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Θεσσαλονίκη 2.5.2018 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου 

 

Στις 2.5.2018 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Ε. 

Γεωργάκα, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Λ. Μπήτρου, Β. Πομίνι, Α. Πάλλη,  Α. Γενά, Τ. 

Μπαφίτη 

 

➢ Η Βαλέρια Πομίνι ενημέρωσε για εξελίξεις στο πεδίο της ειδικότητας της 

ψυχοθεραπείας. Τόσο η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία όσο και ο Πανελλήνιος Ιατρικός 

Σύλλογος έχουν ετοιμάσει προτάσεις για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την 

άσκηση της ψυχοθεραπείας, μεταξύ άλλων επαγγελμάτων και για τους ψυχολόγους, προς 

υποβολή στην Επιτροπή Ψυχικής του ΚΕΣΥ. Η κ. Πομίνι είναι η μόνη ψυχολόγος που 

συμμετέχει στις διεργασίες αυτές, λόγω της θεσμικής της θέσης στο Αιγινήτειο. 

Τονίστηκε η σημασία συμμετοχής εκπροσώπων των ψυχολόγων σε μία διαδικασία που 

θα έχει άμεσες επιπτώσεις στο επάγγελμα, ωστόσο, μετά την αρνητική απάντηση του ΔΣ 

της ΕΛΨΕ στο αίτημα του Κλάδου να κινητοποιηθούν διεργασίες συμμετοχής της 

ΕΛΨΕ, κρίθηκε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να εμπλακεί η ΕΛΨΕ στη διαδικασία αυτή 

στην παρούσα φάση. Αποφασίστηκε να παρακολουθούμε ως Κλάδος τις εξελίξεις και να 

επιχειρήσουμε να κινητοποιήσουμε την ΕΛΨΕ εάν και όταν κριθεί απαραίτητο. 

➢ Μετά από παρουσίαση και συζήτηση των αιτήσεών τους, η κ. Αγάθη Λακιώτη και ο κ. 

Ευάγγελος Ζουρνατζής γίνονται με χαρά δεκτοί ως μέλη του Κλάδου. 

➢ Η Λήδα Μπήτρου ενημέρωσε ότι δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα της έκδοσης ειδικού 

τεύχους στο περιοδικό Ψυχολογία με βάση τις ανακοινώσεις στην Ημερίδα για τη 

Θεραπευτική Σχέση στην Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική και ανέλαβε να 

ανακινήσει εκ νέου το ζήτημα. 

➢ Συζητήθηκε η οργάνωση ημερίδας με θέμα τη Θεραπευτική Σχέση/ Εργασία με 

Παιδιά και Εφήβους, πιθανά σε συνεργασία με τους Κλάδους Σχολικής και 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Ο Ηλίας Κουρκούτας και η Αγγελική Γενά ανέλαβαν να 
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κάνουν μία πρώτη διερεύνηση των δυνατοτήτων από άποψη συνεργασιών, θεματικών, 

ομιλητών και χρόνου.  

➢ Η συνέλευση ενημερώθηκε ότι η ομάδα για την ορολογία είναι ανενεργή. 

Αποφασίστηκε να παραμείνει ως έχει, με ανοιχτή τη δυνατότητα να κινητοποιηθεί όταν 

προκύψουν συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με την επιστημονική ορολογία. 

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου υπολογίζεται να γίνει προς τα τέλη Ιουνίου και θα 

ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο. 

. 

Οι συντονιστές 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας       Ευγενία Γεωργάκα   
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