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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Ό,τι πρέπει να ξέρουν
για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα
οι επαγγελματίες υγείας.



Πριν 20 περίπου χρόνια, έλαβα μια πρόσκληση από τον καθηγητή Ray Rosen
να συμμετέχω ως διδάσκων στα μαθήματα Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας
στους 4ετείς φοιτητές Ιατρικής του Robert Wood Johnson Medical School.
Η συμμετοχή μου στα μαθήματα μού έδωσε γνώσεις και ερεθίσματα
που άλλαξαν οριστικά τον τρόπο σκέψης και την καθημερινή μου ιατρική πράξη.
Και δημιούργησαν το όνειρο να αναπτύξω αντίστοιχο κύκλο εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στάθηκα τυχερός που στη διαδρομή μου συναντήθηκα με την Εύη Κυράνα,
–μία σεξολόγος και ένας γιατρός σε μία μίξη ιδεών βιωματική και ανατρεπτική-,
και έτσι έγινε κοινός στόχος να στήσουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα πάνω στην
Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα για γιατρούς.

Τα Σεμινάρια Κλινικής Σεξολογίας, αρχικά στη Θεσσαλονίκη το 2014
και τον επόμενο χρόνο στην Αθήνα, αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει
μέχρι σήμερα στη μακρόχρονη πορεία μας ως δάσκαλοι. Και μας "σφράγισαν" όλους αυτές
οι εκδηλώσεις, εκπαιδευτές-εκπαιδευόμενους και απλούς ανθρώπους που μοιράστηκαν
μαζί μας το πιο προσωπικό κομμάτι της ζωής τους.

Το Κέντρο Σεξουαλικής και  Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.)
με την οργανωτική συμβολή του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων
οργανώνει για τρίτη φορά ετήσιο κύκλο Σεμιναρίων Κλινικής Σεξολογίας
που απευθύνεται σε ιατρούς και ψυχολόγους.

Διαφορετικός πολύ αυτός ο τρίτος κύκλος, βασίζεται στο διαδίκτυο και είναι μία σύνθεση
μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων από τους πλέον διαπρεπείς, διεθνώς, επιστήμονες
στο αντικείμενο που πραγματεύεται ο καθένας, μαζί με live διαδικτυακές συνευρέσεις
στα έξι πολύτιμα bootcamps που περιλαμβάνει.

Ευελπιστώ το ΣεΚΣ3 να αγαπηθεί όσο τα προηγούμενα από τους συμμετέχοντες.

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ

Πρόσκληση
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Συχνές Ερωτήσεις

Τα σεμινάρια θα γίνονται διαδικτυακά, και οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα video και 
το υπόλοιπο υλικό. Συνολικά ο κύκλος περιλαμβάνει 12 θεματικά σεμινάρια διάρκειας 4 ωρών το 
καθένα, δηλαδή 48 ώρες που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι σε διάστημα 12 
περίπου μηνών. Εκτός αυτών, το ΣεΚΣ 3 περιλαμβάνει και 6 bootcamps (διάρκειας 4 ωρών το 
καθένα), εντατικής εκπαίδευσης που θα γίνουν διαδικτυακά αλλά με ζωντανή σύνδεση 
εκπαιδευτών κι εκπαιδευομένων.

Τι εγκρίσεις έχει λάβει;
Ολόκληρη η εκπαιδευτική πλατφόρμα της IOSS είναι πιστοποιημένη τόσο από την American 
Psychological Association (APA), όσο και από το πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρκεί να εκδηλώσω ενδιαφέρον;
Όχι. Παρότι το ΙΜΟΠ/ΚΕΣΑΥ προσπαθεί να καλύψει τους περισσότερους γιατρούς/ψυχολόγους 
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν το ΣεΚΣ 3, η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή σας. Οι πρώτοι 100, με σειρά προτεραιότητας, θα το παρακολουθήσουν 
εντελώς δωρεάν. Στους υπόλοιπους θα δοθεί έκπτωση 50% (αρχική τιμή 400 ευρώ).

