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Δρ. Δημήτριος Κόντης 

Ο κύριος Κόντης Δημήτριος είναι Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 

Εργάζεται ως Συντονιστής Διευθυντής 

Ψυχίατρος ΕΣΥ στο 4ο Ψυχιατρικό Τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ). 

Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΨΝΑ. Έχει ιδρύσει και διευθύνει τη 

Μονάδα Γνωστικής Αποκατάστασης στο ίδιο νοσοκομείο. Είναι Πρόεδρος της Α’ 

Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Αττικής.  

Σπούδασε Ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1990-1996). Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της ψυχιατρικής στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Αττικής κατά το διάστημα 1998-2003. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από την 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2005. Το θέμα της διδακτορικής του 

διατριβής ήταν: «Διερεύνηση της συμμετοχής σεροτονινεργικών και ντοπαμινεργικών 

μηχανισμών σε πειραματικά ανάλογα ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και 

σχιζοφρένειας» και η διατριβή του εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας 

της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το διάστημα 2011-2014 ήταν 

επισκέπτης ερευνητής  στο Τμήμα Ψυχολογίας του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Λονδίνου 

(King’s College, London). Κατά τα διαστήματα 2006-2007 και 2010-2011 μετεκπαιδεύτηκε 

κατόπιν εκπαιδευτικής άδειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας στο Ινστιτούτο 

Ψυχιατρικής και στο νοσοκομείο Maudsley του Λονδίνου πάνω στη νευροαπεικόνιση και 

στη γνωστική επανόρθωση στην ψύχωση υπό την επίβλεψη των Καθηγητών Robin Murray 

and Til Wykes. 

 Έχει συγγράψει 27 άρθρα σε διεθνή ψυχιατρικά περιοδικά με υψηλούς συντελεστές 

απήχησης που έχουν ήδη λάβει 1300 αναφορές (συντελεστής απήχησης/h-index=18). 

Επίσης έχει συγγράψει 19 άρθρα σε ελληνικά αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά και έχει 

πραγματοποιήσει 188 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει ένα 

κεφάλαιο σε διεθνές επιστημονικό σύγγραμμα  (εκδόσεις Springer) και ένα σε ελληνικό 

βιβλίο που απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής. Στο εκπαιδευτικό του έργο 

συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση σεμιναρίων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής που 

απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η διδασκαλία σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων. Το Ίδρυμα Λάτση και το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη έχουν ενισχύσει το ερευνητικό και κλινικό του έργο με χρηματοδοτήσεις. Έχει 

λάβει ένα διεθνές και δύο ελληνικά βραβεία για το ερευνητικό του έργο από   την 

International society of Neurobiology and Clinical Psychopharmacology (2009) και την 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία αντίστοιχα (2002, 2004).  Τα κυριότερα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα είναι η γνωστική λειτουργία στη σχιζοφρένεια και γενικότερα στις ψυχικές 

διαταραχές, η ψυχογηριατρική, οι αγχώδεις και οι συναισθηματικές διαταραχές.   


