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Ηπάκλειο, 22 Μαπηίος 2021 

Θα ήθελα να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι ζηο πλαίζιο ηος καη’ επιλογήν μαθήμαηορ 

Παιδοτςσιαηπικήρ με θέμα «Ψςσοπαθολογία Παιδιού και Εθήβος» ηηρ Ιαηπικήρ σολήρ ηος 

Πανεπιζηημίος μαρ, έσοςν ππογπαμμαηιζηεί δύο διαλέξειρ, μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ 

πλαηθόπμαρ webex,  ανοισηέρ ζε όλοςρ/ερ ηοςρ ακαδημαφκούρ ζςναδέλθοςρ, θοιηηηέρ, ιαηπούρ 

και ειδικούρ τςσικήρ ςγείαρ πος επιθςμούν να ηην παπακολοςθήζοςν.   

ςγκεκπιμένα, η ππώηη διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Παραζκεσή 2 Απριλίοσ, ώπα 

16:00-18:00, με ηίηλο «Παιδική και εθηβική καηάθλιψη: Αιηιολογία και Ανηιμεηώπιζη 

ενός Παγκόζμιοσ Ζηηήμαηος Τγείας» από ηον Καθηγηηή Παιδοτςσιαηπικήρ Απγύπη 

ηπιγγάπη και η δεύηεπη διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην Παραζκεσή 16 Απριλίοσ, ώπα 

16:00-18:00, με ηίηλο «Autism» από ηον Καθηγηηή Stefan Elliez. 

Οι ηλεκηπονικέρ διεςθύνζειρ μέζυ ηυν οποίυν θα ππαγμαηοποιηθούν οι διαλέξειρ είναι οι 

ακόλοςθερ: 

ΕΘΗΓΗΗ ΙΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΓΤΡΗ ΣΡΘΓΓΑΡΗ 

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m7ed621a3381ed1dd37382094aca45914 

Friday, Apr 2, 2021 4:00 pm | 2 hours 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest 

Meeting number: 121 443 2814 

Password: p8TDhuYvR68 

 

 

ΕΘΗΓΗΗ ΙΑΘΗΓΗΣΗ STEPHAN ELIEZ  

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3f009b87fecd6389325c983fbe695ed7 

Friday, Apr 16, 2021 4:00 pm | 2 hours 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest 

Meeting number: 121 002 0662 

Password: QxMVsanP374 

 

 

Με εκηίμηζη,  

 

 

Εςγενία Α. οςμάκη 

Αν. Καθηγήηπια Παιδοτςσιαηπικήρ 

Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 

Τπεύθςνη Καη’ Επιλογήν Μαθήμαηορ 
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΓΤΡΗ ΣΡΙΓΓΑΡΗ 

 

Ο Απγύπηρ ηπιγγάπηρ είναι παηέπαρ ηπιών κοπιηζιών. Εκπαιδεύηηκε ζηην Ψςσιαηπική και 

Παιδοτςσιαηπική ζηο Maudsley Hospital ηος Λονδίνος και έλαβε ηο δεύηεπο ηίηλο 

διδακηοπικήρ διαηπιβήρ, πάνυ ζηην αναπηςξιακή τςσοπαθολογία ηηρ διάθεζηρ, από ηο 

Ινζηιηούηο Ψςσιαηπικήρ ηος King’s College London. 

 

Η ππώηη ηος διαηπιβή ήηαν ζηη Νεςπολογία, όπος αζσολήθηκε με θλεγμονέρ ηος 

ΚΝ. 

 

Έσει δημοζιεύζει πάνυ από 150 διεθνείρ επγαζίερ, έσει πεπί ηιρ 10.000 

αναθοπέρ ζηην ιαηπική  βιβλιογπαθία και έσει λάβει πάνυ από δέκα διεθνή 

βπαβεία για ηη δοςλειά ηος. Σο 2019 ηιμήθηκε από ηο Βαζιλικό Κολλέγιο 

Ψςσιάηπυν ηο οποίο ανακήπςξε Εηαίπο (Fellow). 

 

Από ηο 2016 είναι ζηο ΝΙΗ, όπος βπίζκεηαι ζηην ςτηλόηεπη επιζηημονική 

βαθμίδα υρ Senior Investigator and Chief of Section on Clinical and 

Computational Psychiatry. 

 

Είναι επίζηρ καθηγηηήρ Ψςσιαηπικήρ ζηο Georgetown University και 

Επιζκέπηηρ Καθηγηηήρ Ψςσιαηπικήρ ζηο King's College ηος Λονδίνος. 

 

Tον Ιούλιο 2020 εξελέγη ππυηοβάθμιορ Καθηγηηήρ Ψςσιαηπικήρ Παιδιών και 

Εθήβυν ζηο ΕΚΠΑ ζε ηλικία 45 εηών. 

 

 

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ STEPHAN ELIEZ 

 

Prof Stephan Eliez was born in 1967. He did his medical studies and began his clinical training 

in child psychiatry in Geneva. To complete his training in the field of neuroscience, he went to 

Stanford University in California, where he remained during five years.  

 

He came back to Switzerland in 2001 to work as child psychiatrist and professor at the child 

psychiatry service of the HUG (SPEA). In 2005, he went to the Service médico-pédagogique as 

director, in order to be closer to children with neurodevelopmental and psychic disabilities. In 

2009, at the request of the State minister, he operated the merge between public special 

education and child psychiatry service in a new entity, the office médico-pédagogique, with 

approximately 1000 collaborators.  

 

He is specialized in the use of new brain imaging techniques. He uses these methods to better 

understand the link between structure and cerebral functioning, difficulties in learning and 

psychological disorders in children, particularly children with 22q11 deletion syndrome and 

autism. 

 

He has moved to a new challenge in September 2020, running the Fondation Pôle Autisme he 

founded in 2013 with donors and families of children with autism spectrum disorder. This 

foundation is aiming at improving research, clinical training and care in the field of 

neurodevelopmental disorders.  

 


