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Αθήνα, 12 Απριλίου 2020   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 9.3.2020 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν αλφαβητικά τα εξής 

μέλη: Ε. Γεωργάκα, Β. Γιωτσίδη, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Τ. Μπαφίτη, Α. 

Πασχάλη, Α. Πάλλη, και Β. Ρότσικα.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Επικαιροποίηση αρχείου μελών Κλάδου 

2. Αιτήσεις νέων μελών για ένταξη στον Κλάδο  

3. Ενημέρωση σχετικά με την ειδικότητα Κλινικής Ψυχολογίας  

4. Ενημέρωση για τις εργασίες της ειδικής επιτροπής για την ψυχοθεραπεία  

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

6. Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις εξωστρέφειας της ΕΛΨΕ και τη συμμετοχή/ 

προτάσεις του Κλάδου  

7. Ανανέωση στοιχείων του Κλάδου στην ιστοσελίδα της ΕΛΨΕ   

 

♦ 

 

1. Η συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την επικαιροποίηση του αρχείου των μελών 

της ΕΛΨΕ. Συγκεκριμένα, η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε ότι από το σύνολο των 600 

εγγεγραμμένων μελών στο κεντρικό αρχείο, περίπου τα 300 μέλη είναι ταμειακώς 

ενεργά. Η συνέλευση ενημερώθηκε, επίσης, για τον έλεγχο της επικαιροποιημένης 

λίστας μελών του Κλάδου, σε συνεργασία με την ΕΛΨΕ. Στη λίστα μελών του 

Κλάδου περιλαμβάνονται 80 μέλη περίπου. Ο κ. Κουρκούτας εξέφρασε τα 

συγχαρητήριά του στα ενεργά μέλη και τόνισε ότι χρειάζεται υπενθύμιση για 

μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών, ιδιάιτερα των νεότερων, στις συνελεύσεις και τις 

δράσεις του Κλάδου.  

2. Η συνέλευση εξέτασε αναλυτικά τις έντεκα (11) αιτήσεις εγγραφής νέων μελών 

στον Κλάδο. Αποφασίστηκε να εγκριθούν οι αιτήσεις των εξής: α) Γκιντώνη Ευγενία, 

β) Καλτσούδα Άννα, γ) Κολέτση Μάρσα, δ) Μαστροθεόδωρος Στέφανος, ε) 

Παρασκευοπούλου Σταυρούλα, στ) Πλεξουσάκης Στέφανος, ζ) Τσουβέλας Γεώργιος, 

η) Φλωρά Κατερίνα, ως τακτικά μέλη, καθώς και των: α) Καμπόλη Άννα και β) 

Τσινού Αρετή, ως έκτακτα μέλη, ενώ σχετικά με την αίτηση της κας. Ρούση 
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Χριστίνας θα υπάρξει περαιτέρω προσωπική επικοινωνία και ενημέρωση του 

Κλάδου.  Καλωσορίζουμε όλα τα νέα μέλη στον Κλάδο.   

3. Αναφορικά με το θέμα της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας, η κ. Γεωργάκα 

ενημέρωσε ότι, από όσο γνωρίζει, το θέμα δεν έχει προχωρήσει καθόλου.  Αντιθέτως 

έχουν γίνει κινήσεις για την βασική άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου. Το ΔΣ 

της ΕΛΨΕ θεωρεί ότι πρέπει να έχει λόγο τόσο στα επιστημονικά/ακαδημαϊκά όσο 

και στα εθνικά θέματα που αφορούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου, στη βάση και των 

κοινών σημείων σύγκλισης με τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Στο πλαίσιο 

αυτό, ανασυστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, που αποτελείται από την 

ΕΛΨΕ και τον ΣΕΨ, η οποία προέβη ήδη σε κοινή ανακοίνωση σχετικά με την 

επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου ψυχολογίας και επαγγελματικών προσόντων 

ψυχολόγου σε κατόχους τίτλων τριετών σπουδών–Bachelor (6/2/2020). Στην από 

κοινού ανακοίνωση διατυπώθηκε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση των κριτηρίων 

για την απόκτηση Βεβαίωσης Άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και 

αντιστοίχισής τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, βάσει των οποίων απαιτούνται 

σπουδές 5ετούς διάρκειας, συν ένα έτος πρακτικής άσκησης, για τον βασικό τίτλο 

ψυχολογίας.  