Πώς μπορώ να εγγραφώ στην ιστοσελίδα seks.gr; 
Πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα έχουν όλοι οι συμμετέχοντες του ΣεΚΣ3, 
αφού πρώτα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους και λάβουν το ατομικό τους voucher. Για 
δημιουργία νέου λογαριασμού αλλά και για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα 
του ΣεΚΣ 3, πατάτε τη λέξη "σύνδεση" πάνω δεξιά στην αρχική σελίδα και ακολουθείτε τις 
οδηγίες. Στην περίπτωση δημιουργίας νέου λογαριασμού θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα 
πεδία με αστερίσκο.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο σεμινάριο; 
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το ΣΕΚΣ3 πατήστε εδώ
Δεκτοί θα γίνονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Οι πρώτοι 100 θα συμμετέχουν 
δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας αίτησής τους. 
Στους υπόλοιπους θα δοθεί έκπτωση 50% (αρχική τιμή 400 ευρώ). 
Μπορείτε να αγοράσετε το voucher συμμετοχής σας (200 ευρώ) από εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, email: info@imop.gr
ή τηλέφωνο: 6942791082 (Μαρίνα Τσιούπρου).

Σε τι αποσκοπεί το ΣεΚΣ 3;
Οι σκοποί των Σεμιναρίων είναι:
1. Να καλύψουν τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε θέματα σεξουαλικής υγείας και 
αντιμετώπισης ανθρώπων με σεξουαλικά προβλήματα.
2. Να διδάξουν βασικά κομμάτια στην επικοινωνία ιατρού/ψυχολόγου-ασθενή σε θέματα 
σεξουαλικότητας.
3. Να δώσουν τις βάσεις για συμβουλευτική σε θέματα σεξουαλικής υγείας, στο πλαίσιο της 
καθημερινής ιατρικής πράξης.
4. Να χρησιμεύσουν στην προετοιμασία όσων στοχεύουν να δώσουν τις εξετάσεις τόσο της 
UEMS για τον τίτλο του Fellow of the European Committee on Sexual Medicine, FECSM 
(www.mjcsm.org), όσο και για τον τίτλο “Certified Psych-sexologist” των επιστημονικών εταιρειών 
European Society for Sexual Medicine – ESSM (www.essm.org) και European Federation of 
Sexology EFS (www.efs.org). 

Ποιους αφορά; 
Κατά προτεραιότητα ειδικευόμενους ή ειδικούς Ιατρούς και Ψυχολόγους που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τη Σεξουαλική Ιατρική και την Κλινική Σεξολογία. Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες 
θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, μαζί με αντίγραφο 
του βασικού Πανεπιστημιακού πτυχίου τους. Δεκτοί θα γίνονται όσοι πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας αίτησής τους. 

Ποιοι το διοργανώνουν;
Τα οργανωτικά θέματα των σεμιναρίων έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών 
Παθήσεων, σε συνεργασία με την International Online Sexology Supervisors (IOSS) 
(www.sexologysupervisors.org). H IOSS έχει αναπτύξει μια υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτική 
πλατφόρμα, στην οποία συμμετέχουν οι πλέον διακεκριμένοι και έγκριτοι διεθνώς επιστήμονες 
ως εκπαιδευτές (faculty). 
Την οργάνωση θα επιμεληθεί η κ. Μαρίνα Τσιούπρου (MA), υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων 
τόσο του ΙΜΟΠ όσο και του ΚΕ.Σ.Α.Υ. Συντονιστές και επιστημονικοί υπεύθυνοι του ΣεΚΣ 3 είναι 
ο καθηγητής του ΑΠΘ Δημήτρης Χατζηχρήστου, ιδρυτής της European Society for Sexual 
Medicine – ESSM και η ψυχολόγος/σεξολόγος Δρ. Εύη Κυράνα, επί μία δεκαετία Πρόεδρος της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών εξετάσεων για τον τίτλο “Certified Psych-sexologist” (ESSM και EFS).

