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Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 26.6.2019 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν αλφαβητικά τα εξής 

μέλη: Β. Γιωτσίδη, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Α. Πασχάλη, Β. Πομίνι, Β. Ρότσικα, Α. 

Τσαμπαρλή, Κ. Χαρίλα.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Ενημέρωση για τις εργασίες του Κλάδου στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ 

2. Ενημέρωση για τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής Ψυχοθεραπείας  

3. Ενημέρωση για παρέμβαση ΕΛΨΕ σχετικά με τα νέα τμήματα Ψυχολογίας  

4. Συζήτηση για το ζήτημα της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας  

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

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

7. Κινητοποίηση νέων μελών Κλάδου  

♦ 

 

1. Η συνέλευση ενημερώθηκε για το συμπόσιο του Κλάδου στο 17ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ (Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαίου 2019) 

που οργάνωσε η κ. Γεωργάκα με τίτλο «Θέτοντας τις ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες 

στο προσκήνιο: Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη των Ακούσιων 

Νοσηλειών στην Ελλάδα»», το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.    

2. Η κ. Χαρίλα ενημέρωσε τη συνέλευση για το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η 

ταυτότητα του Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα: Διεργασίες και 

προβληματισμοί» που οργάνωσε η Ειδική Επιτροπή Ψυχοθεραπείας ΕΛΨΕ στο 17ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ και στο οποίο υπήρξε σημαντική ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη συνέλευση αποφασίσθηκε, εν όψει του 

νέου ΔΣ της ΕΛΨΕ, η Ειδική Επιτροπή Ψυχοθεραπείας να αποστείλει επιστολή προς 

το νέο ΔΣ στην οποία θα καταθέτει τους στόχους και την πρότασή της, στο πλαίσιο 

της ανάγκης για στοχευμένη και άμεση δράση, δεδομένης της μη-εκπροσώπησης της 

ΕΛΨΕ στην Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ για το ζήτημα της ψυχοθεραπείας 

στην Ελλάδα.     
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3. Η συνέλευση ενημερώθηκε για το Δελτίο Τύπου της ΕΛΨΕ (10.6.2019) σχετικά με 

επιστολή της προς τον τέως Υπουργό Παιδείας αναφορικά με τις προϋποθέσεις για 

την ορθή λειτουργία των νέων Τμημάτων Ψυχολογίας. Επισημάνθηκε στη 

συνέλευση ότι στην επιστολή τονίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Ψυχολόγων με θεσμικό και ρυθμιστικό ρόλο για ζητήματα που 

αφορούν το επάγγελμα του ψυχολόγου.    

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

Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το ΦΕΚ με αρ. φύλλου 2344 (Τεύχος 

Β’)/18.6.2019 που ορίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων. Επίσης, η 

συνέλευση ενημερώθηκε για τις γραπτές ανακοινώσεις του ΣΕΨ  αναφορικά με: (α) 

την καταγγελία της απόφασης του ΚΕΣΥ για το έργο και τα προσόντα του Κλινικού 

Ψυχολόγου (αρ. πρωτ. 13646/16.5.2019 και αρ. πρωτ. 13663/5.6.2019) και (β) για τη 

συνάντηση του ΣΕΨ με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την ειδικότητα του 

Κλινικού Ψυχολόγου (αρ. πρωτ. 13674/12.6.2019). Στη βάση όλων των παραπάνω, 

θεωρήθηκε σημαντική η απουσία ενός ενιαίου θεσμικού φορέα, καθώς η ψυχολογία 

αποτελεί τον μοναδικό κλάδο υγείας που δεν εκπροσωπείται από θεσμοθετημένο 

νομικό πρόσωπο. Συζητήθηκε στη συνέλευση η ανάγκη γόνιμου διαλόγου και 

συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους συλλόγων ψυχολόγων με στόχο το αίτημα για 

εγκαθίδρυση ενός ενιαίου θεσμικού φορέα και αποφασίστηκε να διερευνηθεί η 

δυνατότητα κοινής δράσης με τον ΣΕΨ. Συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι να προωθηθεί 

το ζήτημα τόσο θεσμικά όσο και μέσω προσωπικών επαφών από τα μέλη του 

Κλάδου.     

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 εγκρίθηκε η έκδοση του ειδικού τεύχους από το περιοδικό Ψυχολογία, 

καθώς επίσης ότι εκκρεμεί η αποστολή 2 άρθρων προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

συλλογή των εργασιών. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εύρεση κριτών των 

άρθρων, σε συνεργασία με την κ. Μαλικιώση-Λοϊζου, συν-επιμελήτρια του ειδικού 
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τεύχους. Η δημοσιοποίηση του ειδικού τεύχους υπολογίζεται να λάβει χώρα έως τα 

τέλη Δεκεμβρίου 2019.         

6. Αναφορικά με την οργάνωση της Ημερίδας με θέμα τη θεραπευτική σχέση-εργασία 

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

Κουρκούτας ενημέρωσε ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσα στο φθινόπωρο, το 

Σάββατο 9.11.2019 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (αμφ. Καράγιωργα). Συζητήθηκαν 

ευρύτερα θέματα οργάνωσης της ημερίδας, καθώς και το σκεπτικό για το 

περιεχόμενο της ημερίδας, όπου η έμφαση θα δοθεί κυρίως στην ανάδειξη των 

διαφόρων μοντέλων πάνω στη θεραπευτική εργασία και σχέση, με βάση την 

παρουσίαση τεκμηριωμένων ερευνητικών και κλινικών δεδομένων. Θα υπάρξει και 

στρογγυλή  τράπεζα σε μία προσπάθεια να αναδειχτούν περισσότερο σε βάθος οι 

διάφορες πλευρές του φαινομένου. Τα μέλη του Κλάδου που εργάζονται σε αυτά τα 

πεδία  καλούνται να συμμετάσχουν με ή χωρίς εισήγηση, καθώς και στην στρογγυλή 

τράπεζα.      

7. Συζητήθηκε η πρόταση του κ. Κουρκούτα τα νέα μέλη του Κλάδου να προσέρχονται 

στην επόμενη ή/και μεθεπόμενη συνέλευση μετά την έγκριση της αίτησής τους από 

τον Κλάδο, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για τα θέματα του Κλάδου και να 

ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του Κλάδου. Όλοι οι 

παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη συμμετοχής των νέων μελών στις 

συνελεύσεις του Κλάδου.   

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 

2019, ώρα 13.00, στο γραφείο του κ. Κουλιεράκη, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας ΠΑΔΑ (πρώην ΕΣΔΥ), στη Λ. Αλεξάνδρας 196.            

 

     Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας    Βασιλική Γιωτσίδη    
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