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Θεσσαλονίκη 17.4.2019 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου 

 

Στις 17.4.2019 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Ε. 

Γεωργάκα, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Α. Τσαμπαρλή, Α. Πάλλη, Β. Ρότσικα, Π. 

Ρούσση, Β. Πομίνι, Τ. Μπαφίτη, Ε. Καραδήμας. 

 

➢ Η συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την αίτηση της κ. Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για να 

γίνει μέλος του Κλάδου. Με χαρά την καλωσορίζουμε στον Κλάδο. 

➢ Η συνέλευση ενημερώθηκε ότι ο Κλάδος συμμετέχει στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με ένα συμπόσιο που οργανώνει η Ε. Γεωργάκα με 

τίτλο «Θέτοντας τις ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες στο προσκήνιο: Παρουσίαση του 

ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη των Ακούσιων Νοσηλειών στην Ελλάδα»» και ένα 

στρογγυλό τραπέζι με θέμα την ειδίκευση στην Ψυχοθεραπεία που οργανώνει η Ειδική 

Επιτροπή για την Ψυχοθεραπεία της ΕΛΨΕ. 

➢ Αναφορικά με την προετοιμασία ειδικού τεύχους του περιοδικού Ψυχολογία με βάση 

τις εισηγήσεις στην Ημερίδα για τη Θεραπευτική Σχέση, που συνδιοργανώθηκε από 

τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και τον Κλάδο 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, η κ. Ρότσικα ενημέρωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί επί του 

παρόντος 7 περιλήψεις και όταν συγκεντρωθούν όλες οι αναμενόμενες περιλήψεις θα 

υποβληθεί η πρόταση για το ειδικό τεύχος στο περιοδικό Ψυχολογία. 

➢ Σχετικά με την οργάνωση μίας Ημερίδας με θέμα την θεραπευτική σχέση/εργασία με 

παιδιά και εφήβους, ο κ. Κουρκούτας ενημέρωσε ότι θα επανεκκινήσει τη διαδικασία 

οργάνωσης της ημερίδας, η οποία υπολογίζει να λάβει χώρα το φθινόπωρο/χειμώνα του 

2019. 

➢ Η συνέλευση ενημερώθηκε ότι συγκροτήθηκε από την ΕΛΨΕ Ειδική Επιτροπή για την 

Ψυχοθεραπεία, με μέλη τις/τους κ.κ. Β. Πομίνι, Α. Τσαμπαρλή, Ν. Χαρίλα, Θ. 

Γιοβαζολιά και Α. Σταλίκα. Δεδομένου ότι έχουν αρχίσει συζητήσεις στην Επιτροπή 

Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ για το ζήτημα, με πρωτοβουλία του Κλάδου Ψυχοθεραπείας 
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της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ο Πρόεδρος της ΕΛΨΕ έστειλε επιστολή προς τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ζητώντας τη συμμετοχή της Ειδικής Επιτροπής 

της ΕΛΨΕ στις διαδικασίες, στην οποία όμως δεν έχει λάβει απάντηση. Συζητήθηκαν 

στη συνέλευση πιθανοί τρόποι να προωθηθεί το ζήτημα και αποφασίστηκε να το 

προωθήσουν τα μέλη της Επιτροπής τόσο θεσμικά και μέσω προσωπικών επαφών. 

➢ Η συνέλευση ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο πεδίο της ειδικότητας της Κλινικής 

Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ότι η πρόταση για τη δημιουργία ενός φορέα 

που θα εποπτεύει το ζήτημα της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας έχει εγκριθεί από 

το ΚΕΣΥ το Νοέμβριο και έκτοτε βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού, χωρίς να έχει 

ενεργοποιηθεί κάποια διαδικασία. Συζητήθηκαν στη συνέλευση πιθανοί τρόποι 

προώθησης του θέματος. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν αποτελεί πρωτοβουλία του Κλάδου, 

δεν θα μπορούσε να εμπλακεί ο Κλάδος ή η ΕΛΨΕ άμεσα στην προώθησή του.  

➢ Συζητήθηκε η πρόταση του κ. Αναγνωστόπουλου για οργάνωση από τον Κλάδο 

εκδήλωσης προς τιμήν της κ. Καλαντζή-Αζίζι. Το κείμενο/σκεπτικό της πρότασης που 

κατέθεσε ο κ. Αναγνωστόπουλος επισυνάπτεται στο τέλος των παρόντων πρακτικών. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη και τη σημασία μιας τέτοιας 

εκδήλωσης. Η κ. Μπίμπου, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνέλευση, έστειλε 

ηλεκτρονικά μήνυμα στο οποίο συνηγορεί για την οργάνωση της εκδήλωσης. Το ίδιο 

δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία η κ. Πασχάλη. Η κ. Καλαντζή, η οποία επίσης δεν 

