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Περίγραµµα µαθηµάτωνΠερίγραµµα µαθηµάτωνΠερίγραµµα µαθηµάτωνΠερίγραµµα µαθηµάτων    
 
 

 Έννοια της ψυχοπαθολογίας – ∆ιαγνωστικά ζητήµατα – 
Αιτιολογία - Ψυχολογικές παρεµβάσεις 

 Παρεµβάσεις στην οικογένεια και την κοινότητα – Βιολογικές 
θεραπείες και ερµηνεία - Πρόληψη 

 Αγχώδεις διαταραχές 
 ∆ιαταραχές της διάθεσης 
 Σωµατόµορφες διαταραχές 
 Σχιζοφρένεια 
 Σεξουαλικές διαταραχές 
 ∆ιαταραχές σχετιζόµενες µε τραυµατικές καταστάσεις 
 ∆ιαταραχές προσωπικότητας 
 ∆ιαταραχές διατροφής 
 Εξαρτήσεις  
    
    
    
        
ΑξΑξΑξΑξιολόγησηιολόγησηιολόγησηιολόγηση    

• Τελική εξέταση: συνδυαστικές ερωτήσεις ανάπτυξης, 
υποχρεωτικές και κατ’ επιλογήν 
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ΣύγγραµµαΣύγγραµµαΣύγγραµµαΣύγγραµµα    

 
Επιλογή 1 
 
Χριστοπούλου, Α. (2008). Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία του 
ενήλικα. Αθήνα: Μοτίβο εκδοτική. 
 
Επιλογή 2 

 
Bennett, P. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία (Α. 
Καλαντζή – Αζίζι, Γ. Ευσταθίου Επιµ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 

 
Επιλογή 3 

 
Heiden, L. & Hersen, M. (1999). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία 
(Α. Καλαντζή – Αζίζι, Φ. Αναγνωστόπουλος Επιµ.). Αθήνα: Ελληνικά 
Γράµµατα. 

 
Βασική βιβλιογραφίαΒασική βιβλιογραφίαΒασική βιβλιογραφίαΒασική βιβλιογραφία    
  
 Ζαφειροπούλου, Μ., και Κλεφτάρας,  Γ. (2004) (επιµ. εκδ.).  Εφαρµοσµένη  Κλινική Ψυχολογία  του  

Παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.   
 
Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M. & Johnson, S. L. (2010) Ψυχοπαθολογία. (µεταφ. Θ. Καραµπά, 
επιστ. επιµέλεια Ε. Αυδή & Π. Ρούσση). Αθήνα: ∆αρδανός.  
 
Ποταµιάνος, Γ. Α. (2000). Κλινική ψυχολογία: Σύγχρονα θέµατα κλινικής πρακτικής και έρευνας. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα. 

 

ΣύνδεσµοιΣύνδεσµοιΣύνδεσµοιΣύνδεσµοι    
 

 ΕΛΨΕ - Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας 
www.clinicalhealthpsychology.gr 
 
BPS - The Division of Clinical Psychology 

 http://www.bps.org.uk/dcp/dcp_home.cfm 
 

APA division 12 - Society of Clinical Psychology 
http://www.div12.org 
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
 
Σύγχρονες θεωρίες για την ψυχοπαθολογία – ιστορική επισκόπηση – διαγνωστικά ζητήµατα – 
αιτιολογία των προβληµάτων ψυχικής υγείας 
 
Ψυχαναλυτική προσέγγιση – συµπεριφορικές προσεγγίσεις – γνωσιακές προσεγγίσεις – 
ανθρωπιστικές προσεγγίσεις – πόσο αποτελεσµατικές είναι θεραπείες 
 
Φαρµακοθεραπεία – ηλεκτροσπασµοθεραπεία – ψυχοχειρουργική 
 
∆οµική θεραπεία οικογένειας – στρατηγική θεραπεία οικογένειας – ψυχοκοινωνικές ερµηνείες 
προβληµάτων ψυχικής υγείας 
 
Γενικευµένη αγχώδης διαταραχή – ειδικές φοβίες – διαταραχή πανικού – ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή 
 
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή – διπολική διαταραχή 
 
Σωµατοποιητική διαταραχή – υποχονδρίαση – σωµατοδυσµορφική διαταραχή 
 
Φύση της σχιζοφρένειας – διαγνωστικά κριτήρια – αιτιολογία - θεραπεία  
 
Στυτική δυσλειτουργία – κολεόσπασµος – παραφιλίες – παιδοφιλία 
 
Οµάδα Α, Β, Γ διαταραχών προσωπικότητας – αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας 
 
∆ιαταραχή µετά από τραυµατικό στρες – θεραπεία – αιτιολογία 
 
Ψυχογενής βουλιµία – ψυχογενής ανορεξία 

 
Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες – υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – χρήση ηρωίνης – 
παθολογική χαρτοπαιξία 
 


