
 

 

MASTER CLASS-ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Κωνσταντίνος Σιώμος 

Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Ειδικό Ιατρείο Gaming Disorder 

Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας,  

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο 

Διαδίκτυο 

 

 

 

 

 

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 9:15 – 14:30  

Απευθύνεται σε ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους 

Κόστος συμμετοχής:  Ταμειακώς ενήμερα μέλη 15 ευρώ 

    Υπόλοιποι συμμετέχοντες 30 ευρώ 

Δήλωση συμμετοχής: μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2022 στο info@hscap.gr 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων  60 άτομα (με 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Η επόμενη γενιά δικτύων τηλεπικοινωνιών, με ταχύτητες λήψης έως και 1 TB ανά 
δευτερόλεπτο θα είναι αρκετή για τη λήψη 142 ταινιών διάρκειας μιας ώρας μέσα σε 
μόλις 1 δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την BofA, αυτή η τεχνολογία θα αποτελέσει 
σημαντικό ορόσημο μέχρι το 2028, οπότε τα δίκτυα 5G αναμένεται να φτάσουν σε 
πλήρη χωρητικότητα. Μέσω του 6G, εν τω μεταξύ, αναμένεται να αναπτυχθεί η 
ασύρματη ηλεκτρική ενέργεια, με τη φόρτιση συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. 
Παράλληλα, αναμένεται να πάρουν… «σάρκα και οστά» τα ολογράμματα, τα οποία -
με την κατάλληλη ταχύτητα δικτύου- θα είναι πια διαθέσιμα ακόμη και σε ένα 
smartphone. Μια εξέλιξη κομβική για το metaverse: την τρισδιάστατη εκδοχή του 
Διαδικτύου, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα για τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων: από επιχειρηματικές συσκέψεις, έως την ψυχαγωγία. 

Τα παιχνίδια νέας εποχής επιτρέπουν στο παιδί να εισχωρεί σε έναν ενιαίο εικονικό 

κόσμο που υποστηρίζει εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες την ίδια στιγμή και του 

επιτρέπει να αλληλεπιδρά μαζί τους. Είναι όλοι παίκτες στο ίδιο παιχνίδι, άγνωστοι 

μα και γνώριμοι μαζί, και κυρίως μοιράζονται το ίδιο πάθος. 

 
Στις 18/6/18, ο Π.Ο.Υ. συμπεριέλαβε στην τελευταία 11η έκδοση του επίσημου 
κατάλογου όλων των ασθενειών τη διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού (Gaming 
Disorder, κωδικός 6C51). Αυτή η ψυχική διαταραχή κατηγοριοποιήθηκε υπό τη 
γενικότερη κατηγορία «διαταραχών λόγω εθιστικών συμπεριφορών» (disorders due 
to addictive behaviors) καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για μία αυτοτελή διαταραχή 
εθισμού και όχι κάποιο δευτερογενές φαινόμενο που παρουσιάζεται ως σύμπτωμα 
ή απότοκο μίας άλλης πάθησης. Πολυάριθμες κλινικές μελέτες προσφέρουν 
αποδείξεις ως προς τις ομοιότητες μεταξύ χημικών εθισμών, άλλων συμπεριφορικών 
εθισμών (τζόγος, πορνογραφία, κοκ) και του εθισμού στο Διαδίκτυο σε 
νευροβιολογικό επίπεδο. Η έρευνα επικεντρώνεται σε γονίδια που συνδέονται με 
ντοπαμινεργική και σεροτονινεργική μετάδοση της πληροφορίας στον εγκέφαλο 
καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και 
εξέλιξη του εθισμού. Στο επίπεδο των νευρωνικών δικτύων, ο εθισμός στο Διαδίκτυο 
οδηγεί σε προσαρμοστικές αλλαγές ως συνέπεια της παρατεταμένης δραστηριότητας 
σε περιοχές του εγκεφάλου σχετιζόμενες με τον εθισμό. Αυτές οι αλλαγές πλέον είναι 
ανιχνεύσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν κλινικά.  
 
Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των ειδικών ψυχικής υγείας 
με το νέο επιστημονικό πεδίο της αλληλεπίδρασής μας με τις νέες τεχνολογίες, για 
την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και την βέλτιστη 
αντιμετώπιση των όποιων παρενεργειών προκύπτουν από αυτή την αλληλεπίδραση. 
Παρενέργειες όπως ο εθισμός στο διαδίκτυο που ήδη ερευνάται τα τελευταία 25 έτη, 

https://www.in.gr/tags/metaverse/


ενώ η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται την τελευταία πενταετία στη νέα ψυχική 
νόσο του Gaming Disorder.  
Στο πρώτο μέρος του κλινικού φροντιστηρίου θα περιγραφεί το νέο τεχνολογικό 
περιβάλλον που δημιουργείται στις αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και που 
θα φέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει σύνοψη των επιστημονικών ερευνών της τελευταίας 25ετίας και των 
ευρημάτων τους που αφορούν στον εθισμό στο διαδίκτυο. Θα αναλυθεί στην πορεία 
η νέα ψυχική νόσος του Gaming Disorder  αιτιοπαθογένεια, φαινομενολογία, 
νευροβιολογία, συννοσηρότητα.  
Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν η διαγνωστική προσέγγιση των φαινομένων από 
τον ειδικό ψυχικής υγείας, των πιστοποιημένων ψυχομετρικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται ερευνητικά αλλά και στην κλινική πράξη, καθώς και τα νεότερα 
δεδομένα σε σχέση με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί  
η τελευταία συστηματική ανασκόπηση σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 
θεραπειών για το Gaming Disorder σε παιδιά και εφήβους, όπως δημοσιεύτηκε στο 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cyberpsychology behavior and social networking τον 
Δεκέμβριο του 2021. 
 
Τέλος θα παρουσιαστεί η κλινική εμπειρία του εκπαιδευτή  στα δύο ειδικά ιατρεία 
εθισμού στο Διαδίκτυο όπου εργάστηκε, Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΘ 
(2008-2010) & Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας (2019-σήμερα)  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

9:15-10:15 Τεχνολογίες του μέλλοντος και οι επιδράσεις τους 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά και την κοινωνία 

 

10:15-11:00 Από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο στη Διαταραχή 
Παιχνιδιού 1996-2018 

11.00-11:45 Εθισμός στα παιχνίδια ως νέα ψυχική διαταραχή 
στο ICD-11 

11:45-12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12:15-13:15 Διαγνωστική προσέγγιση-Διαγνωστικά εργαλεία  

13:15-14:15 Νεότερα δεδομένα ως προς τις θεραπείες  
 

14:15-14:30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
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