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Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 24.11.2021 έγινε διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν 

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

Καραδήμας, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Α. Πασχάλη, Β. Πομίνι, Β. Ρότσικα, Α. 

Τσαμπαρλή, Α. Φλωρά και Ν. Χαρίλα.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με (α) τις ειδικότητες ψυχολογίας, (β) τον εθνικό φορέα και (γ) την 

ψυχοθεραπεία από τις ομάδες εργασίας   

2. Πρόταση οργάνωσης ημερίδας Κλάδου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο   

3. Κείμενα μελών Κλάδου με αφορμή κοινωνικά θέματα (π.χ. "γυναικοκτονίες") και σχετική 

πρόταση προς το περιοδικό "Ψυχολογία" της ΕΛΨΕ 

4. Αιτήσεις νέων μελών  

5. Άλλα θέματα    

♦ 

 

1. Αναφορικά με το θέμα των ειδικοτήτων, η κ Γεωργάκα ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι το 

προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση των ΔΣ ΕΛΨΕ και ΔΣ 

ΣΕΨ. Σε συνέχεια και της πρότασης από το Υπουργείο Υγείας για μία από κοινού 

επιτροπή επί του θέματος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, συστάθηκε την άνοιξη 

2021 επιτροπή με εκπροσώπους από το ΔΣ της ΕΛΨΕ (κκ. Γεωργάκα και Φιλιππάτου), το 

ΔΣ του ΣΕΨ (κκ. Μπουκουβάλα, Καράμπελας και Παπαδάκης) και τη Σύνοδο Προέδρων 

των Τμημάτων Ψυχολογίας (κκ. Κοσμίδη και Τάνταρος), προκειμένου να διαμορφωθεί 

ένα εθνικό σχέδιο ασκήσεως του επαγγέλματος για την Ψυχολογία και να 

επαναπροδιοριστούν τα κριτήρια σπουδών για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, 

σύμφωνα με το EuroPsy και το ισχύον πλαίσιο, όπως αυτό εφαρμόζεται στις άλλες χώρες 

της Ευρώπης. Με βάση τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις, προτείνεται οι ειδικότητες 

ψυχολογίας να ορίζονται ως «ειδικεύσεις», ώστε να υπάρχει ένα ευέλικτο σχήμα που θα 

συνάδει με το αντίστοιχο «πεδίο άσκησης επαγγέλματος» στο EuroPsy, ενώ παράλληλα 
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θα διευρύνονται οι σπουδές σε μία προοπτική ειδίκευσης. Το θέμα του εθνικού φορέα 

πιστοποίησης, ως ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πρόκειται να συζητηθεί στην 

επιτροπή εν ευθέτω χρόνω. 

Αναφορικά με το θέμα της ψυχοθεραπείας, οι κκ. Πομίνι και Χαρίλα ενημέρωσαν τη 

Συνέλευση σχετικά με την «Πανεπιστημιακή Ημερίδα για την Ψυχοθεραπεία» που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (https://youtu.be/7E_8OKorfjs) από την Ιατρική Σχολή 

ΕΚΠΑ στις 25/6/2021, με τη συμμετοχή και της Επιτροπής Ψυχοθεραπείας ΕΛΨΕ. 

Σύμφωνα με τα κύρια σημεία στην ημερίδα, έγινε ενημέρωση για τη διεθνή και 

ευρωπαϊκή εμπειρία αναφορικά με τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης και εποπτείας στην 

ψυχοθεραπεία και τέθηκε η ανάγκη να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο ελάχιστων κριτηρίων 

σε όλες τις προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας, το οποίο θα ρυθμίζεται από έγκυρο, δημόσιο 

φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, η ψυχοθεραπεία προτείνεται να ορίζεται ως μία εξειδίκευση 

παρά ως ένα ανεξάρτητο επάγγελμα. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι το θέμα της αναγνώρισης 

της Ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό ζήτημα και έχει απασχολήσει 

και επιστημονικούς συλλόγους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη λογική της 

αναγνώρισης ή μη της ειδικότητας/επαγγέλματος του «ψυχοθεραπευτή» σε επαγγελματίες 

που δεν έχουν βασικές σπουδές στην επιστήμες της Υγείας (Ψυχολογία/Ψυχιατρική), 

προοπτική για την οποία τα μέλη του Κλάδου είναι κατηγορηματικά αντίθετοι. 

2. Συζητήθηκε η πρόταση της κας. Γιωτσίδη για συνδιοργάνωση ημερίδας σε θέματα 

κλινικής ψυχολογίας από το «Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχοπαθολογίας, 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με 

ημερομηνία διεξαγωγής τον Ιούνιο 2022. Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη 

συνδιοργάνωση της ημερίδας με τον Κλάδο. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη 

ανακοίνωση για την επικείμενη οργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΛΨΕ στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, μετά την προηγούμενη αναβολή του λόγω της πανδημίας, θα 

επανεξεταστεί το ακριβές πλαίσιο διεξαγωγής της ημερίδας και οι επιμέρους θεματικές.  

3. Στο πλαίσιο συμβολής του Κλάδου στον επιστημονικό διάλογο με αφορμή επίκαιρα 

κοινωνικά θέματα, η Συνέλευση ενημερώθηκε ότι οι κκ. Γιωτσίδη, Κουρκούτας και 
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Τσαμπαρλή έχουν ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό κείμενο αναφορικά με το θέμα των 

"γυναικοκτονιών". Αποφασίστηκε στη Συνέλευση η συμμετοχή όσων μελών του Κλάδου 

ενδιαφέρονται στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου το οποίο θα αφορά ευρύτερα τη 

«Βία στη σχέση» και καλούνται τα μέλη του Κλάδου να δηλώσουν το ενδιάφερον τους 

στους Συντονιστές. Η κ. Γιωτσίδη πρότεινε την υποβολή των κειμένων του Κλάδου τα 

οποία αφορούν σε κοινωνικά θέματα προς κρίση/δημοσίευση στο περιοδικό "Ψυχολογία" 

της ΕΛΨΕ, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας.   

4. Η Συνέλευση εξέτασε αναλυτικά τρεις (3) αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στον Κλάδο. 

Αποφασίστηκε να εγκριθούν οι αιτήσεις των εξής: α) Πούλιος Αντώνης και β) 

Μπρουσκέλη Βασιλική, ως τακτικά μέλη.  Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στον Κλάδο.  

Αναφορικά με την αίτηση της κας. Χριστίνας Ρούση-Βέργου θα υπάρξει περαιτέρω 

επικοινωνία με τους Συντονιστές.   

5. Άλλα θέματα: (α) Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από την κ. Ρότσικα, συζητήθηκε η 

εφαρμογή του Νόμου για τη συνεπιμέλεια αναφορικά με την επιστολή του Κλάδου επί 

του θέματος και τις επιπτώσεις του Νόμου για ζητήματα που αφορούν ενδεχόμενη έκθεση 

παιδιών σε «συνθήκες κακοποίησης». (β) Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την κ. 

Καλαντζή-Αζίζι, κυκλοφόρησαν πρόσφατα, με δωρεάν πρόσβαση, η ηλεκτρονική έκδοση 

του Β’ μέρους των ιστοριών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με τίτλο 

«Ιστορίες για τα παιδιά την εποχή του κορονοϊου», καθώς και η ελληνική μετάφραση του 

εικονογραφημένου βιβλίου «Καλώς όρισες στη νέα σου ζωή» για γονείς πρόσφυγες και 

για ειδικούς.  

 

Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας    Βασιλική Γιωτσίδη                                           
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