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Θεζζαινλίθε 10.11.2016 

Πξνο ηα κέιε ηνπ Κιάδνπ Κιηληθήο Φπρνινγίαο & Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο ηεο ΕΛΦΕ 

 

ηηο 9.11.2015 έγηλε ε ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ Κιάδνπ. Παξεπξέζεζαλ  ηα εμήο κέιε: Α. 

Παζράιε, Α. Σζακπαξιή, Γ. Κνπιηεξάθεο, B. Ρόηζηθα, Ε. Γεσξγάθα, Α. Καιαληδή-Αδίδε.  

 πδεηήζεθε ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Κιάδσλ ηεο ΕΛΦΕ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμύ ηνπ Κιάδνπ Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο θαη 

ηνπ Κιάδνπ πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, πηζαλά ζην κέιινλ κε θνηλή δηνξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ. Απνθαζίζηεθε λα απνζηαιεί κία επηζηνιή πξνλ ηνλ Κιάδν πκβνπιεπηηθήο 

Φπρνινγίαο πξνηείλνληαο ηελ από θνηλνύ δηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο κε πξνηεηλόκελα 

ζέκαηα είηε ηηο νκαδηθέο παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία είηε ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 

ησλ πξνζθύγσλ κε πηζαλή εκεξνκελία ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2017. 

 Ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε όηη, ζύκθσλα κε απόθαζε πξνεγνύκελεο ζπλέιεπζεο, ζηάιζεθε 

ηνλ Ινύλην από ηηο ζπληνλίζηξηεο ηνπ Κιάδνπ κία επηζηνιή πξνο ην Δ ηεο ΕΛΦΕ, ζηελ 

νπνία πξνηείλακε αθελόο ηε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Κιάδσλ ζηε δηνξγάλσζε 

εθδειώζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, θαη αθεηέξνπ λα εληζρύεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Κιάδσλ ζηα 

ζπλέδξηα όκνξσλ Κιάδσλ κέζσ ηεο δσξεάλ ζπκκεηνρήο ησλ νκηιεηώλ ζηα 

πξνζθεθιεκέλα ζπκπόζηα ησλ Κιάδσλ. Δελ ιάβακε απάληεζε από ην Δ ηεο ΕΛΦΕ. Η 

Αλαζηαζία Σζακπαξιή ζα ην δηεξεπλήζεη. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Κιάδνπ, απνθαζίζηεθε: α) λα 

αθαηξεζνύλ νη δύν αλαθνξέο ζην Επξσπαηθό Πηζηνπνηεηηθό Φπρνινγίαο, β) λα 

αλαλεσζεί ε θαηάζηαζε ησλ κειώλ, γ) λα πξνζηεζεί ζηελ θαηάζηαζε ησλ κειώλ, εθηόο 

από ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, θαη ηζηνζειίδα κε ηελ 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ θάζε κέινπο, δ) λα εκπινπηηζηεί κε πεξηζζόηεξεο 

θαηεγνξίεο, π.ρ. εθδειώζεηο, ζπλέδξηα, δεκνζηεύζεηο θιπ, δ) λα πξνζηεζνύλ ηα 

πξνεγνύκελα αξρεία δεκνζηεύζεσλ ηνπ Κιάδνπ. Σε δηεξεύλεζε ησλ αξρείσλ ηνπ 

Κιάδνπ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο αλέιαβε ν Γηώξγνο Κνπιηεξάθεο. 

 πδεηήζεθε ε θαηάζηαζε ησλ κειώλ, κεηά ηελ αληηπαξάζεζή ηεο κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΕΛΦΕ. Κάπνηα νλόκαηα πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΕΛΦΕ θηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ 



ΕΛΨΕ   

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
Μέινο ηεο International Union of Psychological Science 

 

 

Αναζηαζία Τζαμπαρλή,  

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ,  

Τμήμα Δημοηικής Εκπαίδεσζης 

Δημοκραηίας 1, 38 100 Ρόδος  

Τηλ: 22410 99210, Email: tsamparli@rhodes. aegean.gr 

Εσγενία Γεωργάκα,  

Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 

Τμήμα Ψστολογίας  

54124 Θεζζαλονίκη 

Τηλ.2310 997472, Email: georgaca@psy.auth.gr 

 

ππάξρνπλ ζηνηρεία, δηαγξάθεθαλ. Γηα άιινπο ζα αλαδεηεζνύλ εθ λένπ ζσζηά ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο.  

 Απνθαζίζηεθε λα γίλεη θιήζε ζηα κέιε ηνπ Κιάδνπ γηα δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ, 

εκεξίδσλ, εξγαζηεξίσλ ή/θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Κιάδνπ. 

 Απνθαζίζηεθε λα γίλεη θιήζε ζηα κέιε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα πξνζθεθιεκέλν 

ζπκπόζην ή/θαη πξνζθεθιεκέλν εξγαζηήξην ηνπ Κιάδνπ ζην επόκελν ζπλέδξην ηεο 

ΕΛΦΕ ζηε Θεζζαινλίθε 10-14 Μαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ επόκελε 

ζπλέιεπζε, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηηο 5/12. 

 

Η επόκελε  ζπλάληεζε ηνπ Κιάδνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 14.12.16 ζηελ Εζληθή ρνιή 

Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ζηηο 13.30. 

 

Οη ζπληνλίζηξηεο  

 

 

Αλαζηαζία Σζακπαξιή       Επγελία Γεσξγάθα   

                                                                   


