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Αγαπητές (-οί) συνάδελφοι, 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι, πλέον, το περιοδικό «ΨΥ-
ΧΟΛΟΓΙΑ» της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το περιοδικό μας, είναι ηλε-
κτρονικό! 

Οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού με τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ 
(του εκδότη δηλαδή του περιοδικού μας μέχρι τώρα), καταλήγουν, ύστερα από 
αρκετούς μήνες, στην υλοποίηση ενός από τους πλέον σημαντικούς στόχους 
μας, για όλους τους προφανείς λόγους: ακόμη μεγαλύτερο «άνοιγμα» της επι-
στημονικής έρευνας στην Ψυχολογία στον επιστημονικό χώρο εντός και εκτός 
Ελλάδος, άμεση πρόσβαση των ερευνητών στα επιστημονικά άρθρα του ενδια-
φέροντός τους, τεράστια οικονομία για την ΕΛΨΕ και, γενικά, λειτουργικότητα 
που, σήμερα, αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις επιστημονικές διεθνείς εταιρείες 
και για τα επιστημονικά περιοδικά. 

Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται στο εξής από την ιστοσελίδα της ΕΛΨΕ 
(www.elpse.gr), για τα ταμειακώς εντάξει μέλη, καθώς και από την ιστοσελίδα 
των εκδόσεων ΠΕΔΙΟ (www.pediobooks.gr) για όποιον επιθυμεί να το προμη-
θευτεί (ολόκληρο ή ανά άρθρο). Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας 
μας θα λάβουν ηλεκτρονικά τον ατομικό κωδικό πρόσβασης που τους αντιστοι-
χεί, ο οποίος θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.  

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, πιστή στην παράδοση των προηγούμενων 
Διοικητικών της Συμβουλίων, εκσυγχρονίζεται με εμπιστοσύνη στη δυναμική 
όλων των μελών της. Προχωράμε!
 
Ο Πρόεδρος,

Σ. Τάνταρος

Η ΄Εκδοση
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μετά από απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΨΕ, στο Ενη-
μερωτικό Δελτίο της Εταιρίας θα δημοσιεύονται 
μόνο πληροφορίες οι οποίες αφορούν στις επι-
στημονικές δραστηριότητες των Κλάδων της 
Εταιρίας (οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συ-
μποσίων, δημοσιεύσεις, εκδόσεις των κλάδων). Οι 
σχετικές πληροφορίες θα αποστέλλονται, μετά 
από σχετική πρόσκληση,  από τους συντονιστές 
των Κλάδων στους υπεύθυνους σύνταξης του 
Δελτίου. Η ευθύνη για την ακρίβεια των πληρο-
φοριών που δημοσιεύονται εναπόκειται στους 
αποστέλλοντες.  Οι συντάκτες διατηρούν το δι-
καίωμα φραστικής σύντμησης, σύνοψης και αλ-
λαγής του ύφους στις ανακοινώσεις προκειμένου 
αυτές να εναρμονίζονται με το σύνολο.



ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

•	 Εκδόθηκε	 από	 τις	 Εκδόσεις	 Πεδίο	 ο	 συλλογι-
κός	 τόμος	 με	 τίτλο	 «Συμβουλευτική Ψυχολογία: 
Σύγχρονα Ζητήματα Έρευνας και Πρακτικής».	
Επιμελητές	της	έκδοσης	είναι	ο	Άκης	Γιοβαζολιάς	
(Πανεπιστήμιο	Κρήτης)	και	η	Μαρία	Μαλικιώση-
Λοΐζου	(Ε.Κ.Π.Α.).	

