί-
ρως από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σχετικά με τον τρόπο, την ημερομηνία και
την ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές ανακοινώσεις: Διάρκεια 10’ συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την
παρουσίαση τυχόν οπτικοακουστικού υλικού

Αναρτημένες ανακοινώσεις: Ωφέλιμες διαστάσεις πινάκων ανάρτησης: 
80 εκ. πλάτος Χ 120 εκ. ύψος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, 

ώστε να διευκολυνθεί η ταξινόμηση και αξιολόγησή τους.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης είναι η καταβολή του δικαιώματος
συμμετοχής από τον παρουσιαστή της εργασίας. Κάθε παρουσιαστής μπορεί να
υποβάλει το πολύ δύο περιλήψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ημερομηνίες
28-30 Νοεμβρίου 2014. Οι προβλεπόμενες ώρες εργασιών και τις τρεις ημέ-
ρες του συνεδρίου είναι 09.00-19.30

Τόπος διεξαγωγής εργασιών
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis 
(Παρθενώνος 19-25, Μακρυγιάννη)

Το συνέδριο στο internet
Όλες οι πληροφορίες, τόσο σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα όσο και με
τις πρακτικές πλευρές της διοργάνωσης θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (www.eees.gr) το οποίο θα
ενημερώνεται τακτικά κατά την πρόοδο της προετοιμασίας του Συνεδρίου.

Επίσημη γλώσσα συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Οι διαλέξεις των ξένων ομι-
λητών θα δοθούν στα Αγγλικά. Δεν θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση.

Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση
Πληροφορίες για τον αριθμό μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME credits) που θα αναλογούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν σε εύθετο
χρόνο στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς.

Εγγραφή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη
Γραμματεία το εσώκλειστο Δελτίο Συμμετοχής, το συντομότερο δυνατόν, συ-
νοδευόμενο από αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής. Οι εγ-
γραφές θα θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνον εφόσον η Γραμματεία έχει λάβει
και τα δύο αυτά έγγραφα. Το Δελτίο Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ηλε-
κτρονικά μέσω του ιστότοπου www.eees.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής
έως 15/9/14 Από 16/9/14  

Ειδικοί ιατροί 150 € 180 €  
Ειδικευόμενοι ιατροί 110 € 130 €  
Άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 100 € 120 €  
Προπτυχιακοί φοιτητές 40 € 60 €  
Εργαστήριο A. Dubose (προαιρετικό) 50 € 50 €  
Εργαστήριο S. Marom (προαιρετικό) 50 € 50 €  
Εργαστήριο P. Rijnders (προαιρετικό) 50 € 50 €  

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει: Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμ-
ματος • Έντυπο υλικό του συνεδρίου • Είσοδο στην έκθεση • Πιστοποιητικό παρα-
κολούθησης • Καφέ / αναψυκτικά στα διαλείμματα • Ελαφρά δεξίωση υποδοχής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ
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Σημειώσεις: Οι ειδικευόμενοι και οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να αποστέλλουν έγγραφο απο-
δεικτικό της ιδιότητάς τους μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής. Το δικαίωμα συμμετοχής για τους προ-
πτυχιακούς φοιτητές καλύπτει μόνο την παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, την
παραλαβή του έντυπου υλικού του συνεδρίου και το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής
Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο και τα προσυνεδριακά ερ-
γαστήρια γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού (IBAN): GR45 0140 4380 4380 0200 2003 061
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης συναποστέλλεται με το Δελτίο Συμμε-
τοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Σημείωση: Οι αποδείξεις για την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής θα δοθούν στους συνέ-
δρους από τη Γραμματεία κατά την παραλαβή του συνεδριακού υλικού στο χώρο του συνεδρίου.

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

Ημερομηνία ακύρωσης Επιστρεφόμενο ποσό
Έως 15/9/14 75% του καταβληθέντος ποσού
Από 16/9/14 έως 15/10/14 50% του καταβληθέντος ποσού
Από 16/10/14 καμία επιστροφή 

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου.
Τραπεζικά και άλλα έξοδα θα παρακρατηθούν από το ποσό της επιστροφής.

Επί τόπου Γραμματεία - Προσέλευση - Παραλαβή υλικού
Οι σύνεδροι θα παραλάβουν το υλικό του συνεδρίου από την Γραμματεία την Πα-
ρασκευή 28 Νοεμβρίου, από τις 08:30.
Οι εγγεγραμμένοι στα προσυνεδριακά εργαστήρια θα παραλάβουν το υλικό τους
την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, 14:00-15:00.
Η Γραμματεία θα λειτουργεί τις ώρες εργασιών του συνεδρίου. Επί τόπου θα γίνο-
νται και οι νέες εγγραφές εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Έκθεση
Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση βιβλίων και φαρμακευτικών προϊό-
ντων, ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες

Κοινωνικές εκδηλώσεις
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, μετά την Εναρκτήρια Συνεδρία, θα ακολουθήσει
ελαφρά δεξίωση υποδοχής.
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Το Easy Travel, οργανωτικό & επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο του Συνεδρίου, έχει
δεσμεύσει για τη διαμονή των συνέδρων δωμάτια στα παρακάτω ξενοδοχεία,
σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. 