Γενικές πληροφορίες για την εκδήλωση
Λόγω της μεγάλης επιτυχίας των Α' και Β’ κύκλων του προγράμματος, που υλοποιήθηκαν το 
2014-2015 στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα, αποφασίστηκε ο Γ΄ κύκλος να 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ώστε να τον παρακολουθήσουν και επαγγελματίες υγείας που 
λόγω απόστασης θα ήταν δύσκολο να μετακινούνται. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 
βιντεοσκοπημένα μαθήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της IOSS.
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Πρόγραμμα Mαθημάτων (videos)
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Η διασύνδεση της σεξουαλικής διέγερσης,
της επιθυμίας και της ευχαρίστησης
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Διαταραχές
γυναικείας διέγερσης

Διαταραχές
γυναικείου οργασμού
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γεννητικών οργάνων

Πώς μπορεί το σεξ να επιβιώσει
κατά την εμμηνόπαυση

Λήψη σεξουαλικού ιστορικού
για ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία

Διαταραχές
ανδρικής επιθυμίας

Βιολογικές πτυχές
της στυτικής δυσλειτουργίας

Ψυχογενής
στυτική δυσλειτουργία

Διαταραχές
εκσπερμάτισης

Ηθικές αρχές & πρότυπα
για την πρακτική
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Jim Pfaus

Francesca Tripodi

Annamaria Giraldi

Fransesca Tripodi

Fransesca Tripodi

Johannes Bitzer

Mijal Luria

Εύη Κυράνα

Yacov Reisman

Δημήτρης Χατζηχρήστου

Εύη Κυράνα

Εύη Κυράνα

Διάφοροι συγγραφείς

Διάφοροι συγγραφείς

Σεξουαλική διέγερση, επιθυμία και ευχαρίστηση. 
Η νευροχημεία του εγκεφάλου.
 
Ορισμοί της Γυναικείας Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας. 
Διάγνωση και παράγοντες κινδύνου. Βασικές ερωτήσεις για τη λήψη σεξουαλικού ιστορικού.

Διάγνωση της διαταραχής της γυναικείας υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας. 
Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Επιλογές θεραπείας.

Διάγνωση της διαταραχής της σεξουαλικής διέγερσης των γυναικών. 
Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Επιλογές θεραπείας

Διάγνωση της διαταραχής του γυναικείου οργασμού. 
Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Επιλογές θεραπείας.

Διάγνωση διαταραχής πόνου των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 
Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Επιλογές θεραπείας.

Κατανόηση της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. 
Σεξουαλικές συνέπειες. Επιλογές θεραπείας.

Ορισμοί διάγνωσης της ανδρικής σεξουαλικής δυσλειτουργίας 
και παράγοντες κινδύνου. Βασικές ερωτήσεις για τη λήψη σεξουαλικού ιστορικού.

Διάγνωση της διαταραχής της υποδραστήριας σεξουαλικής επιθυμίας 
των αντρών. Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Επιλογές θεραπείας.

Ανατομία και φυσιολογία της σεξουαλικής απόκρισης των γεννητικών οργάνων. 
Ιατρική αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας. Ιατρικές θεραπευτικές επιλογές.

Εκτίμηση και διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας.
Ψυχολογική αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας. Επιλογές ψυχοσεξουαλικής θεραπείας.

Διάγνωση της πρόωρης και καθυστερημένης εκσπερμάτωσης. Σχετικοί παράγοντες κινδύνου.
Επιλογές θεραπείας.

Δέσμευση στην ηθική πρακτική σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. 
Κώδικας συμπεριφοράς για σεξολόγους. Πρότυπα πρακτικής και αρμοδιότητες για ειδικούς στη σεξολογία.

Σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε νέους. 
Σχετικοί παράγοντες κινδύνου. Σεξουαλική ικανοποίηση.



Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 6 bootcamps διαρκείας 4 ωρών το καθένα (ένα ανά δίμηνο).
Κάθε bootcamp εστιάζει σε μία θεματική ενότητα με διάρκεια 3 ώρες.
Και τα 6 συνοδεύονται  από παρουσίαση/συζήτηση του πλέον ενδιαφέροντος περιστατικού
που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές το τελευταίο δίμηνο (διάρκεια 1 ώρα).

Πρόγραμμα των Bootcamps

1. ‘Ο,τι πρέπει να καταλάβουμε για τη σεξουαλική
και αναπαραγωγική υγεία (3 ώρες). 
Μια διαδραστική «εκ βαθέων» συζήτηση του δασκάλου μας 
και «πατέρα» της Ελληνικής Σεξολογίας Νίκου Βαϊδάκη
με την Εύη Κυράνα.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Νίκος Βαϊδάκης - Εύη Κυράνα

Bootcamp ➊ ― 4 Μαρτίου 2023

1. Όταν η απιστία μπει στη σχέση
(ακόμη και ως υπόνοια) (3 ώρες). 
Ζήλεια και απιστία μπερδεύονται και συχνά σημαδεύουν τις 
σχέσεις. Υπονομεύουν δε κάθε θεραπευτική προσπάθεια.
Η Εύη Κυράνα θα μας ξεναγήσει στις διαφορετικές εκδοχές 
του θέματος και θα μας παρουσιάσει τρόπους χειρισμού.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Παρουσίαση από εκπαιδευόμενο.