•	 Σε	συνεργασία	με	τον	Κλάδο	Κλινικής	Ψυχολογίας	
και	Ψυχολογίας	της	Υγείας,	ο	Κλάδος	Συμβουλευ-
τικής	Ψυχολογίας	διοργάνωσε	εκπαιδευτικό	σεμι-
νάριο	 	 με	 τίτλο:	 «Διερευνώντας αναστοχαστικά 
την κλινική και συμβουλευτική πράξη: Εκπαιδευ-
τικό σεμινάριο στην ποιοτική μεθοδολογία έρευ-
νας».	Το	σεμινάριο	πραγματοποιήθηκε	στην	Αθή-
να	στις	29	Μαρτίου	του	2014,	ενώ	την	οργάνωση	
ανέλαβαν	οι	συνάδελφοι:	Φιλία	Ίσαρη	(Ε.Κ.Π.Α.),	
Ευρυνόμη	Αυδή,	 Ευγενία	 Γεωργάκα	 (Α.Π.Θ.)	 και	
Ελευθερία	Τσέλιου	(Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας).

•	 Δημοσιεύθηκε	ο	συλλογικός	τόμος	από	τη	συνά-
δελφο	 κα	Μαρία	Μαλικιώση-Λοΐζου	 (επιμ.	 έκδο-
σης)	 με	 τίτλο	 Συμβουλευτική Ομηλίκων στην 
Εκπαίδευση,	 εκδόσεις	Πεδίο.	Πρόκειται	 για	 συλ-
λογικό	 τόμο	 και	 	 αναφέρεται	 σε	 διάφορες	 εφαρ-
μογές	 ψυχολογικής	 στήριξης	 συνομηλίκων	 στις	
τρεις	βαθμίδες	της	εκπαίδευσης.	Περιλαμβάνει	κε-
φάλαια	αρκετών	συναδέλφων	καθώς	και	της	πολύ	
γνωστής	στο	χώρο	της		συμβουλευτικής	ομηλίκων,	
ομότιμης	 καθηγήτριας	 του	 πανεπιστημίου	 του	
Surrey,		Helen Cowie.

•	 Μέλη	του	Κλάδου	που	είναι	παράλληλα	και	ιδρυ-
τικά	μέλη	της	Ελληνικής		Επιστημονικής	Εταιρείας	
Συμβουλευτικής	Ομηλίκων,		συμμετείχαν	στην	Δι-
ημερίδα	με	 τίτλο:	 “Στηρίζοντας	ο	 ένας	τον	άλλο:	
Συμβουλευτική	 Στήριξη	 Ομηλίκων”	 που	 διοργα-
νώθηκε	από	την	Ελληνική	Επιστημονική	Εταιρεία	
Συμβουλευτικής	Ομηλίκων	(ΕΣΥΟΜ)	και	το	Συμ-
βουλευτικό	 Κέντρο	 Ομηλίκων	 (ΣΥΚΕΟΜ)	 του	
Πανεπιστημίου	Αθηνών	σε	συνεργασία	με	το	Κέ-
ντρο	Συμβουλευτικής	Φοιτητών	του	Χαροκόπειου	
Πανεπιστημίου	στις	2	&3	Μαΐου	2014.

•	 Το	5ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	του	Κλάδου	θα	πραγ-
ματοποιηθεί	στην	Πάτρα	στις	6-9	Νοεμβρίου	του	
2014.	Όλες	οι	σχετικές	πληροφορίες	για	τις	θεμα-
τικές	του	Συνεδρίου,	 τους	προσκεκλημένους	ομι-
λητές,	την	εγγραφή	και	τη	διαμονή	στην	πόλη	της	
Πάτρας	βρίσκονται	αναρτημένες	στην	ιστοσελίδα	
www.counsellingpsychology2014.gr.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές: Χριστίνα Αθανασιάδου και Άκης Γιοβαζολιάς
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Ψηφοφορία για μετονομασία του Κλάδου
•	 Κατόπιν	της	ομόφωνης	απόφασης	των	παρόντων	

μελών	 κατά	 τη	 συνάντηση	 του	 Κλάδου,	 η	 οποία	
πραγματοποιήθηκε	 στα	 πλαίσια	 του 4ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας	 (Ρέ-
θυμνο)	στις	 10	Μαΐου	2014,	διεξήχθη	ηλεκτρονι-
κή	 ψηφοφορία	 για	 τη	 μετονομασία	 του	 Κλάδου	
Εξελικτικής	Ψυχολογίας	σε	Κλάδο Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας.	Όλα	τα	μέλη	 του	Κλάδου	που	συμ-
μετείχαν	στην	ψηφοφορία	(32	μέλη)	ψήφισαν	υπέρ	
της	μετονομασίας	του.	Το	αποτέλεσμα	της	ψηφο-
φορίας	 διαβιβάστηκε	 αρμοδίως	 στο	 Διοικητικό	
Συμβούλιο	της	ΕΛ.Ψ.Ε.	

