Βιογραφικό Σημείωμα
Νέλλη Γεωργούδη
Η Νέλλη Γεωργούδη Γεωργούδη γεννήθηκε το 1957. Εζησε και σπούδασε
στο Παρίσι κατά τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια. Σπούδασε αρχικά
κλινική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο PARIS 7. Απέκτησε επίσης στο ίδιο
Πανεπιστήμιο τα μεταπτυχιακά διπλώματα DESS Κλινικής και Παθολογικής
Ψυχολογίας και DEA Κλινικής Ψυχολογίας.
Κατά τα έτη 1979 – 1990 εργάστηκε στο Παρίσι ως κλινική ψυχολόγος σε
Μαιευτήριο, Κέντρα Θεραπείας για παιδιά και εφήβους με σοβαρές αναπηρίες
και διαταραχές συμπεριφοράς, ερευνητικά κέντρα (CNRS και CESRA),
ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Από το 1990 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και εργάζεται στο ΙΥΠ στην
Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων με εμπλοκή σε προγράμματα έρευνας και
παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην :







Σωματική κακοποίηση και παραμέληση
Δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας
Ιδρυματική περίθαλψη (Αναδιοργάνωση Κέντρου Παιδικής Μέριμνας
και σχεδιασμός εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας)
Ενδοοικογενειακή σεξουαλική παραβίαση παιδιών και εφήβων
Διερεύνηση αναγκών υγείας παιδικού πληθυσμού σε απομονωμένες
περιοχές
Αγωγή Υγείας και εκπαίδευση επαγγελματιών σε διάφορους φορείς
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ανακοινώσεων
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Η Νέλλη Γεωργούδη είναι βασική υπεύθυνη του προγράμματος συνεργασίας
με το Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων του ΠΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» με
αντικείμενο : « Αιμομιξία – Τραύμα – Εφηβεία».
Κατά τα έτη 1990 – 2000 εργάστηκε ως ψυχοθεραπεύρια με μερική
απασχόληση στην Ειδική Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα «Σπύρος
Δοξιάδης».
Ψυχαναλυτική εκπαίδευση στα πλαίσια της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας των
Παρισίων (SPP).

Curriculum Vitae
Nelly Georgoudis
Education & Training
Nelly Georgoudis was born in 1957. She completed her secondary and
tertiary education in Paris, France. She intitially studied Clinical Psychology at
Paris VII University, where she also obtained the following postgraduate
degrees :
DESS in Clinical and Pathological Psychology, and DEA in Clinical
Psychology.
Employment
During 1979, she worked in Paris as a Clinical Psychologist in a Maternity
Hospital ; Management Centres for children and teenagers with severe
disabilities and behavioural disorders; Research Centres (CNRS & CESRA),
and Psychiatric Hospitals.
She moved to Greece in 1990, where she has been working at the Institute of
Child Health, Department of Family Relations, engaged in research programs
and delivery of care, concerning the following :







Physical abuse and neglect
Non – organic failure to thrive syndrome
Constitutional care (restructuring of a Child Healthcare Centre and
redesign of alternative management techniques)
Sexual abuse of children and teenagers in the intrafamily
Evaluation of health care needs of child populations in remote areas
Delivery of healthcare and training of professionals in various
establishments

The above area have all been the subjects of communications and
publications.
Nelly Georgoudies is the key worker in the collaborative program in
association with the Department of Psychiatry for Teenagers and Young
Adults, University General Hospital “G. Gennimatas”, in Athens. The object of
the program is : “Incest – Trauma – Puberty”/
Between 1990 and 2000, Nelly worked as a part-time psychotherapist in the
Specialist Diagnostic and Therapeutic Unit “Spyros Doxiades”.
Training in Psychoanalysis at the Paris Psychoanalysis Society (SPP).