Bootcamp ➍ ― 2 Σεπτεμβρίου 2023

1. Ζώντας με το πρόβλημα της στύσης μόνος (3 ώρες). 
Η στυτική δυσλειτουργία απομονώνει τους άντρες.
Πολλοί ζουν μόνοι τους, χωρίς σχέση.
Και τότε υπάρχει το πρόβλημα: πώς θα δοκιμάσουν τη θεραπεία;
Πώς θα τολμήσουν να προσπαθήσουν; Και αν αποτύχουν;
Η Εύη Κυράνα θα μας δείξει πώς να χειριζόμαστε
τέτοια περιστατικά.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Παρουσίαση από εκπαιδευόμενο.

Bootcamp ➎ ― 4 Νοεμβρίου 2023

1. Κρίσιμα tips και tricks στη διάγνωση και θεραπεία
των σεξουαλικών δυσλειτουργιών (3 ώρες). 
Μέσα από τις δεκαετίες κλινικής ενασχόλησης
με το αντικείμενο κάθε γιατρός/ψυχολόγος καταλήγει
σε απαραίτητα εργαλεία που τον βοηθούν καθοριστικά
τόσο διαγνωστικά, όσο και θεραπευτικά.
Απόσταγμα της πολυετούς κλινικής εμπειρίας
της Εύης Κυράνα και του Δημήτρη Χατζηχρήστου.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Παρουσίαση από εκπαιδευόμενο.

Bootcamp ➏ ― 16 Δεκεμβρίου 2023

1. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
σε συνθήκη αναπηρίας (3 ώρες). 
Μια διαδραστική «εκ βαθέων» συζήτηση του Σεξολόγου και
Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου με την Εύη Κυράνα.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Στέλιος Κυμπουρόπουλος - Εύη Κυράνα

Bootcamp ➋ ― 13 Μαΐου 2023

1. Όταν το ζευγάρι δεν «συμφωνεί» σεξουαλικά (3 ώρες). 
Η επικοινωνία με ένα ζευγάρι όπου  ο ένας ή και οι δύο έχουν 
πρόβλημα είναι πολύ δύσκολη. Βασικές αρχές και τεχνικές
για εφαρμογή στα γραφεία μας από την Fransesca Tripodi.
2. Το πιο διδακτικό περιστατικό του μήνα (1 ώρα).
Fransesca Tripodi - Εύη Κυράνα

Bootcamp ➌ ― 8 Ιουλίου 2023
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Καθηγητής Johannes Bitzer

Ο Johannes Bitzer, MD, είναι πρώην πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλεί-
ας. Είναι πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης και της 
Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοσωματικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Είναι 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Διευθυντής της αξιολόγησης στην 
επιτροπή εκπαίδευσης του EBCOG. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ESSM. Πρώην Πρόεδρος της Ελβετικής Εταιρείας Σεξολογίας. 
Είναι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ISSM, μέλος της Πολυε-
πιστημονικής Μικτής Επιτροπής Σεξουαλικής Ιατρικής, συνεργάτης της 
Διεθνούς Εταιρείας για τις Σπουδές της Γυναικείας Σεξουαλικής Υγείας 
(ISSWSH), Διευθυντής του Διπλώματος Προηγμένων Σπουδών στη Σεξουαλι-
κή Ιατρική στο Κέντρο Προηγμένων Μελετών του Πανεπιστημίου της Βασιλεί-

ας, διδάσκων στο Σχολείο του ESSM, Αρχισυντάκτης του The European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care,  Associate Editor του Journal of Sexual Medicine. Το επιστημονικό του έργο περιλαμ-
βάνει τη γυναικεία σεξουαλική υγεία στο πλαίσιο των γυναικολογικών διαταραχών, την προσέγγιση της ζωής στη 
γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία, την αντισυλληπτική συμβουλευτική, τη φροντίδα των γυναικών στην 
περιφέρεια και την μετεμμηνόπαυση, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τη διασύνδεση μεταξύ μαιευτι-
κής/γυναικολογίας και ψυχολογίας/ψυχιατρικής. που περιλαμβάνει συμβουλευτική υπογονιμότητας και ψυχοο-
γκολογία και σεξοογκολογία. Έχει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις, έχει επιμεληθεί τρία βιβλία, έχει γράψει 
20 κεφάλαια βιβλίων και έχει δώσει περισσότερες από 300 προσκεκλημένες διαλέξεις. 