Συνέδρια
•	 Με	μεγάλη	επιτυχία	πραγματοποιήθηκε	το	4ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας	 του	
Κλάδου	της	Εξελικτικής	Ψυχολογίας	της	Ελληνι-
κής	Ψυχολογικής	Εταιρείας.	Το	θέμα	του	Συνεδρί-
ου	ήταν	«Μορφές Ανάπτυξης Σε Έναν Απρόοπτα 
Μεταβαλλόμενο Κόσμο»	και	οργανώθηκε	σε	συ-
νεργασία	με	το	Τμήμα	Ψυχολογίας	και	το	Παιδα-
γωγικό	 Τμήμα	 Προσχολικής	 Εκπαίδευσης	 του	
Πανεπιστημίου	 Κρήτης,	 κατά	 το	 διάστημα	 8-11	
Μαΐου	2014,	στην	Πανεπιστημιούπολη	Γάλλου	στο	
Ρέθυμνο.	
Το	κεντρικό	θέμα	του	Συνεδρίου	ήταν	οι	κρίσιμες	
αναπτυξιακές	αλλαγές	κατά	τη	διάρκεια	του	βίου,	
όταν	 αυτές	 λαμβάνουν	 χώρα	 στο	 πλαίσιο	 μιας	
απρόοπτης	κοινωνικής	μεταβολής,	που	οφείλεται	
σε	οικονομική	κρίση,		όπως	συμβαίνει	σήμερα	στη	
χώρα	μας	και	διεθνώς.	Το	περιεχόμενο	των	ομιλι-
ών	 του	Συνεδρίου	ανακλούσε	σε	 μικρογραφία	 το	
πού	βρίσκονται,	σε	διεθνές	και	τοπικό	επίπεδο,	οι	
θεωρίες,	 οι	 έρευνες	 και	 οι	 διακλαδικές	 και	 διεπι-
στημονικές	 εφαρμογές	 της	 Αναπτυξιακής	 Ψυχο-
λογίας.	 Το	 Συνέδριο	 μας	 έδωσε	 την	 ευκαιρία	 να	
μοιραστούμε	ευρήματα,	 ερμηνείες,	να	αρθρώσου-
με	επιστημονικές	προτάσεις	για	την	ανάπτυξη	των	
ανθρώπων	 κάτω	 από	 αντι-αναπτυξιακούς	 όρους	

και	να	αναρωτηθούμε	πώς	πορεύεται	η	ίδια	η	Ανα-
πτυξιακή	Ψυχολογία	στη	χώρα	μας	στις	συνθήκες	
της	κρίσης.	Στα	πλαίσια	του	Συνεδρίου,	πραγματο-
ποιήθηκαν	περίπου	150	ανακοινώσεις,	 που	κάλυ-
ψαν	ένα	ευρύ	φάσμα	της	ανάπτυξης	και	ανέδειξαν	
τις	 εφαρμογές	 της	 Αναπτυξιακής	 Ψυχολογίας	 σε	
καίριους	 τομείς,	 όπως	 είναι	 η	 εκπαίδευση,	 η	 πα-
ρέμβαση	κ.ά.
Στο	 Συνέδριο	 συμμετείχαν	 ως	 προσκεκλημέ-
νοι	 ομιλητές	 οι	 Καθηγητές	 Paul	Harris	 (Harvard	
University)	και	Colwyn	Trevarthen	(University	of	
Edinburgh).	 Επίσης,	 συμμετείχαν	 με	 προσκεκλη-
μένες	 ομιλίες	 η	 Καθηγήτρια	 Φρόσω	Μόττη-Στε-
φανίδη,	ο	Καθηγητής	Γιάννης	Κουγιουμουτζάκης,	
η	Αν.	Καθηγήτρια	Ευαγγελία	 Γαλανάκη	 και	 ο	Αν.	
Καθηγητής	Σπύρος	Τάνταρος.	
Το	 Συνέδριο	 παρακολούθησαν	 κυρίως	 ψυχολό-
γοι,	παιδαγωγοί,	εκπαιδευτικοί,	κοινωνιολόγοι	και	
φοιτητές	(προπτυχιακοί	και	μεταπτυχιακοί)	ψυχο-
λογίας	 και	 παιδαγωγικών	 σχολών.	 Η	 συμμετοχή	
στο	Συνέδριο	ξεπέρασε	κάθε	προσδοκία,	καθώς	ο	
αριθμός	των	εγγεγραμμένων	συνέδρων	ανήλθε	σε	
1.000.	