Ξενοδοχείο Τιμή μονόκλινου Τιμή δίκλινου 
Divani Palace Acropolis 85 € 90 €
Philippos 55 € 65 €  
(πολύ κοντά στο Divani Palace Acropolis)

Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό, φόρους και υπηρεσίες 

Οι σύνεδροι που προέρχονται από πόλεις εκτός Αθηνών και επιθυμούν να κα-
ταλύσουν σε ένα από τα παραπάνω ξενοδοχεία, παρακαλούνται να συμπλη-
ρώσουν και να στείλουν εγκαίρως στο Easy Travel το εσώκλειστο Δελτίο Κρά-
τησης Ξενοδοχείου. Οι αιτήσεις για κράτηση δωματίου θα ικανοποιηθούν με
σειρά προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
υποδείξουν τη σειρά προτίμησής τους για τα προσφερόμενα ξενοδοχεία. 
Το Δελτίο Κράτησης μπορεί να υποβληθεί και από την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.easytravel.gr/cognitive

Τρόπος πληρωμής
Για την κράτηση ξενοδοχειακού καταλύμματος απαιτείται προκαταβολή ίση με
το κόστος μιας διανυκτέρευσης στο ξενοδοχείο πρώτης προτίμησης, η δε εξό-
φληση έως 31 Οκτωβρίου 2014.

Οι πληρωμές για την κράτηση δωματίου μπορούν να γίνουν με 
• Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

Alpha Bank
Αρ. Λογαριασμού (IBAN): GR26 0140 1070 1070 0232 0004 632
Δικαιούχος: Π. Μαρλαντής - Easy Travel
Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην τράπεζα αποστέλλεται στο
Easy Travel μαζί με το Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου

• Πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD
Υπάρχει δυνατότητα online πληρωμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.easytravel.gr/cognitive

Η επιβεβαίωση της κράτησης θα γίνει από το Easy Travel μετά την είσπραξη της
προκαταβολής

Ακύρωση κράτησης ξενοδοχείου
Ακυρώσεις κρατήσεων δωματίων πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο
Easy Travel. Ανάλογα με την ημερομηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης θα επι-
στρέφεται μέρος του καταβληθέντος ποσού ως εξής:

Ημερομηνία ακύρωσης Επιστρεφόμενο ποσό
Έως 6/11/14 50% του καταβληθέντος ποσού
Από 7/11/14 καμία επιστροφή 

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου.
Τραπεζικά και άλλα έξοδα θα παρακρατηθούν από το προς επιστροφή ποσόν.

ΔΙΑΜΟΝΗ



ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Οργανωτικό Γραφείο του Συνεδρίου
Easy Travel ◆ Αναγνωστοπούλου 19, 10673 Αθήνα ◆ Fax: 2103625572 ◆ Email: easytravel@hol.gr

ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

4πανελλήνιο συνέδριο
o

Γνωσιακών ψυχοθεραπειών

Ημερομηνία  _______________ Υπογραφή ___________________

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.eees.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έως 15/9/14 Από 16/9/14 Ευρώ

[  ] Ειδικοί ιατροί 150 € 180 € = _______

[  ] Ειδικευόμενοι ιατροί 110 € 130 € = _______

[  ] Άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 100 € 120 € = _______

[  ] Προπτυχιακοί Φοιτητές 40 € 60 € = _______

[  ] Εργαστήριο T. DuBose (προαιρετικό) 50 € 50 € = _______

[  ] Εργαστήριο S. Marom (προαιρετικό) 50 € 50 € = _______ 

[  ] Εργαστήριο P. Rijnders (προαιρετικό) 50 € 50 € = _______

       ΣΥΝΟΛΟ = _______

ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
Alpha Bank - Αρ. λογαριασμού (IBAN): GR45 0140 4380 4380 0200 2003 061
Δικαιούχος: “Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο-------------------------------------------------------------------------------------

Ειδικότητα / Ιδιότητα--------------------------------------------------------------------------------

Ίδρυμα / Φορέας ------------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση --------------------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο-----------------------------------------------Fax ----------------------------------------

Email----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Οργανωτικό Γραφείο του Συνεδρίου
Easy Travel ◆ Αναγνωστοπούλου 19, 10673 Αθήνα ◆ Fax: 2103625572 ◆ Email: easytravel@hol.gr

4πανελλήνιο συνέδριο
o

Γνωσιακών ψυχοθεραπειών

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Ξενοδοχείο                                       Τιμή μονόκλινου                   Τιμή δίκλινου 
[  ] Divani Palace Acropolis                          85 €                                      90 €
[  ] Philippos                                                 55 €                                      65 €

Παρακαλώ κρατήστε: ______ Μονόκλινο (α)     _______________ Δίκλινο (α)

Από: ____________ (ημ/νία άφιξης) Έως: ________________ (ημ/νία αναχώρησης)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Αξία μίας διανυκτέρευσης Χ ________δωμάτια = ___________ € 

ΠΛΗΡΩΜΗ ME 
[  ]     Κατάθεση στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό (επισυνάπτεται το αποδεικτι-

κό κατάθεσης)
Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού (IBAN): GR26 0140 1070 1070 0232 0004 632
Δικαιούχος: Π. Μαρλαντής - Easy Travel

[  ]     Πιστωτική κάρτα                               [  ] Visa                           [  ] Mastercard

Ονοματεπώνυμο κατόχου ------------------------------------------------------------------------
(όπως ακριβώς αναγράφεται στην κάρτα)

Αρ. κάρτας ______________________________Λήξη _________CVV2 code _______

Εξουσιοδοτώ τον Π. Μαρλαντή - Easy Travel να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα για την κρά-
τηση ξενοδοχείου σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του “4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνω-
σιακών Ψυχοθεραπειών” (επισυνάπτω φωτοτυπίες των 2 όψεων της πιστωτικής μου κάρτας)

ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ
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Ημερομηνία  _______________ Υπογραφή ___________________

Η κράτηση ξενοδοχείου και η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν
και online στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easytravel.gr/cognitive

Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
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