Καθηγητής Jim Pfaus

Καθηγητής Νευροεπιστημών και Ψυχολογίας. Ο Δρ Pfaus ενδιαφέρθηκε για 
τη νευροβιολογία του σεξ σε νεαρή ηλικία. Για περισσότερα από 30 χρόνια, 
έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στους μηχανισμούς του εγκεφάλου 
της σεξουαλικής διέγερσης, της επιθυμίας, της ευχαρίστησης και της αναστο-
λής, δουλεύοντας τόσο με εργαστηριακούς αρουραίους όσο και με ανθρώ-
πους. Αυτή η εργασία αποκάλυψε πώς η σεξουαλική εμπειρία μεταβάλλει τη 
λειτουργία αυτών των συστημάτων, γεγονός που βοήθησε στον εντοπισμό 
πιθανών φαρμακολογικών θεραπειών για διαταραχές επιθυμίας, διέγερσης 
και οργασμού. Ο Δρ Pfaus έχει συγγράψει πάνω από 220 επιστημονικές εργα-
σίες με κριτές και κεφάλαια βιβλίων και έχει λάβει πολυάριθμα ερευνητικά 
βραβεία. Είναι ο τρέχων αρχισυντάκτης του περιοδικού Current Sexual Health 
Reports, Associate Editor of Sexual Medicine Reviews, είναι πρώην πρόεδρος 
της International Academy of Sex Research και μέλος της International 
Society for the Study of Women's Sexual Health.

Βιογραφικά Εκπαιδευτών

Δρ. Mijal Luria

Η Δρ. Mijal Luria, MD, είναι μαιευτήρας-γυναικολόγος και σεξοθεραπεύτρια. 
Είναι Πρόεδρος της Ισραηλινής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ILSSM), 
Διευθύντρια του Κέντρου Σεξουαλικής Υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Hadassah 
Mt. Scopus και συνδιευθύντρια του Rotem Center for Multidisciplinary Sex 
Therapy, στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Το κλινικό της έργο περιλαμβάνει τη 
θεραπεία ζευγαριών και ατόμων με σεξουαλικά προβλήματα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σεξουαλική υγεία των γυναικών. Ως γυναικολόγος και σεξοθερα-
πεύτρια που εργάζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η Δρ. Luria έχει 
ευρεία κατανόηση και κλινική εμπειρία σχετικά με την πολυπλοκότητα των 
ορμονικών, συναισθηματικών και πολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν 
τη σεξουαλικότητα των γυναικών σε όλα τα στάδια της ζωής. Η Δρ. Luria 
συνδιευθύνει το μάθημα της Ιατρικής Σχολής του Εβραϊκού Πανεπιστημίου 
της Ιερουσαλήμ «Εισαγωγή στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα», δημιούργησε 

το πρόγραμμα «Growing Together» για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των πρώιμων εφήβων και των γονιών 
τους, καθώς και το «Πρόγραμμα Υγιείς Σχέσεις» για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση φοιτητών του γυμνασίου. 
Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σεξολογίας (EFS) και είναι συμπρόεδρος 
της επιστημονικής επιτροπής EFS. Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη Σεξουαλική Ιατρική 
(ESSM) και των επιστημονικών επιτροπών της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Σεξουαλική Υγεία (WAS).

