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Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020   

 

 

 

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 21.10.2020 έγινε διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν 

αλφαβητικά τα εξής μέλη: Ε. Γεωργάκα, Β. Γιωτσίδη, Ε. Γκιντώνη, Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. 

Καλτσούδα, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Τ. Μπαφίτη, Λ. Μπήτρου, Α. Πάλλη, Α. 

Πασχάλη, Σ. Πλεξουσάκης, Β. Ρότσικα, Α. Τσινού, Γ. Τσούβελας, και Α. Φλωρά.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με τις ομάδες εργασίας ΕΛΨΕ για τις ειδικότητες και τον εθνικό 

φορέα  

2. Γνωριμία με νέα μέλη του Κλάδου που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη συνέλευση  

3. Οργάνωση ειδικού τεύχους στο περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛΨΕ με το θέμα της Ημερίδας 

του Κλάδου «Θεραπευτική σχέση & παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους»  

4. Οργάνωση έρευνας σχετικά με το θέμα της συνεπιμέλειας στην Ελλάδα    

5. Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) από μέλη του Κλάδου - Σχεδιασμός και 

Προτάσεις  

6. Άλλα θέματα 

 

♦ 

 

 

1. Αναφορικά με το θέμα των δύο ομάδων εργασίας της ΕΛΨΕ, η συνέλευση 

ενημερώθηκε, καταρχήν, αναφορικά με την επιστολή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-

τριών και αποφοίτων των ΠΜΣ Κλινικής Ψυχολογίας των ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, που έλαβαν 

οι Συντονιστές του Κλάδου, καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η 

επιστολή εκφράζει το αίτημα για επανεκκίνηση του διαλόγου και των απαραίτητων 

διαδικασιών σχετικά με την κατοχύρωση των ειδικοτήτων στην Ψυχολογία και, 

ειδικότερα, της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας. Η συνέλευση χαιρέτισε την 
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πρωτοβουλία και επεσήμανε τη σημασία της στη δεδομένη χρονική συγκυρία κατά την 

οποία η ΕΛΨΕ δραστηριοποιείται εκ νέου προς την κατεύθυνση θεσμικής επίλυσης του 

συγκεκριμένου ζητήματος. Επίσης, η Συνέλευση ενημερώθηκε αναφορικά με αίτημα του 

Υπουργείου Υγείας προς την ΕΛΨΕ για από κοινού συνάντηση, με θέμα τους φορείς που 

ασχολούνται με τα θέματα ψυχολογίας στη χώρα. Η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε ότι έχουν εν 

τω μεταξύ συσταθεί οι δύο ομάδες εργασίας της ΕΛΨΕ, αφενός μεν για το θέμα των 

ειδικοτήτων αφετέρου δε για το θέμα του εθνικού φορέα ψυχολογίας, και σύντομα θα 

ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Στην ομάδα εργασίας για τις ειδικότητες συμμετέχουν 

εκπρόσωποι από τους Κλάδους της Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας, της 

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, της Σχολικής Ψυχολογίας και της Οργανωσιακής 

Ψυχολογίας.  

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση του Δ.Σ. της ΕΛΨΕ να είναι ενεργοί 

συνομιλητές τόσο σε επιστημονικά όσο και σε επαγγελματικά θέματα της ψυχολογίας 

προς το Υπουργείο Υγείας και την απαραίτητη συνεργασία με τον ΣΕΨ, στο πλαίσιο 

αυτό. Τέθηκαν προβληματισμοί αναφορικά με τη μορφή που θα μπορεί να έχει ο εθνικός 

θεσμικός φορέας, ο οποίος θα παίζει ρυθμιστικό ρόλο ελέγχου και πιστοποίησης των 

πλαισίων κλινικής πρακτικής άσκησης και των απαραίτητων κριτηρίων για την άσκηση 

του επαγγέλματος. Επίσης, εκφράστηκαν απόψεις από τα μέλη για το σύστημα που 

προβλέπεται σήμερα στο EuroPsy, μέλη του οποίου είναι τόσο η ΕΛΨΕ όσο και ο ΣΕΨ. 

Διευκρινίστηκε ότι στο EuroPsy προβλέπονται γενικές κατευθύνσεις (π.χ. κλινική-

συμβουλευτική, σχολική-εκπαιδευτική) αντί ειδικοτήτων, και ότι γενικότερα στην Ε.Ε. το 

EuroPsy δεν παίζει θεσμικό ρόλο κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά τα 

κριτήρια αυτά, τα οποία είναι παρόμοια σε όλη την Ευρώπη, ορίζονται από την πολιτεία.   