Διακρίσεις μελών
•	 Ο	 Καθηγητής	 Ανδρέας	 Δημητρίου	 εξελέγη	 πρό-

σφατα	 Εταίρος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ακαδημίας	 Επι-
στημών	 (Academia	 Europea)	 και	 ανακηρύχθηκε	
Επίτιμος	Καθηγητής	του	Πανεπιστημίου	Durham,	
UK.

•	 Η	Επίκ.	Καθηγήτρια	Σόφη	Λεοντοπούλου	επισκέ-
φθηκε	 κατά	 τους	 μήνες	 Φεβρουάριο	 και	Μάρτιο	
2014	το	New	York	University,	Η.Π.Α.,	στα	πλαίσια	
υποτροφίας	του	Fulbright	Foundation.	Κατά	τη	δι-
άρκεια	της	επίσκεψης,	η	κ.	Λεοντοπούλου	συνερ-
γάσθηκε	με	συναδέλφους	από	το	NYU	σε	ερευνη-
τικό	πρόγραμμα	με	τίτλο	«Positive	developmental	
processes	in	adolescent	resilience».

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονίστριες:  Ευαγγελία Γαλανάκη και Σόφη Λεοντοπούλου



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
•	 Τον	Μάρτιο	του	2014	διοργανώθηκε	ένα	εκπαιδευ-

τικό	σεμινάριο	στην	ποιοτική	μεθοδολογία	έρευνας	
για	 επαγγελματίες	 ψυχικής	 υγείας.	 Σε	 συνδιοργα-
νωση	 με	 τον	Κλάδο	 Συμβουλευτικής	Ψυχολογίας.		
Συντονισμός	από	 την	κα	Φιλία	 Ίσαρη,	Τμήμα	Ψυ-
χολογίας	ΕΚΠΑ,	Ευγενία	Γεωργάκα,	και	Ευρυνόμη	
Αυδή,	Τμήμα	Ψυχολογίας	ΑΠΘ.	Με	τίτλο	Διερευ-
νώντας αναστοχαστικά την κλινική & συμβουλευ-
τική πράξη. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ποιοτική 
μεθοδολογία έρευνας.	Το	σεμινάριο	πραγματοποιή-
θηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	στις	29	Μαρτίου	2014	στο	
κτήριο	Κωστής	Παλαμάς	στην	Αθήνα.	Η	προσέλευ-
ση	ήταν	πολύ	ικανοποιητική	(68	συμμετέχοντες).

Έκδοση
•	 Έκδοση	Τιμητικού	Τόμου	για	το	 έργο	της	Μίκας	

Χαρίτου-Φατούρου	 στις	 Εκδόσεις	Μοτίβο	Εκδο-
τική	ΑΕ.

Εκδήλωση
•	 Εκδήλωση	 του	 Κλάδου	 την	 Τετάρτη	 25	 Ιουνίου	

2014	στο	βιβλιοπωλείο	Ιανός,	στις	20:30	με	αφορ-
μή	την	έκδοση	του	Τιμητικού	Αφιερώματος	για	την	
πρόσφατα	εκλιπούσα	Ομότιμη	Καθηγήτρια	Κλινι-
κής	Ψυχολογίας	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης,	Μίκα	Χαρίτου-Φατούρου.	

