
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  

Email: hkourk@edc.uoc.gr 

Ευγενία Γεωργάκα,  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Τμήμα Ψυχολογίας  

54124 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.6973622184, 2310 997472  

Email: georgaca@psy.auth.gr  

 

Αθήνα 6.12.2017 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου 

 

Στις 6.12.2017 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν  τα εξής μέλη: Α. 

Πάλλη, Γ. Κουλιεράκης, Β. Ρότσικα, Α. Καλαντζή-Αζίζι, Η. Κουρκούτας, Α. Τσαμπαρλή, Ε. 

Γεωργάκα 

1. Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της (επαν)επεξεργασίας της πρότασης των κριτηρίων 

αναγνώρισης μιας πιστοποιημένης εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών και αποφασίστηκε, 

ως μέσο προώθησης του αιτήματος, να σταλεί αυτό το κείμενο στο ΔΣ της ΕΛΨΕ, με 

συνοδευτική επιστολή που θα εξηγεί τα αίτημα και τη λογική του. Η επιστολή θα 

είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ΕΛΨΕ που ενδιαφέρονται και είχαν 

υπογράψει την άλλη φορά (και πιθανώς και κάποιοι που δεν είχαν υπογράψει). 

2. Σχετικά με το ίδιο θέμα, διερευνήθηκε και η δυνατότητα να ζητηθεί από την Ελληνική 

Ψυχιατρική Εταιρεία να στείλει ένα επίσημο αίτημα στην ΕΛΨΕ για συμβολή στη 

συζήτηση και προώθηση του συγκεκριμένου αιτήματος στο Υπουργείο. 

3. Στην ευρύτερη συζήτηση για το θέμα της θέσπισης  κριτηρίων και αναγνώρισης της 

εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία, τέθηκαν και τα ζητήματα της άδειας άσκησης του 

επαγγέλματος του ψυχολόγου, με βάση την 4ετή ακαδημαϊκή φοίτηση, που ισχύει 

μόνο στην Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, θεωρήθηκε ότι η παροχή επαγγελματικής 

άδειας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο και τους αμιγώς επαγγελματικούς συλλόγους 

(π.χ.  ΣΕΨ), αλλά και την ΕΛΨΕ στο βαθμό που πολλά μέλη της ΕΛΨΕ διδάσκουν σε 

Παν/μια και ένα ακαδημαϊκό πτυχίο διασφαλίζει αυτομάτως την επαγγελματική άδεια 

στους ψυχολόγους. Συμπερασματικά, θεωρήθηκαν ότι αυτά τα ζητήματα έχουν και 

επιστημονικό χαρακτήρα και επομένως αφορούν και είναι άρρηκτα δεμένα με την 

επιστημονική και ακαδημαϊκή λειτουργία/ρόλο των μελών της ΕΛΨΕ και της ίδιας 

της ΕΛΨΕ, ανεξάρτητα αν κάποια μέλη ασκούν ή όχι κλινικό έργο.   

4. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την προηγούμενη ημερίδα για την 

Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική που κρίθηκε ως επιτυχής και αποφασίστηκε να εκδοθεί 
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ένα τεύχος του περιοδικού αφιερωμένο σε αυτή την ημερίδα, με την επιμέλεια δύο 

μελών (ενός του Κλάδου της Συμβουλευτικής και ενός του Κλάδου Κλινικής). 

5. Αποφασίστηκε, επίσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα διενέργειας μιας νέας ημερίδας 

για την Θεραπευτική Σχέση ή τη Θεραπευτική εργασία με παιδιά και εφήβους και 

προτάθηκε να αφορά Παιδιά, Εφήβους και Γονείς (Οικογένειες), αλλά και 

εκπαιδευτικούς, σε πλαίσια εντός και εκτός σχολείου (ψυχοθεραπευτική  εργασία στα 

σχολεία). Σε αυτή την κατεύθυνση θα  διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με 

μέλη του κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 

6. Προτάθηκε να επαν-ενεργοποιηθεί η ομάδα για τη συζήτηση θεμάτων ορολογίας 

7. Ενημερώθηκαν τα μέλη για τα ζητήματα της ιστοσελίδας του κλάδου. 

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο. 

 

Οι συντονιστές 

 

Ηλίας Κουρκούτας       Ευγενία Γεωργάκα   
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