Η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε, επίσης, ότι η ΕΛΨΕ θεωρεί σημαντικό να συμμετέχει 

στην Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας και η Σύνοδος των Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

Ψυχολογίας, η οποία έχει ήδη συγκροτηθεί από τα έξι Τμήματα Ψυχολογίας, 

συμπεριλαμβανομένων των δύο νέων Τμημάτων. Η κ. Τσαμπίκα πρότεινε να 

εξεταστεί η συμμετοχή των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των Κολλεγίων στην 

Επιτροπή, προκειμένου να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης αναφορικά με τη διάρκεια 

και την ποιότητα των σπουδών στα προγράμματα σπουδών ψυχολογίας. Συζητήθηκε 

στη συνέλευση ότι προτεραιότητα της Εθνικής Επιτροπής Ψυχολογίας θα είναι να 

κατοχυρωθούν θεσμικά αναγνωρισμένα κριτήρια για την άδεια άσκησης ψυχολογίας, 

σύμφωνα και με τα πρότυπα του EuroPsy (5+1 χρόνια για βασικό δίπλωμα 

ψυχολογίας), όπως αυτά εφαρμόζονται στις άλλες χώρες. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η συνέλευση ενημερώθηκε, επίσης, ότι το ΔΣ της ΕΛΨΕ σχεδιάζει 

να προτείνει στην επικείμενη συνάντηση ΔΣ ΕΛΨΕ - Συντονιστών Κλάδων τη 

δημιουργία δύο ομάδων εργασίας. Η μία εξ αυτών θα αναλάβει να εξετάσει την 

ισχύουσα ευρωπαϊκή πραγματικότητα ως προς τις εξειδικεύσεις/κατευθύνσεις 

ψυχολογίας στα κράτη-μέλη, ώστε να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν τα στοιχεία 

που αφορούν το θέμα των ειδικοτήτων. Η δεύτερη ομάδα εργασίας θα αναλάβει να 

επεξεργαστεί το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα, ή Επιμελητηρίου, 

που θα ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων παροχής 

πρακτικής άσκησης στους φοιτητές Ψυχολογίας. Συζητήθηκε η ανάγκη να 

διαμορφωθεί στο μέλλον ένα μητρώο εγγεγραμμένων πιστοποιημένων φορέων 

πρακτικής άσκησης. Για τη σύσταση των δύο ομάδων εργασίας με μέλη των Κλάδων 

που θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την 

ΕΛΨΕ.          

4. Αναφορικά με τις εργασίες της ειδικής επιτροπής για την ψυχοθεραπεία, η κ. 

Πομίνι ενημέρωσε τηλεφωνικώς τη συνέλευση λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, ότι 

οι δυο συντονίστριες, κκ. Πομίνι και Χαρίλα, συμμετείχαν σε συνεδρίαση της Eιδικής 

Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ τον περασμένο Ιανουάριο, κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Πλουμπίδη. Στόχος της διευρυμένης 

συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις προηγούμενες δράσεις της Ειδικής 

Επιτροπής σχετικά με το θέμα των ρυθμίσεων της εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία, 

καθώς και τον σχεδιασμό και τον συντονισμό για την προώθηση αυτού του 

ζητήματος στα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Η Ειδική 

Επιτροπή του ΚΕΣΥ θα είναι ενεργή έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους με την 

παρούσα σύνθεση και ο Πρόεδρος εξέφρασε τη θέληση  του να  προωθήσει το θέμα 

και να ευαισθητοποιήσει τις νέες υπουργικές ηγεσίες.  

5. Σχετικά με το ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία για τη Θεραπευτική Σχέση, 

η κ. Ρότσικα ενημέρωσε ότι δύο εργασίες προωθήθηκαν, μετά την αρχική τους 

αξιολόγηση, σε τρίτους κριτές και η διασικασία κρίσης θα έχει ολοκληρωθεί έως 

τέλη Μαρτίου 2020.            
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6. Η συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με τις δράσεις εξωστρέφειας της ΕΛΨΕ και τη 

συμμετοχή του Κλάδου. Κοινοποιήθηκε στη συνέλευση το σύντομο κείμενο που 

απεστάλη για το τηλεοπτικό σποτ της ΕΛΨΕ, στο οποίο θα εκπροσωπήσουν τον 

Κλάδο οι κκ. Γιωτσίδη και Πασχάλη. Σχετικά με το κείμενο αυτό, αναφέρθηκε η 

δυσκολία να αποτυπωθεί μέσα στον απαιτούμενο μικρό αριθμό λέξεων το εύρος και 

το περιεχόμενο του Κλάδου, ενώ εκφράστηκε από την κ. Πάλλη η ανάγκη να δοθεί 

έμφαση σε εκείνο το σημείο του κειμένου που αφορά στην «ψυχική και τη σωματική 

υγεία των ανθρώπων». Η συνέλευση συμφώνησε ομόφωνα με την άποψη αυτή και 

ζήτησε από όλα τα μέλη του Κλάδου να διατυπώσουν περαιτέρω προτάσεις για την 

προβολή του Κλάδου στο πλαίσιο των μελλοντικών δράσεων εξωστρέφειας της 

ΕΛΨΕ.    

7. Σχετικά με την ανανέωση των στοιχείων του Κλάδου στην ιστοσελίδα της ΕΛΨΕ, 

όπως για παράδειγμα την τακτική ανάρτηση των πρακτικών των συνελεύσεων του 

Κλάδου και άλλου υλικού, ο κ. Κουλιεράκης πρότεινε να αναλάβει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι τον ευχαρίστησαν για αυτή τη συμβολή.  

 

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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