Συμμετοχή του Κλάδου σε Συνέδρια
•	 Συμμετοχή	του	Κλάδου	στο	4ο	Πανελλήνιο	Συνέ-

δριο	 Συμβουλευτικής	 Ψυχολογίας:	 «Ο ρόλος της 
συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης».	
Εκ	μέρους	του	Κλάδου	θα	παρουσιάσει	η	κα	Α.	Πα-
σχάλη	(Τμήμα	Νοσηλευτικής	ΕΚΠΑ)	το	θέμα:	Ψυ-
χοεκπαίδευση	Ασθενών	με	Χρόνιες	Παθήσεις».

•	 Συμμετοχή	του	Κλάδου	στο	15ο		Πανελλήνιο		Συνέ-
δριο	Ψυχολογικής	Έρευνας	της	ΕΛΨΕ	στην	Κύπρο	
με	θέμα	«Η	Ψυχολογία	στην	Ελλάδα	και	τη	Μεσό-
γειο».	Εκ	μέρους	του	Κλάδου	θα	παρουσιάσουν	οι	
Ε.	Καραδήμας	και	Μ.	Καρεκλά	(Τμήμα	Ψυχολογίας.	
Πανεπιστήμιο	Κρήτης).	Το	θέμα:	«Η αποτελεσμα-
τικότητα ενός προγράμματος  ψυχολογικής στή-
ριξης ασθενών  με χρόνιο πόνο: τα ευρήματα του 
ερευνητικού έργου ΑΛΓΕΑ».	

   

Δραστηριότητες / Διακρίσεις Μελών
•	 Η	 κα	 Σοφία	 Τριλίβα	 ανέλαβε	 ως	 αναπληρώτρια	

διευθύντρια	σύνταξης	στο	ξενόγλωσσο	περιοδικό			
Journal Behavioral Μedicine.

Μελλοντικές Δραστηριότητες
•	 Θα	 πραγματοποιηθεί	 βιωματικό	 σεμινάριο	 με	 τίτ-

λο:	 «Προσεγγίσεις Ενσυνειδητότητας: καλλιεργώ-
ντας την ενεργή παρουσία για την αντιμετώπιση 
ψυχολογικών δυσκολιών»	 από	 τις	Μ.	Ηλιοπούλου	
Διδάκτορα	Kλινικής	Ψυχολογίας	και	Μ.	Ε.	Κολίρη,	
Διδάκτορα	 Συμβουλευτικής	 Ψυχολογίας,	 Αθηναϊ-
κό	Κέντρο	Ενσυνειδητότητας	(Athens	Mindfulness	
Centre)	 πιστοποιημένες	 θεραπεύτριες	 σε	 τεχνικές	
Mindfulness.	Το	σεμινάριο	θα	γίνει	στις	6	Δεκεμβρί-
ου	2014	στο	κτήριο	Κωστής	Παλαμάς	από	τις	16.00-
21.00.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονίστριες:  Αναστασία Τσαμπαρλή και Αντωνία Πασχάλη
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ΚΛΑΔΟΣ OΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Συντονιστές: Ιωάννης Νικολάου, Δέσποινα Ξανθοπούλου 

Νέα σχετικά με τον Κλάδο Οργανωτικής 
Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ 
•	 Κατά	τη	διάρκεια	του	16ου	Ευρωπαϊκού	Συνεδρί-

ου	Εργασιακής	και	Οργανωτικής	Ψυχολογίας	του	
European	Association	 of	Work	&	Organizational	
Psychology	(EAWOP),	το	οποίο	πραγματοποιήθη-
κε	το	Μάιο	τού	2013	στο	Münster	της	Γερμανίας,	
έγινε	 δεκτή	 η	 αίτηση	 της	 ΕΛ.Ψ.Ε.	 και	 του	 Κλά-
δου	 Οργανωτικής	 Ψυχολογίας	 να	 ενταχθεί	 στα	
Constituent	 Members	 του	 EAWOP	 (http://www.
eawop.org/constituents).	Ως	εκπρόσωπος	της	Ελ-
λάδας	 στο	Constituent	Members	Committee	 του	
EAWOP	έχει	οριστεί	η	συν-συντονίστρια	του	Κλά-
δου	Οργανωτικής	Ψυχολογίας,	Δέσποινα	Ξανθο-
πούλου.	 Παρουσίαση	 του	 Κλάδου	 δημοσιεύτηκε	
στο	τελευταίο	τεύχος	του	EWOP	In	Practice:	(http://
www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/475/
ewop_practise_2014.pdf?1401183489	)

