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Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 23.10.2019 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν αλφαβητικά τα εξής 

μέλη: Ε. Γεωργάκα, Β. Γιωτσίδη, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Β. Ρότσικα, και Α. 

Καλαντζή.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Συζήτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας  

2. Οργάνωση Ημερίδας για τη θεραπευτική σχέση – εργασία με παιδιά και εφήβους  

3. Στοιχεία αναφορικά με τα μέλη που ασχολούνται με την ψυχολογία της υγείας  

4. Εκπροσώπηση στο Συμβουλευτικό Συντακτικό Συμβούλιο του περιοδικού Ψυχολογία 

5. Ενημέρωση για τις εργασίες του ειδικού τεύχους του περιοδικού Ψυχολογία  

6. Χώρος διεξαγωγής των συνελεύσεων του Κλάδου  

 

♦ 

 

1. Η συνέλευση ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητας της Κλινικής 

Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, η συνέλευση ενημερώθηκε ότι τα Τμήματα Ψυχολογίας 

συμφώνησαν να υποστηρίξουν την πρόταση του ΚΕΣΥ για την άσκηση ειδικότητας 

Κλινικής Ψυχολογίας με από κοινού έγγραφο, επισημαίνοντας ωστόσο τις 

επιφυλάξεις για τον μη-θεσμικό τρόπο διαμόρφωσής της. Επίσης, η κ. Γεωργάκα 

ενημέρωσε ότι το ΔΣ της ΕΛΨΕ αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεργασία και κοινή 

δράση σε θέματα πολιτικής για την ψυχολογία, καθώς και για εκπροσώπηση της 

ΕΛΨΕ στις σχετικές συζητήσεις με φορείς της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

προταθεί η σύσταση τριμερούς επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους της 

ΕΛΨΕ, του ΣΕΨ και των Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας. Το μέλος του ΔΣ της 

ΕΛΨΕ, κ. Κορδούτης, έχει εν τω μεταξύ απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους 

Προέδρους των Τμημάτων Ψυχολογίας, για αυτόν τον σκοπό. Επισημάνθηκε ότι η 

κοινή δράση θεωρείται αναγκαία εν όψει και της ίδρυσης των νέων Τμημάτων 

Ψυχολογίας στη χώρα. Η συνέλευση συμφώνησε ομόφωνα ως προς την 

αναγκαιότητα αυτών των πρωτοβουλιών. Η κ. Καλαντζή ενημέρωσε εκ νέου ότι έχει 

καταθέσει το αρχείο της αναφορικά με την πορεία των προηγούμενων 20 ετών 

σχετικά με την ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας στη βιβλιοθήκη του ΙΕΘΣ και 

https://webmail.auth.gr/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:vickyyotsidi@netscape.net


ΕΛΨΕ   

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μέλος της International Union of Psychological Science 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας, 

Καθηγητής Ψυχολογίας 

ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Γάλλου, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

74100, Ρεθυμνο. 

Τηλ: 6976446342, 2831077608 (γρ)  

Email: hkourk@edc.uoc.gr 

Βασιλική Γιωτσίδη, 

Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας 

Β’ Ψυχιατρική Κλινική-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», 

12462, Αθήνα. 

Τηλ: 210 5832425 

Email: vickyyotsidi@netscape.net  

 

είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται. Επίσης, η συνέλευση ενημερώθηκε ότι όσα 

μέλη ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τον 

πρόσφατο Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ αρ. φύλλου 2344 (Τεύχος 

Β’)/18.6.2019) καλούνται να προετοιμάζονται, εν όψει της ενδεχόμενης σύστασης 

ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της ΕΛΨΕ.   

2. Αναφορικά με την Ημερίδα με θέμα «Θεραπευτική σχέση & παρέμβαση σε παιδιά 

και εφήβους» η οποία θα οργανωθεί προς τιμήν της κ. Καλαντζή-Αζίζι, ο κ. 

Κουρκούτας ενημέρωσε για το σκεπτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9.11.2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

στο αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ, και ώρες 9.00-14.30. Η συνέλευση αποφάσισε η 

συμμετοχή στην Ημερίδα να είναι δωρεάν και τα έξοδα της ημερίδας να καλυφθούν 

από το αποθεματικό του Κλάδου και τη χορηγία του εκδοτικού οίκου ΠΕΔΙΟ. Στους 

συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.      

3. Η συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με το αίτημα της εθνικής εκπροσώπου του 

European Health Psychology Society, κ. Πασχάλη, προς τους συντονιστές του 

Κλάδου για επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα μέλη του Κλάδου που 

ασχολούνται με την Ψυχολογία της Υγείας. Σε συνέχεια του συγκεκριμένου 

αιτήματος, έχουν κληθεί με σχετικό μήνυμα όσα από τα μέλη ασχολούνται κλινικά ή 

ερευνητικά στο πεδίο της ψυχολογίας της υγείας να έρθουν σε επαφή με την κ. 

Πασχάλη. Ο κ. Κουλιεράκης ενημέρωσε σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό φορέα και την ανάγκη μεγαλύτερης 

εκπροσώπησης από μέλη που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχολογίας της 

υγείας στην Ελλάδα. Η συνέλευση συζήτησε για συναδέλφους που ασχολούνται με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία.  

4. Σχετικά με την εκπροσώπηση του Κλάδου στο Συμβουλευτικό Συντακτικό 

Συμβούλιο (ΣΣΣ) του περιοδικού Ψυχολογία, η συνέλευση ενημερώθηκε ότι σε 

συνέχεια της επικοινωνίας με τα δύο μέλη που εξέφρασαν ενδιαφέρον συμμετοχής, 

τις κκ. Τσαμπαρλή και Γενά, τον Κλάδο θα εκπροσωπήσει στο ΣΣΣ η κ. Γενά. 
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5. Σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν το ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία 

στη βάση των εισηγήσεων της Ημερίδας για τη Θεραπευτική Σχέση, η κ. Ρότσικα 

ενημέρωσε ότι υπεβλήθησαν συνολικά 8 εργασίες, οι οποίες στη συνέχεια 

προωθήθηκαν σε κριτές προς αξιολόγηση, από τις συν-επιμελήτριες του ειδικού 

τεύχους κκ. Ρότσικα και  Μαλικιώση-Λοϊζου. Η διαδικασία κρίσης έχει ολοκληρωθεί 

και αναμένεται να δημοσιευθούν 7 εργασίες συνολικά.            

6. Αναφορικά με τον χώρο διεξαγωγής των συνελεύσεων του Κλάδου, ο κ. 

Κουλιεράκης ενημέρωσε τη συνέλευση για τις αλλαγές στους χώρους της πρώην 

ΕΣΔΥ και τις δυσκολίες που έχουν προκύψει στη διαδικασία τηλεδιάσκεψης των 

μελών. Συζητήθηκαν άλλες πιθανές εναλλακτικές για τον χώρο διεξαγωγής των 

συνελεύσεων. Παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες, ο κ. Κουλιεράκης πρότεινε να 

παραμείνει ο υφιστάμενος χώρος για την πραγματοποίηση των συνελεύσεων του 

Κλάδου ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αναστάτωση, υπό αίρεση σε περίπτωση 

αστάθμητων παραγόντων στο ΠΑΔΑ. Όλοι οι παρευρισκόμενοι τον ευχαρίστησαν 

για αυτή τη δυνατότητα.  

 

Η ημερομηνία της επόμενης συνέλευσης του Κλάδου θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο.            

 

      

Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας    Βασιλική Γιωτσίδη    
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