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Προς 

τα μέλη του Κλάδου 

Κλινικής Ψυχολογίας/ Ψυχολογίας της Υγείας 

της ΕΛΨΕ 

 

 

Αθήνα 20.3.2012 

 

 Στις 12.3.2012 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Κλάδου. 

Παρευρέθηκαν οι Τ. Πασχάλη, Α. Τσαμπαρλή, Β. Γιωτσίδη, Α. Παπαδημητρίου, Γ. 

Κουλιεράκης και Α. Καλαντζή- Αζίζι. Ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορέσουν να 

παρευρεθούν, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων οι Κ. Ρότσικα, Μ. Κοκκώση και 

Ν. Χαρίλα. 

1. Διευκρινίστηκαν όλες οι εκκρεμότητες σχετικά με την εκδήλωση προς τιμήν 

της κ. Μίκας Χαρίτου- Φατούρου (31.3.2012). 

α) Εγκρίθηκε η αφίσα και τα σχετικά flyers που ανέλαβε ο Εκδ. Οίκος University 

Studio Press (χορηγία). 

β) Έγινε αποδοχή της χορηγίας για το Catering μετά την εκδήλωση που 

προσφέρει ο κ. Νικολάου. 

γ) Ολοκληρώθηκε η διάχυση της πληροφορίας (διαφήμιση). 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Να διαφημίσετε και εσείς την εκδήλωση σε άτομα, 

φορείς, εταιρείες. 

2. Οριστικοποιήθηκε το Πρόγραμμα της Ημερίδας του Κλάδου με θέμα «Η 

αντίσταση του πελάτη στην Ψυχοθεραπεία: Θεωρία, Πράξη και Έρευνα», 

Σάββατο 5 Μαΐου 2012, 9.00-14.30 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (θα 

ακολουθήσει σύντομα ενημέρωσή σας) (ευθύνη οργάνωσης Τ. Σταλίκας και 

Β. Γιωτσίδη). ΠΡΟΣΟΧΗ: Εν τω μεταξύ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ, 

λόγω εκτάκτου σοβαρού γεγονότος. 

3. Η Α. Τσαμπαρλή ενημερώθηκε για την διαθεσιμότητα συναδέλφων ως κριτών 

για το 4
ο
 βιβλίο του Κλάδου που επιμελείται μαζί με την Κ. Κουνενού. 

4. Σχετικά με δράσεις διαμαρτυρίας όσον αφορά τα διάφορα «Προγράμματα 

Εξειδίκευσης» σε θέματα Ψυχολογίας και κυρίως αυτά που γίνονται μέσω e-

learning από Πανεπιστήμια, διαβάστηκαν μια σειρά e-mails από συντονιστές 

Κλάδων και μεμονωμένα μέλη της ΕΛΨΕ, στα οποία διατυπώνεται σαφώς όχι 

μόνο η δυσφορία αλλά και η πρόταση για δραστηριοποίηση της ΕΛΨΕ (π.χ. 

με έκτακτη Γ.Σ.), ώστε να καταγγελθούν επισήμως αυτά τα είδη επιμόρφωσης 

/ εξειδίκευσης και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα δράσης. Αποφασίστηκε 

καταρχήν να περιμένουμε την απάντηση από το ΔΣ της ΕΛΨΕ στην επιστολή 

του Κλάδου (20.2.2012). Επιφορτίστηκε το μέλος του Κλάδου και του ΔΣ της 

ΕΛΨΕ Φ. Αναγνωστόπουλος να υποστηρίξει τις θέσεις του Κλάδου.  

5. Σχετικά με την ενεργοποίηση μελών, κινητοποίηση εγγραφής επαγγελματιών 

Κλινικών Ψυχολόγων στον Κλάδο και ενεργό συμμετοχή τους σε κοινές 

δράσεις, έγινε ανταλλαγή απόψεων και διαβάστηκαν σχετικά e-mails. 
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α) Αποφασίστηκε η αναστολή του 5
ου

 Συνεδρίου, διότι λόγω της παρούσας 

συγκυρίας (οικονομική κατάσταση, διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό) η διεξαγωγή 

του θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 

β) Αποφασίστηκε προώθηση εστιασμένων ενεργειών όπως π.χ. Ημερίδων με 

εξειδικευμένες θεματικές των οποίων το περιεχόμενο να είναι ενδιαφέρον και για 

τους επαγγελματίες του Κλάδου (π.χ. Ημερίδα «Η αντίσταση του πελάτη στην 

Ψυχοθεραπεία). Παρακαλούνται τα μέλη να καταθέσουν προτάσεις Ημερίδων. 

Άλλες εστιασμένες ενέργειες θα μπορούσαν να είναι οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες μακράς διαρκείας, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Μένει να αναλογιστούμε το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό των μελών μας. 

Είναι άξιον απορίας ότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει, τόσο προς όφελος του Κλάδου 

(οικονομικό, προώθηση επιστημονικών γνώσεων) όσο και ως «αντίβαρο» στα 

όσα «εκπαιδευτικά προγράμματα» κυκλοφορούν, που υποβιβάζουν την 

επιστημονική γνώση και σ’ αυτό το θέμα. Παρακαλούνται τα μέλη να 

καταθέσουν την διαθεσιμότητά τους και να προτείνουν θέματα εκπαίδευσης/ 

εξειδίκευσης. 

γ) Αποφασίστηκε να προωθηθούν εστιασμένες ενέργειες σχετικά με την ποιότητα 

του παρεχόμενου έργου (άδεια ειδικότητας Κλινικού Ψυχολόγου, ποιότητα 

σπουδών, συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελμάτων, προώθηση ερευνών, εκδόσεις 

σε ηλεκτρονική μορφή κ.ά.). 

Στις επόμενες συναντήσεις του Κλάδου θα γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα 

θέματα 5β) και 5γ). 

Παρακαλούνται όσα μέλη δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις συναντήσεις των 

μελών του Κλάδου, να μας στέλνουν γραπτώς τις προτάσεις / σκέψεις τους, 

επειδή η ενεργός συμμετοχή όλων είναι απολύτως απαραίτητη για την προώθηση 

των σκοπών του Κλάδου. 

Επόμενη συνάντηση την Δευτέρα 30 Απριλίου, ώρα 14.30 στο Εργαστήριο 

Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (Φιλοσοφική Σχολή, γρ. 511, 5
ος 

όροφος, τηλ. 210-7277554). 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Α. Καλαντζή- Αζίζι                     Γ. Κουλιεράκης 

 

 