•	 Την	 Τετάρτη	 14	 Μαΐου	 2014	 πραγματοποιήθηκε	
με	 επιτυχία	 η	 3η	Ημερίδα	Οργανωτικής	Ψυχολο-
γίας	 του	 Κλάδου	 Οργανωτικής	 Ψυχολογίας	 της	
Ελληνικής	Ψυχολογικής	Εταιρίας	(ΕΛΨΕ)	με	τίτλο:	
“Ξεπερνώντας	 την	 Κοινωνικο-Οικονομική	 Κρί-
ση:	 Ο	 ρόλος	 της	Οργανωτικής	 Ψυχολογίας”	 στο	
Αμφιθέατρο	 Αντωνιάδου	 του	 Οικονομικού	 Παν/
μίου	Αθηνών.	Το	πρόγραμμα	της	ημερίδας	περιε-
λάμβανε	 δύο	 μέρη:	 Στο	 πρώτο	 μέρος	 αναλύθηκε	
η	ερευνητική/επιστημονική	προσέγγιση	στο	θέμα	
υπό	 τον	 συντονισμό	 της	 Δέσποινας	 Ξανθοπού-
λου	(ΑΠΘ)	και	τη	συμμετοχή	των	Μαρίας	Βακό-
λα	 (ΟΠΑ),	 Όλγας	 Επιτροπάκη	 (ALBA),	 Ολίβιας	
Κυριακίδου	 (ΟΠΑ),	 Γιάννη	 Μάρκοβιτς	 (Υπ.	 Οι-
κονομικών)	 και	 Φιλόθεου	 Νταλιάνη	 (ΠΑΠΕΙ).	
Στο	 δεύτερο	 μέρος	 αναλύθηκε	 η	 επαγγελματική/
πρακτική	 προσέγγιση	 στο	 θέμα	 υπό	 τον	 συντο-
νισμό	 του	 Ιωάννη	Νικολάου	 (ΟΠΑ)	 και	 τη	 συμ-
μετοχή	 των	Θεοδώρας	 Αισώπου	 (Velti),	 Στέλλας	
Βουλγαράκη	 (People	Growth),	Μιχάλη	 Γαλανάκη	
(HR	Manager),	Παύλου	Σταμπουλίδη	(Psycholate),	
Μυρτώς	Φραγκάτου	(Pharmathen).	Φωτογραφίες	
από	την	εκδήλωση,	καθώς	και	οι	παρουσιάσεις	των	
ομιλητών	έχουν	αναρτηθεί	στο	site	της	Ημερίδας:	
http://greekworkpsychology2014.wordpress.com/	

Συμπόσια
•	 Ο	Κλάδος	Οργανωτικής	Ψυχολογίας	της	ΕΛ.Ψ.Ε.	

διοργάνωσε	δύο	συμπόσια	στο	πλαίσιου	του	14ου	
Πανελλήνιου	 Συνεδρίου	 Ψυχολογικής	 Έρευνας	
στην	Αλεξανδρούπολη.	 Το	 θέμα	 του	 πρώτου	 συ-
μποσίου	 ήταν	 «Θέματα	 καριέρας	 και	 επιλογής	
προσωπικού	στην	Οργανωτική	Ψυχολογία»	ενώ	το	
θέμα	 του	 δεύτερου	 συμποσίου	 ήταν	 «Εργασιακή	
ευεξία:	Mέτρηση	και	ψυχολογικές	διεργασίες	που	
την	εξηγούν».