Καθηγήτρια Annamaria Giraldi

Αναπληρωτής συντάκτης του Journal of Sexual Medicine και Πρόεδρος της 
Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής, η κ. Giraldi είναι Σύμβουλος Ψυχια-
τρικής στη Σεξολογική Κλινική στο Ψυχιατρικό Κέντρο της Κοπεγχάγης και 
Καθηγήτρια Κλινικής Σεξολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 
Demarkn, όπου έλαβε επίσης το πτυχίο της ιατρικής και το διδακτορικό της. 
Η κ. Giraldi έχει συμμετάσχει στη βασική έρευνα για τη λειτουργία των αγγεί-
ων και των λείων μυών στις σεξουαλικές αποκρίσεις ανδρών και γυναικών, 
στην κλινική έρευνα για τη φαρμακολογική θεραπεία της στυτικής δυσλει-
τουργίας και των διαταραχών διέγερσης των γυναικών, καθώς και σε έρευνα 
για σωματικές ασθένειες, ψυχιατρικά προβλήματα και σεξουαλικότητα. Κλινι-
κά εργάζεται με άνδρες, γυναίκες και ζευγάρια με σεξουαλικές δυσλειτουργί-
ες, καθώς και με τη φροντίδα των  trans. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 
100 εργασίες, άρθρα και κεφάλαια βιβλίων στον τομέα της ανδρικής και 

γυναικείας σεξουαλικής ιατρικής. Έχει υπηρετήσει ως Associate Editor για το Sexual and Relationship Therapy 
and Sexual Medicine, ήταν προηγουμένως Πρόεδρος τόσο της Scandinavian Society for Sexual Medicine όσο και 
της International Society for the Study of Women’s Sexual Health, όπου έχει υπηρετήσει και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στην Επιστημονική Επιτροπή. Επιπλέον, ήταν Πρόεδρος της υποεπιτροπής για τη Γυναικεία Σεξου-
αλική Υγεία για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Σεξουαλική Ιατρική (ESSM), όπου τώρα συμμετέχει στο πάνελ της 
Σχολής Σεξουαλικής Ιατρικής ESSM. Η καθηγήτρια Giraldi είναι εκλεγμένη Πρόεδρος του ISSM της Διεθνούς 
Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής.
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Δρ. Yacov Reisman

Απόφοιτος Cum Laude στην Ιατρική Σχολή του State University Groningen, 
Ολλανδία. Το 1998 υπερασπίζεται τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τα 
ηλεκτρονικά διαγνωστικά εργαλεία και τις αντικειμενικές ιατρικές αποφάσεις 
με την European Clinical database. Από το 2002 ως ουρολόγος συνεργάζεται 
με το νοσοκομείο Amstelland στο Amstelveen και από το 2006 έως πρόσφατα 
πρόεδρος του δικτύου Ολλανδικών Ανδρικών Κλινικών Υγείας. Το 2011 είναι 
εγγεγραμμένος σεξολόγος από την Ολλανδική Εταιρεία Σεξολογίας (NVVS) 
και πρόσφατα διευθυντής του Flare-Health. Είναι επίτιμος και επισκέπτης 
καθηγητής ουρολογίας του Ρωσικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Ουρολογί-
ας της Μόσχας και του Ινστιτούτου Ανδρολογίας της Σαγκάης της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Jiao Tong. Είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Ουρολογίας (EAU), πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM), Πρώην Πρόεδρος της Πολυεπιστημονικής 

Μικτής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Ιατρική (MJCSM), και συνδιευθυντής της Σχολής Σεξουαλικής Ιατρικής 
ESSM. Είναι λέκτορας Κλινικής Σεξολογίας στο RINO-Amsterdam, Ολλανδία. Είναι μεταξύ άλλων συνεκδότης 
του Manual of Sexual Medicine, του Syllabus of Clinical Sexology που δημοσιεύεται από το ESSM και του Cancer, 
Intimacy and Sexuality.

Δρ. Francesca Tripodi

Η Francesca Tripodi, PsyD, ECPS, είναι ψυχολόγος, πτυχιούχος κλινικής 
σεξολογίας στο Ινστιτούτο Κλινικής Σεξολογίας της Ρώμης και ψυχοθεραπεύ-
τρια στη Σχολή Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας της Ρώμης. Πήρε το δίπλωμά 
της στο Oxford School of Sexual Medicine και τον τίτλο της EFS-ESSM 
Certified Psychosexologist (ECPS). Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ψυχοθερα-
πεύτρια, σεξολόγος, λέκτορας και κλινική επιβλέπουσα στο Ινστιτούτο Κλινι-
κής Σεξολογίας στη Ρώμη. Η 25ετής κλινική της εμπειρία καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα σεξουαλικών θεμάτων, αλλά η εστίασή της είναι κυρίως στη γυναικεία 
σεξουαλική δυσλειτουργία και στη θεραπεία ζεύγους. Ενεργό μέλος της 
Ιταλικής Ομοσπονδίας Επιστημονικής Σεξολογίας (FISS). Από το 2013 είναι 
συνδιευθύντρια και διδάσκουσα στη Σχολή Σεξουαλικής Ιατρικής ESSM. 
Επίσης μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής ESSM, της Επιστημονικής Επιτρο-
πής ESSM, της Επιτροπής Εξετάσεων EFS/ESSM, της Ευρωπαϊκής Διαπίστευ-

