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Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 22.2.2021 έγινε διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν 

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

Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Α. Πάλλη, Α. Πασχάλη, Β. Ρότσικα, και Α. Φλωρά.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με τις ειδικότητες και τον εθνικό φορέα - ομάδες εργασίας   

2. Αιτήσεις νέων μελών  

3. Απολογισμός για τις ιστοδιαλέξεις του Κλάδου και προγραμματισμός των επόμενων 

δράσεων  

4. Άλλα θέματα     
 

♦ 

 

 

1. Αναφορικά με το θέμα του εθνικού φορέα, η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε σχετικά ότι έχει 

προωθηθεί προς το ΔΣ της ΕΛΨΕ η πρόταση που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας για 

τη δημιουργία ενός εθνικού φορέα πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο εθνικός 

φορέας πιστοποίησης να εντάσσεται στο Υπουργείο Υγείας και να συναποτελείται από 

μόνιμα στελέχη/ψυχολόγους του Υπουργείου και μέλη των δύο υπαρχόντων Συλλόγων 

(ΕΛΨΕ και ΣΕΨ), κατά το πρότυπο του αντίστοιχου Συμβουλίου Ψυχολόγων Κύπρου. Ο 

εθνικός φορέας προτείνεται να έχει νομική/πειθαρχική ισχύ, κι ως εκ τούτου να 

καταρτίζει και να επικυρώνει ενιαίο μητρώο ψυχολόγων, καθώς και να επιβλέπει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικοτήτων και τους φορείς πρακτικής άσκησης.  

Αναφορικά με το θέμα των ειδικοτήτων, η Συνέλευση ενημερώθηκε για τις 

επιμέρους πρωτοβουλίες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2020-

Ιανουάριος 2021 σχετικά με τη συλλογή υπογραφών και τις επιστολές προς το Υπουργείο 

και το ΚΕΣΥ από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, επαγγελματίες και 

φοιτητές/αποφοίτους, με το αίτημα της εκ νέου διαβούλευσης των ειδικοτήτων της 

Κλινικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 
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Σε συνέχεια των αντίστοιχων πρωτοβουλιών που είχαν προηγηθεί για τις ειδικότητες της 

Κλινικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ο κ. Κουλιεράκης ενημέρωσε 

για την πρωτοβουλία των μελών του Κλάδου, κκ. Φ. Αναγνωστόπουλο, Ε. Καραδήμα, Γ. 

Κουλιεράκη, και Α. Πασχάλη, για τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης της ειδικότητας της 

"Ψυχολογίας της Υγείας", με συλλογή υπογραφών και επιστολή που εστάλη προς το 

Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να διατυπωθεί με 

επαρκή τεκμηρίωση η ανάγκη θεσμοθέτησης της συγκεκριμένης ειδικότητας, ώστε τα 

μέλη να συμβάλουν στη συντονισμένη προσπάθεια της ΕΛΨΕ και να συνταχθούν οι 

θέσεις περί ειδικοτήτων ψυχολογίας σε ένα ενιαίο αίτημα προς γνωμοδότηση από τα 

θεσμοθετημένα όργανα.   

Η Συνέλευση ενημερώθηκε περαιτέρω από την κ. Γεωργάκα ότι η ομάδα εργασίας για 

τις ειδικότητες έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση του ισχύοντος πλαισίου και των 

κριτηρίων για τις ειδικότητες, όπως αυτά εφαρμόζονται στις άλλες χώρες της Ευρώπης, 

και έχει καταρτίσει πίνακα με τα επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια ανά 

ειδικότητα. Επίσης, έχει ολοκληρώσει προσχέδιο για την ειδικότητα της Κλινικής 

Ψυχολογίας προς κατάθεση στο ΔΣ της ΕΛΨΕ. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη 

Συνέλευση η πρόταση της κ. Γιωτσίδη για αναζήτηση νομικής γνωμοδότησης αναφορικά 

με τα επαγγελματικά δικαιώματα και αποφασίσθηκε να προωθηθεί η πρόταση προς το ΔΣ 

της ΕΛΨΕ. Παράλληλα, η Συνέλευση ενημερώθηκε για την πρόσκληση συνάντησης από 

την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη με την ΕΛΨΕ. Στη συνάντηση κατατέθηκε 

πρόταση για τη διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου ρύθμισης των ειδικοτήτων στην 

Ελλάδα, την οποία είχε επεξεργαστεί η αντίστοιχη ομάδα εργασίας, και αναγνωρίστηκε η 

ανάγκη να υπάρξει διαβούλευση με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, η Συνέλευση ενημερώθηκε από την κ. 

Γεωργάκα ότι το ΔΣ της ΕΛΨΕ κάλεσε σε κοινή συνάντηση τους Προέδρους των έξι 

Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας και αποφασίσθηκε η δημιουργία Συνόδου Προέδρων 

Τμημάτων, με Πρόεδρο τον κ. Σταλίκα και μέλη τους κκ. Γιακουμάκη, Κοσμίδη, και 
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Τάνταρο. Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, η ομάδα εργασίας της ΕΛΨΕ για την 

ψυχοθεραπεία συνεχίζει τις εργασίες της με βάση τις προτεραιότητες που υπάρχουν.     

2. Η συνέλευση εξέτασε αναλυτικά τις τέσσερις (4) αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στον 

Κλάδο. Αποφασίστηκε να εγκριθούν οι αιτήσεις των εξής: α) Ανδριοπούλου Πανωραία, 

β) Αγγελοσοπούλου Αργυρούλα, γ) Γκάτσα Τατιανή, και δ) Κολιούλη Φλώρα, ως 

τακτικά μέλη.  Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στον Κλάδο.   

3. Σχετικά με τις διαδικτυακές ιστοδιαλέξεις του Κλάδου, η Συνέλευση ευχαρίστησε 

όλους όσους έχουν συντελέσει στην επιτυχία της οργάνωσης και της διεξαγωγής τους, 

ιδιαίτερα τους/τις εισηγητές/τριες, καθώς και την Πρόεδρο και τη Γραμματέα της ΕΛΨΕ 

για την έμπρακτη συμβολή τους. Οι ιστοδιαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα 

είχαν σημαντική επιτυχία με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες σε κάθε εισήγηση. 

Αποφασίστηκε η ανάρτηση των ιστοδιαλέξεων στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΛΨΕ και στην 

ιστοσελίδα του Κλάδου, με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης. Προτάθηκε από τον κ. 

Κουρκούτα μία νέα ιστοδιάλεξη με θέμα «Διαταραχες στην παιδικη και εφηβική ηλικία: 

τεκμηριωμενες και καινοτόμες παρεμβασεις» στα μέσα Απριλίου 2021. Επίσης, προτάθηκε 

από την κ. Γιωτσίδη να οργανωθεί νέος κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στο 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με βάση και τις προτάσεις που έχουν ήδη γίνει από τους κκ. Β. 

Γιωτσίδη, Α. Πάλλη, και Σ. Πλεξουσάκη. Σχετικά με το ειδικό τεύχος στο περιοδικό 

Ψυχολογία της ΕΛΨΕ με το θέμα της τελευταίας Ημερίδας του Κλάδου «Θεραπευτική 

σχέση & παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους», ο κ. Κουρκούτας ενημέρωσε ότι 

συνεχίζεται η συγκέντρωση των επιστημονικών εργασιών.  

4. Άλλα θέματα: Η κ. Ρότσικα ενημέρωσε ότι η έκδοση του ειδικού τεύχους για τη 

Θεραπευτική Σχέση στο περιοδικό Ψυχολογία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2021.  

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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