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Αθήνα, 10 Απριλίου 2022   

 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου  

 

 

Στις 06.04.2022 έγινε διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν 

αλφαβητικά τα εξής μέλη: Α. Αγγελοσοπούλου, Α. Γενά, Ε. Γεωργάκα, Β. Γιωτσίδη, Τ. 

Γκάτσα, Β. Ζουρνατζής, Α. Καλα̈ιτζάκη, Α. Καλαντζή-Αζίζι, Γ. Κουλιεράκης, Η. 

Κουρκούτας, Τ. Μπαφίτη, Β. Μπρουσκέλη, Α. Πούλιος, Α. Τσαμπαρλή, Γ. Τσουβέλας, Α. 

Φλωρά, και Ν. Χαρίλα.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

1. Οργάνωση Συμποσίου του Κλάδου στο επικείμενο Συνέδριο της ΕΛΨΕ 

2. Γνωριμία με τα νέα μέλη του Κλάδου   

3. Μελλοντικές εκδηλώσεις Κλάδου  

4. Αιτήσεις νέων μελών  

5. Ενημέρωση από την Επιτροπή για την ψυχοθεραπεία  

6. Πρόταση για κείμενο διαμαρτυρίας εκ μέρους του Κλάδου  

7. Άλλα θέματα    

♦ 

 

1. Αναφορικά με το θέμα της οργάνωσης Συμποσίου του Κλάδου στο 18ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο της ΕΛΨΕ (5-9 Οκτωβρίου 2022, Πάντειο Πανεπιστήμιο) υπήρξαν οι εξής 

προτάσεις από τα μέλη που ήταν παρόντα στη Συνέλευση:  

i. Συμπόσιο αναφορικά με το Τραύμα: Κλινικά και ερευνητικά δεδομένα, για το οποίο ως 

πιθανές θεματικές αναφέρθηκαν η μετα-τραυματική ανάπτυξη, το τραύμα στο 

συντροφικό ζεύγος, gender-based trauma, τραύμα και θεραπεία σχημάτων και το 

Trauma-Focused CBT σε παιδιά πρόσφυγες.  

ii. Συμπόσιο αναφορικά με τη Διαδικτυακή ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση και εποπτεία  

iii. Συμπόσιο αναφορικά με την Αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων   

iv. Συμπόσιο αναφορικά με θέματα στο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας  

v. Εργαστήριο αναφορικά με τη Θεραπευτική σχέση και τον δεσμό προσκόλλησης  
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Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα αποσταλούν από τους Συντονιστές στα μέλη του Κλάδου, 

προκειμένου να συγκεντρωθούν όλοι οι τίτλοι και οι περιλήψεις των εργασιών από τα 

μέλη που ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν σε ένα ή σε περισσότερα από τα παραπάνω 

Συμπόσια/Εργαστήριο. Οι εργασίες που θα συγκεντρωθούν θα συζητηθούν στην αμέσως 

επόμενη Συνέλευση του Κλάδου. Ως τελική ημερομηνία υποβολής των Συμποσίων έχει 

οριστεί η 15/5/2022. Ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που θα συγκεντρωθούν, θα 

εξεταστεί η πρόταση της κας. Γιωτσίδη να αποτελέσουν οι εργασίες αυτές το υλικό για 

μελλοντική έκδοση του Κλάδου, αφού διερευνηθεί και το σχετικό ενδιαφέρον από 

εκδοτικό οίκο.              

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

Αγγελοσοπούλου, Τατιανή Γκάτσα, Βασιλική Μπρουσκέλη και Αντώνης Πούλιος 

παρουσίασαν την εργασιακή και ερευνητική τους δραστηριότητα και εξέφρασαν την 

επιθυμία τους να συμβάλουν στο έργο του Κλάδου.  