Συμμετοχή σε Συντακτικές Επιτροπές Επι-
στημονικών Περιοδικών
•	 Tο	 μέλος	 και	 συν-συντονιστής	 του	 Κλάδου	 Ορ-

γανωτικής	Ψυχολογίας	 Ιωάννης	Νικολάου	 (Επίκ.	
Καθηγητής,	 ΟΠΑ)	 ανέλαβε	 μέλος	 της	 συντακτι-
κής	 επιτροπής	 (editorial	 review	 board)	 του	 περι-
οδικού	 Employee	 Relations,	 ενώ	 παραμένει	 μέ-
λος	 των	 αντίστοιχων	 επιτροπών	 στα	 περιοδικά	
International	 Journal	 of	 Selection	&	Assessment,	
Journal	 of	 Personnel	 Psychology,	 Journal	 of	
Managerial	Psychology.

•	 Tο	μέλος	και	 συν-συντονίστρια	 του	Κλάδου	Ορ-
γανωτικής	 Ψυχολογίας	 Δέσποινα	 Ξανθοπούλου	
(Λέκτορας,	Α.Π.Θ.)	 είναι	 από	 το	 2013	 μέλος	 της	
συντακτικής	 επιτροπής	 του	 επιστημονικού	 περι-
ορικού	 Burnout	 Research	 και	 από	 το	 2014	 εντά-
χθηκε	 στη	 συντακτική	 επιτροπή	 του	 Journal	 of	
Occupational	Health	Psychology	και	του	Stress	&	
Health.	Παράλληλα,	από	τον	 Ιούνιο	του	2014	θα	
αναλάβει	καθήκοντα	Associate	Editor	στο	Journal	
of	Personnel	Psychology.	

•	 Tο	 μέλος	 του	 Κλάδου	Οργανωτικής	Ψυχολογίας	
Anthony	Montgomery	 (Αναπλ.	 Καθηγητής,	 Παν.	
Μακεδονίας)	είναι	από	το	2013	μέλος	της	συντα-
κτικής	 επιτροπής	 του	 επιστημονικού	 περιορικού	
Burnout	Research.



•	 Ο	κλάδος	Κοινωνικής	Ψυχολογίας	της	ΕΛΨΕ	και	η	
Ελληνική	 Εταιρεία	 Κοινωνικής	 Ψυχολογίας	 συνδι-
οργάνωσαν	το	9ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Κοινωνικής	
Ψυχολογίας,	 μεταξύ	 21-24	 Νοεμβρίου	 2013,	 στην	
Παλαιοκερασιά	 Φθιώτιδας.	Με	 40	 εισηγήσεις,	 ορ-
γανωμένες	σε	3	συμπόσια	και	8	θεματικές	συνεδρίες,	
μία	 προσκεκλημένη	 ομιλία,	 περισσότερες	 από	 100	
εγγραφές,	 εκπροσώπηση	 από	 διαφορετικά	 πανεπι-
στημιακά	Τμήματα	της	Ελλάδας	και	της	Κύπρου	και	
έντονη	παρουσία	μεταπτυχιακών	φοιτητών	και	υπο-
ψηφίων	διδακτόρων,	ήταν	ίσως	ένα	από	τα	πιο	πετυ-
χημένα	συνέδρια	στη	18χρονη	διαδρομή	του	θεσμού.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Συντονιστές: Βασίλης Παυλόπουλος και Γεράσιμος Προδρομίτης
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Διακρίσεις	Μελών	Κλάδου
•	 Tο	 μέλος	 και	 συν-συντονιστής	 του	 Κλάδου	 Ορ-

