
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 
το οποίο  περιλαµβάνει συµπυκνωµένη ανάλυση 

  
  

Κανονισµοί, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση (ΙΡΑ) 
  
  
Α)  Μέγιστος αριθµός συνεδριών ανά ηµέρα, είναι δύο (2) 
Β)  Οι συνεδρίες δεν δύνανται να είναι συνεχείς 
Γ)  Ο αριθµός ηµερών εντός των οποίων θα διεξαχθούν οι εβδοµαδιαίες αναλυτικές 
συνεδρίες, καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αναλυτή και αναλυοµένου. 
Δ)  Ως προς τα λοιπά στοιχεία της ανάλυσης, όπως συχνότητα και διάρκεια, ισχύουν οι 
ίδιοι όροι µε αυτούς που προβλέπει το εκπαιδευτικό µοντέλο που ακολουθεί η 
συγκεκριµένη Εταιρεία-Μέλος της Διεθνούς. Το ίδιο ισχύει και για τα θεωρητικά 
σεµινάρια και εποπτείες, δηλαδή ότι και για τους ακολουθούντες το κανονικό 
πρόγραµµα. 
  
  
Κατά συνέπεια για τους εκπαιδευόµενους της ΕΨΕ που θα συµµετάσχουν στο ειδικό 
αυτό πρόγραµµα σπουδών, θα ισχύσουν τα κάτωθι : 
  
  

1.      Αριθµός αναλυτικών συνεδριών την εβδοµάδα παραµένει το ελάχιστο 
τέσσερις (4) 

2.     Ως προς τα θεωρητικά σεµινάρια, ισχύει ο ίδιος αριθµός υποχρεωτικών και 
προαιρετικών σεµιναρίων, καθώς και τα ίδια προαπαιτούµενα ως προς τα 
επίπεδα των σεµιναρίων. 

3.     Ο ίδιος αριθµός συναντήσεων ανά εξάµηνο (δηλαδή το ελάχιστο 8 για κάθε 
σεµινάριο) 

4.     Στα σεµινάρια του συγκεκριµένου προγράµµατος µπορούν να µετάσχουν όλοι 
οι εκπαιδευόµενοι της ΕΨΕ, όπως και στα κανονικά σεµινάρια, µπορούν να 
µετάσχουν οι υποψήφιοι του   προγράµµατος µε την συµπυκνωµένη ανάλυση. 

5.     Τα σεµινάρια λαµβάνουν χώρα Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή σύµφωνα µε 
τις δυνατότητες των διδασκόντων ή (κατά περίπτωση) άλλων εντεταλµένων 
από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα Κανονισµό 
Εκπαίδευσης. Δύο διαφορετικά σεµινάρια θα εναλλάσσονται ανά 
δεκαπενθήµερο, ώστε να συµπληρωθούν τουλάχιστον 8 συναντήσεις ανά 
σεµινάριο το εξάµηνο. 

6.     Με την έναρξη του προγράµµατος αυτού, είτε το Τεχνικό 
Σεµινάριο  µετατίθεται για όλους τους εκπαιδευοµένους από Πέµπτη σε 
Σάββατο είτε οργανώνεται ένα νέο τακτικό κλινικό σεµινάριο το οποίο θα 
λαµβάνει χώρα µέσα στο Σαββατοκύριακο. 

7.     Έναρξη αυτού του προγράµµατος θα γίνει σε συνάρτηση µε τον αριθµό των 
ενδιαφεροµένων. 

8.     Ο προγραµµατισµός των συγκεκριµένων σεµιναρίων γίνεται από την 
Εκπαιδευτική Επιτροπή κάθε Ιούνιο για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. 