3. Η Συνέλευση ενημερώθηκε από την κ. Γιωτσίδη για την πρόταση συνεργασίας του 

Κλάδου σε εκδήλωση που προτίθεται να διοργανώσει η Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κέας 

σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις της γυναίκας στη συντροφική ζωή, στην οικογένεια 

και στην κοινωνία/εργασία. Προτεινόμενη ημερομηνία είναι το Σάββατο 18/6/2022 με 

διάρκεια περίπου 3 ώρες. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Συντονιστές του Κλάδου (Β. 

Γιωτσίδη και Η. Κουρκούτας) και θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα στα μέλη για 

περαιτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Ο Δήμος Κέας δεσμεύεται να 

καλύψει το κόστος στα έξοδα μετακίνησης, τη διαμονή και ένα γεύμα για 4 συνολικά 

εισηγητές και δεν προβλέπεται αμοιβή.  

4. Η Συνέλευση εξέτασε αναλυτικά την αίτηση εγγραφής της κας. Αικατερίνης Κούτρα 

στον Κλάδο και αποφάσισε την έγκρισή της, ως τακτικό μέλος.  Καλωσορίζουμε με χαρά 

την κ. Κούτρα στον Κλάδο.     

5. Αναφορικά με το θέμα της ψυχοθεραπείας, η κ. Χαρίλα ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι ο 

Πρόεδρος του Κλάδου Ψυχοθεραπείας ΕΨΕ, κος. Ρ. Γουρνέλλης, εκπροσωπεί την ΕΨΕ 

στο ΚΕΣΥ και βρίσκεται σε συνεργασία με τα μέλη Επιτροπής Ψυχοθεραπείας ΕΛΨΕ, 
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κκ. Β. Πομίνι και Ν. Χαρίλα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε στη Συνέλευση η πρόταση 

να αποσταλεί από κοινού με την ΕΨΕ σχετικό κείμενο που θα απευθύνεται προς όλους 

τους φορείς/εταιρείες στη χώρα που παρέχουν εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, 

πιστοποιημένη από διεθνείς φορείς, προκειμένου να δηλώσουν ενυπόγραφα την αντίθεσή 

τους απέναντι σε πρόταση που επεξεργάζεται το ΚΕΣΥ να αναγνωριστεί η εκπαίδευση 

και το επάγγελμα του «ψυχοθεραπευτή» σε μη επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η 

Συνέλευση τάχθηκε κατηγορηματικά αντίθετη προς την τάση για ψυχοθεραπευτική 

εκπαίδευση/επαγγελματική αναγνώριση μη-επαγγελματιών ψυχικής υγείας και 

αποφασίστηκε η από κοινού δράση με την ΕΨΕ και η σχετική ενημέρωση του ΔΣ της 

ΕΛΨΕ για το εν λόγω θέμα, σε συνδυασμό με την ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού 

φορέα πιστοποίησης/θεσμικής εκπροσώπησης των ψυχολόγων στη χώρα.  

6. Συζητήθηκε η πρόταση της κας. Καλαντζή-Αζίζι για τη σύνταξη ενός κειμένου 

διαμαρτυρίας εκ μέρους του Κλάδου προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, 

αναφορικά με την επικράτηση του τοξικού λόγου και του «κακού» στον τρόπο που 

προβάλλονται επίκαιρα κοινωνικά θέματα στα ΜΜΕ και τις επιπτώσεις αυτού στη 

δημόσια ψυχική υγεία, ιδιαίτερα σε πιο ευάλωτους πληθυσμούς, όπως τα παιδιά. Ο κος. 

Κουρκούτας ανέλαβε να συντάξει ένα σχετικό κείμενο και θα το αποστείλει στα μέλη για 

τυχόν προσθήκες/αλλαγές.   

7. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.  

Η επόμενη Συνέλευση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 

11/5/2022, στις 12.00 μ.μ.  

 

Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, 

 

 

Ηλίας Κουρκούτας    Βασιλική Γιωτσίδη                                           
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