2. Η συνέλευση καλωσόρισε τα νέα μέλη του Κλάδου που ήταν παρόντα. Η κ. Άννα 

Καλτσούδα, μέλος ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσίασε τις σπουδές, την 

εργασιακή και ερευνητική της δραστηριότητα, και εξέφρασε την επιθυμία να συμβάλει 

στον Κλάδο.  
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3. Σχετικά με το ειδικό τεύχος στο περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛΨΕ με βάση το θέμα της 

τελευταίας Ημερίδας του Κλάδου «Θεραπευτική σχέση & παρέμβαση σε παιδιά και 

εφήβους», η Συνέλευση συμφώνησε με την πρόταση του κ. Κουρκούτα να 

πραγματοποιηθεί η εν λόγω έκδοση, υπό την επιμέλεια των κκ. Η. Κουρκούτα, Α. Γενά 

και Β. Γιωτσίδη. Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή πρόσκλησης προς τους εισηγητές της 

Ημερίδας, καθώς και προς όλα τα μέλη του Κλάδου για υποβολή εργασιών, αρχικά με την 

αποστολή περίληψης που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, εφόσον υπάρχουν, και τις κλινικές εφαρμογές της εργασίας.  

4. Για την πιθανή οργάνωση έρευνας σχετικά με το θέμα της συνεπιμέλειας στην Ελλάδα, 

μετά από σχετική πρόταση της κ. Τσαμπαρλή στην προηγούμενη συνέλευση του Κλάδου 

(16/7/2020), το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω σε επόμενη συνέλευση λόγω απουσίας της 

κ. Τσαμπαρλή.        

5. Σχετικά με τις επόμενες δράσεις του Κλάδου (π.χ. σεμινάρια, ιστοδιαλέξεις/webinars), 

τονίστηκε η σημασία του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του Κλάδου στη δεδομένη 

συγκυρία της πανδημίας του ιού COVID-19 και κλήθηκαν τα μέλη να συνδράμουν σε 

αυτή την προσπάθεια σύνδεσης του Κλάδου με την ευρύτερη κοινωνία. Προτάθηκε από 

τον κ. Κουρκούτα η μηνιαία διεξαγωγή ιστοδιαλέξεων και αποφασίστηκε να αποσταλεί 

πρόσκληση στα μέλη του Κλάδου, ώστε να εισηγηθούν συγκεκριμένα θέματα και τις 

προτιμώμενες ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Η κ. Καλαντζή-Αζίζι πρότεινε τη διεξαγωγή 

διαδικτυακού εργαστηρίου, σε συνεργασία με την κ. Δώρα Αναστασίου, με θέμα: «Η 

τραυματική εμπειρία του πολέμου σε παιδιά 4-10 ετών και έφηβους πρόσφυγες: εκπαίδευση 

για την εφαρμογή ενός προγράμματος πρόληψης». Το εργαστήριο προτάθηκε να 

πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2021 και θα αφορά την εκπαίδευση ψυχολόγων, ειδικών 

ψυχικής υγείας και όσων ασχολούνται με παιδιά πρόσφυγες σε σχέση με υλικό για την 

εστιασμένη στο τραύμα προσέγγιση παιδιών προσφύγων, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 

13 γλώσσες.  
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6. Άλλα θέματα: (1) Συζητήθηκε το θέμα που προέκυψε ως ερώτημα ενδιαφερόμενου 

πολίτη προς την ΕΛΨΕ σχετικά με τη θεσμική δυνατότητα κλινικών ψυχολόγων για 

χορήγηση γνωμάτευσης/ψυχολογικής έκθεσης σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια 

παιδιού του ενδιαφερόμενου. Η κ. Πασχάλη ανέλαβε να το διερευνήσει περαιτέρω και να 

ενημερώσει σχετικά την κ. Γεωργάκα. (2) Η κ. Ρότσικα ενημέρωσε ότι η έκδοση του 

ειδικού τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία για τη Θεραπευτική Σχέση προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2020.  

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συνέλευσης του Κλάδου θα ανακοινωθεί εν 

ευθέτω χρόνω.            

 

      

Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, 

 

Ηλίας Κουρκούτας    Βασιλική Γιωτσίδη                                            
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