μπόρεσε να παρευρεθεί, έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα για την πρόταση και πρότεινε να 

οργανωθεί η εκδήλωση στο επόμενο συνέδριο του Κλάδου. Δεδομένης προηγούμενης 

απόφασης της συνέλευσης ότι ο Κλάδος δεν θα οργανώνει στο εξής συνέδρια αλλά πιο 

στοχευμένες εκδηλώσεις, συζητήθηκε το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να οργανωθεί η 

εκδήλωση προς τιμήν της κ. Καλαντζή. Προκρίθηκε να ενταχθεί η εκδήλωση στην 

προγραμματιζόμενη Ημερίδα για την Θεραπευτική Σχέση/Εργασία με Παιδιά και 

Εφήβους, ειδικά αφού οι θεματικές της Ημερίδας είναι κοντά στα ενδιαφέροντα της κ. 

Καλαντζή. Ο κ. Κουρκούτας, που ανέλαβε να οργανώσει την Ημερίδα, θα οργανώσει και 

την τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο της Ημερίδας. 
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➢ Συζητήθηκε το ζήτημα της προγραμματιζόμενης ίδρυσης 4 νέων πανεπιστημιακών 

Τμημάτων Ψυχολογίας και της απάντησης των υπαρχόντων Τμημάτων Ψυχολογίας. 

Θεωρήθηκε σημαντικό να έχει η ΕΛΨΕ, ως ο εθνικός επιστημονικός φορέας της 

Ψυχολογίας, θέση αναφορικά με το ζήτημα αυτό, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ποιότητα των σπουδών στην ψυχολογία. Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή από τους 

συντονιστές του Κλάδου προς το ΔΣ της ΕΛΨΕ ζητώντας να συζητηθεί το ζήτημα στη 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΨΕ στο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. 

➢ Η κ. Καλαντζή ζήτησε να ενημερωθούν τα μέλη του Κλάδου ότι έχει μεταφέρει το 

αρχείο της αναφορικά με την ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας και την 

ειδίκευση στην Ψυχοθεραπεία στην βιβλιοθήκη του ΙΕΘΣ, υπόψιν της κ. Χαρίλα, ώστε 

να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για όποιον ενδιαφέρεται. 

➢ Η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε ότι ο κ. Σταλίκας, συν-συντονιστής του Κλάδου Θετικής 

Ψυχολογίας, εκδήλωσε την επιθυμία του Κλάδου Θετικής Ψυχολογίας για 

συνεργασία με τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας σε ημερίδες, 

σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος. 

➢ Στην επόμενη συνέλευση του Κλάδου, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου της 

ΕΛΨΕ, θα εκλεγούν οι συντονιστές του Κλάδου για την ερχόμενη διετία. Οι 

συντονιστές θα στείλουν κάλεσμα προς τα μέλη για εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

υποψηφιοτήτων. 

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα γίνει στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 17/5/2019 στις 

14.30-16.00. 

 

Οι συντονιστές 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας       Ευγενία Γεωργάκα   
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Πρόταση για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγητριας 

Κλινικής Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Αναστασίας Καλαντζή-Αζίζι. 

 

Η κ. Καλαντζή διετέλεσε πρώτη συντονίστρια του Κλάδου,  και παρέμεινε συν-συντονίστρια 

του Κλάδου από την ίδρυσή του (1999) και για σχεδόν 15 έτη.  Ίδρυσε και διηύθυνε για 

πολλά έτη το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ. Επίσης, 

ίδρυσε και διηύθυνε  το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας στο ίδιο 

Πανεπιστήμιο. Κατείχε σημαντικές θέσεις σε Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες  σχετικές με 

την Συμβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων, και 

την Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 

μεγάλου αριθμού βιβλίων με θέματα συναφή προς την κλινική ψυχολογία, όπως 

Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας, Αυτογνωσία και Αυτοδιαχείριση, 

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία & Ψυχοπαθολογία, Εισαγωγή στη 

Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών, Διαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής, Οδηγοί Αυτοβοήθειας με Γνωστικές- συμπεριφορικές Τεχνικές, Θέματα 

Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων, Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο, Κλίμακα 

Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ, κ.ά. Επίσης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μεγάλου αριθμού 

άρθρων ψυχολογίας σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και κεφαλαίων βιβλίων. 

Η συνεισφορά της κ. Καλαντζή είναι σημαντική, τόσο στον ακαδημαϊκό και 

 ερευνητικό τομέα της κλινικής και συμβουλευτικής  ψυχολογίας όσο και στον 

κοινωνικό τομέα, με τη διάδοση και προαγωγή της ψυχολογικής γνώσης στην Ελλάδα και 

διεθνώς.   

  
_ _ 

 

https://webmail.auth.gr/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:georgaca@psy.auth.gr