γανωτικής	Ψυχολογίας	 Ιωάννης	Νικολάου	 (Επίκ.	
Καθηγητής,	 ΟΠΑ)	 εκλέχθηκε	 στο	 Executive	
Committee	 του	 European	 Association	 of	 Work	
and	 Organizational	 Psychology	 (EAWOP)	 στην	
διάρκεια	του	16ου	Ευρωπαϊκού	Συνεδρίου	Εργασι-
ακής	 και	Οργανωτικής	Ψυχολογίας	 στο	Munster.	
Ο	κ.	Νικολάου	ανέλαβε	τον	ρόλο	του	συντονιστή	
της	 ιστοσελίδα	 του	 EAWOP	και	 του	Constituent	
Liaison.	
Επίσης,	 ο	 κ.	 Νικολάου	 προσκλήθηκε	 και	 έλαβε	
μέρος	 ως	 μέλος	 της	 Επιτροπής	Αξιολόγησης	 του	
Faculty	 of	 Psychology	 and	 Educational	 Sciences	
(Personality	 and	 Social	 Psychology,	 Human	
Resources	 Management	 and	 Organizational	
Behavior	Group)	στο	Παν/μιο	της	Γάνδης,	Βέλγιο	
(Ghent	University)	τον	Οκτώβριο	2013.

•	 Το	 μέλος	 του	 Κλάδου	 Οργανωτικής	 Ψυχολογίας	
Φιλόθεος	 Νταλιάνης	 (Λέκτορας,	 Παν.	 Πειραι-
ώς)	επιλέχθηκε	από	το	Executive	Committee	του	
European	Association	of	Work	and	Organizational	
Psychology	 (EAWOP)	 στη	 διάρκεια	 της	 τελευ-
ταίας	συνάντησης	 του	 να	 εκπροσωπήσει	 την	Ελ-
λάδα	 στο	 Work	 &	 Organizational	 Psychology	
Standing	Committee	του	European	Federation	of	
Psychologists’	Associations	(EFPA).



Η κλίμακα WAIS-IVGr  

Ολοκληρώθηκε	η	σταθμισμένη	ελληνική	εκδοχή	της	τέταρτης	έκδοσης	της	Κλίμακας	Νοημοσύ-
νης	για	Ενήλικες	-	Wechsler	Adult	Intelligence	Scale-Fourth	Edition	(Wechsler,	2008),	της	Pearson	
Assessment.	

Η	κλίμακα	WAIS	-	IV	είναι	η	πλέον	συχνά	χρησιμοποιούμενη	κλίμακα	αξιολόγησης	 ικανοτήτων	
των	 ενηλίκων	σε	παγκόσμιο	 επίπεδο	και	πρόκειται	 για	 την	πρώτη	φορά	που	σταθμίζεται	σε	 ελ-
ληνικό	πληθυσμό.	Η	στάθμιση	βασίστηκε	σε	πανελλήνια	έρευνα	με	δείγμα	εφήβων	και	ενηλίκων,	
ανδρών	και	γυναικών,	ηλικίας	16	έως	90	ετών,	με	αντιπροσώπευση	όλων	των	μορφωτικών	επιπέδων	
και	αγροτικών/αστικών	περιοχών	της	Ελλάδας.	Σε	όλα	τα	στάδια	τηρήθηκαν	αυστηρά	οι	προδια-
γραφές		διασφάλισης	της	ψυχομετρικής	αρτιότητας,	της	εννοιολογικής	εγκυρότητας	και	της	προ-
σαρμογής	ξενόγλωσσων	ψυχομετρικών	εργαλείων	(ΑΡΑ,	1999.	ITC,	2000).	

Το	έργο	αυτό	είναι	αποτέλεσμα	μιας	συλλογικής	διαδικασίας	και	στήριξης	από	πάρα	πολλούς	αν-
θρώπους.	Υποστηρίχθηκε	από	επιστημονική	ομάδα,	με		τη	Διεύθυνση	της		Αριάδνης	Στογιαννίδου,	
Καθηγήτριας	Διαγνωστικών	Μεθόδων	και	Συμβουλευτικής	στο	Τμήμα	Ψυχολογίας	του	ΑΠΘ.		

Παραπομπή:
Wechsler,	D.	(2014).	WAIS IVGR Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες WECHSLER –Τέταρτη Έκδοση. Εγχειρί-
διο Χορήγησης και Βαθμολόγησης.	U.S.A.:	NCS	Pearson,	(Ελληνική	Έκδοση)	Αθήνα:	ΜΟΤΙΒΟ.		
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