σης Ψυχο-σεξολογίας (EPSA), της Εκτελεστικής και Εκπαιδευτικής Επιτροπής της EFS. Συγγραφέας περισσότερων 
από 20 πρωτότυπων άρθρων, έχει εκτενή (περισσότερα από 20 χρόνια) εμπειρία διαλέξεων και εποπτείας. Είναι 
συν-συγγραφέας του «Syllabus of ESSM Sexual Medicine» (2013) και συν-εκδότης του «EFS and ESSM Syllabus of 
Clinical Sexology (2014) και του «ESSM Manual of Sexual Medicine» (2015). Τα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε για 
τη βελτίωση της σεξουαλικής ποιότητας ζωής μέσω των μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, 
εφημερίδες). Κριτής για το The Journal of Sexual Medicine και για το Sexual Medicine Reviews. Abstract reviewer 
για τα συνέδρια WAS (2015, 2017 ), EFS (2008, 2010, 2012, 2014, 2016) και ESSM (2019).

Καθηγητής Νίκος Βαϊδάκης

O Νίκος Βαϊδάκης ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στις ψυχοθεραπείες συμπεριφοράς 
στο Warneford Ηospital της Οξφόρδης, για δύο χρόνια, όπου εξειδικεύτηκε 
στις θεραπείες των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών. Ολοκλήρωσε την πολύ-
χρονη ακαδημαϊκή του πορεία ως Καθηγητής της Ψυχιατρικής Κλινικής. Από 
το 1980 οργάνωσε εξωτερικό ιατρείο για τις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές το 
οποίο αυτονομήθηκε σε ειδικό ιατρείο από το 1986 και λειτουργεί ως σήμερα 
στο Κέντρο Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Έχει μέγαλο αριθμό 
δημοσιευσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό σε θέματα της σεξουαλικής συμπερι-
φοράς. Έχει οργανώσει 7 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια με διάφορα θέματα γύρω 
από τη σεξουαλική συμπεριφορά και απο το 2007 το πρώτο στην Ελλάδα 
διετές μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Θεραπείες Ψυχοσεξουαλικών
∆ιαταραχών»-συνδιοργάνωση του Eρευνητικού Πανεπιστημιακού Iνστιτούτου 

Ψυχικής Yγιεινής (EΠIΨY) και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η 
Σεξουαλική Συμπεριφορά του Ανθρώπου». Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 2005 (σελίδες 360). Τέλος είναι συντάκτης μαζί 
με την Δρ. Εύη Κυράνα του υπό έκδοση πολυσυγγραφικού βιβλίου “Εγχειρίδιο Κλινικής Σεξολογίας”.

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής ΕΚΠΑ το 2010. Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
ΕΠΙΨΥ από το 2013 έως το 2015 στο αντικείμενο των ψυχοσεξουαλικών διατα-
ραχών του ανθρώπου. Το 2016 έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Ψυχιατρι-
κής. Εργάστηκε ως Επιμελητής Β΄, στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινι-
κή Αθηνών, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ” μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2019, όποτε εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΕΣΥ, ήταν υπεύθυνος του 
ειδικού εξωτερικού ιατρείου ψυχοσεξουαλικών διαταραχών. Επίσης, έχει 
έντονη παρουσία σε κοινωνικές δράσεις, με εστιασμό σε δράσεις για ανάπηρα 
άτομα από το 2008. Παρά τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Κυμπουρόπουλος παρα-
κολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις της Σεξολογίας και είναι αντιπρόεδρος στην 
Ελληνική Εταιρεία Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων.

Βιογραφικά Εκπαιδευτών
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Καθηγητής Δημήτρης Χατζηχρήστου

Ο Δημήτριος Χατζηχρήστου είναι Καθηγητής Ουρολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (www.imop.gr), ενός μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού, αφιερωμένου στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις παθήσεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Μετά τις 
εγκύκλιες σπουδές του στο ΑΠΘ, ολοκλήρωσε 2ετές πρόγραμμα εξειδίκευσης 
στην Ανδρολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και στη συνέχεια εργάστη-
κε ως ερευνητής (παθήσεις προστάτη) για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο 
Stanford, Καλιφόρνια, ΗΠΑ.
Ο κ. Χατζηχρήστου είναι συν-ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής 
Ιατρικής (ιδρυτικό συνέδριο το 1995 στο Πόρτο Καρράς), στην οποία διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας (1995-97), Εκλεγμένος Πρόεδρος (1999-2001) και Πρόε-
δρος (2001-2004) (www.essm.org). Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος 

(2004-06) της European Sexual Dysfunction Alliance (ESDA), εκπαιδευτής του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ουρολογίας 
(ESU), ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανδρολογικής Ουρολογίας (ESAU), μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM), της Επιτροπής EAU για τις κατευθυντήριες γραμ-
μές για τη στυτική δυσλειτουργία (2004-2014) και συμπρόεδρος της Επιτροπής για τη «Διαγνωστική και Κλίμακες 
στη Σεξουαλική Ιατρική. Έχει διατελέσει μέλος συντακτικής επιτροπής σε 5 διεθνή περιοδικά. Έχει προσκληθεί 
εκπαιδευτής και έχει δώσει περισσότερες από 200 ομιλίες/μαθήματα διεθνώς. Έχει συγγράψει 25 κεφάλαια σε 
διεθνή βιβλία, καθώς και περισσότερα από 120 άρθρα με περισσότερες από 20.000 αναφορές (h-factor=53).

Δρ. Παρασκευή - Σοφία (Εύη) Κυράνα

Έλαβε το πτυχίο της στην Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1998), 
συνέχισε αμέσως τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ψυχολογία Υγείας 
(MSc) στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα 
ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Η 
διδακτορική της διατριβή επικεντρώθηκε στην υποκειμενική ευημερία των 
νοσηλευόμενων ασθενών και τη συσχέτισή της με ψυχοκοινωνικούς παράγο-
ντες, όπως η σεξουαλική λειτουργία και η ικανοποίηση. Έλαβε επιπρόσθετη 
εκπαίδευση στον τομέα της σεξολογίας ολοκληρώνοντας το Ειδικό Πρόγραμ-
μα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) και το διετές 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεραπείας ψυχοσεξουαλικής δυσλειτουργίας του 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Έρευνας Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) του ΕΚΠΑ. Το 
2013 της απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Σεξουαλικής Ιατρικής (honFECSM). Είναι μία από τις συντάκτριες του 

EFS-ESSM Syllabus in Clinical Sexology, καθώς και του ESSM Manual of Sexual Medicine (2η έκδοση). Είναι 
μέλος του International Consultation for Sexual Medicine. Επίσης οργάνωσε και ήταν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
εξεταστικής επιτροπής, πρόεδρος για την απόκτηση του τίτλου σεξολόγου, καθώς και μέλος της Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM). Από το 2012 συμμετέχει ως διδάσκουσα του 
μεταπτυχιακού προγράμματος ψυχοσεξουαλικής δυσλειτουργίας του ΕΠΙΨΥ, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών 
δράσεων που διοργανώνει η ESSM (ESSM School of Sexual Medicine, ABC course, Preparatory Course). Από το 
2019 είναι συνιδρύτρια των International Online Sexology Supervisors, η οποία είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που 
παρέχει εκπαίδευση σε σεξολόγους. Η κλινική της εργασία επικεντρώνεται σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότη-
τας, σεξουαλικές δυσλειτουργίες ανδρών και γυναικών, καθώς και σε σχέσεις ζευγαριών.

facebook.com/imop.gr
twitter.com/imopgr

linkedin.com/in/imopgr

imop.gr sexologysupervisors.org

ΙΝ
ΣΤ

ΙΤ
Ο

ΥΤ
Ο

 Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η

Σ 
Ο

ΥΡ
Ο

ΛΟ
ΓΙ

ΚΩ
Ν Π

ΑΘΗΣΕΩΝ / Κ
ΕΝΤΡΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λεω
φόρος Νίκης 33, 54622 Θεσσαλονίκη ● 2310228028 ● info@im

op.gr
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