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 Στις 7.6.2010 έγινε η συνάντηση των µελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν οι Κ. 

Ρότσικα, Α. Τσαµπαρλή, Γ. Κουλιεράκης, Β. Καραδήµας, Μ. Χαρίτου- Φατούρου, Γ. 

Κλεφτάρας, Ρ. Μέλλον, Γ. Ευσταθίου, Μ. Κοκκώση και Α. Καλαντζή- Αζίζι. Οι Τ. 

Πασχάλη και Φ. Αναγνωστόπουλος ενηµέρωσαν ότι αδυνατούν να παραστούν λόγω 

ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Η Κ. Κουνενού δεν παρέστη για τους 

ίδιους λόγους. Έστειλε όµως e-mail το οποίο αναφέρει ότι: O κλάδος της 

συµβουλευτικής µέσω της αίθουσας Τηλεκπαίδευσης της ΑΣΠΑΙΤΕ είχε οργανώσει 

την επόµενη συνεδρίασή του. Οι συνάδελφοι από ΑΠΘ και Πανεπιστήµιο Κρήτης θα 

την παρακολουθούσαν µέσω των αιθουσών εκεί. Οι τεχνικοί των τριών Ιδρυµάτων τα 

είχαν οργανώσει. Η δοκιµαστική τηλεδιάσκεψη ήταν απολύτως επιτυχηµένη. Η ίδια 

πρόσκληση ισχύει και για τον Κλάδο της Κλινικής Ψυχολογίας στην περίπτωση που 

συνάδελφοι από Ιδρύµατα της περιφέρειας και µέλη του Κλάδου θα ήθελαν να 

συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του. Επίσης, η προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 

πρόσληψη επιστηµονικών συνεργατών για το νέος έτος έχει ήδη αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr. Σας παρακαλώ ενηµερώστε σχετικά 

όποιον συνάδελφο µπορεί να ενδιαφέρεται. 

1. Ο κ. Γ. Κουλιεράκης ενηµέρωσε για τα οργανωτικά θέµατα του Συνεδρίου και 

κυρίως για την διαφήµιση του Συνεδρίου σε άλλα Συνέδρια και έντυπα. 

Συνάδελφοι ανέλαβαν περεταίρω διαφήµιση. Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι 

ανέλαβε να επικοινωνήσει µε την κ. Άννα Ποταµιάνου σχετικά µε τη 

διαµόρφωση της τιµητικής εκδήλωσης στο πρόσωπό της, που θα γίνει στα 

πλαίσια του Συνεδρίου. Προτάθηκε στην κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου να 

παρουσιάσει την τιµώµενη και το έργο της, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση. 

Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι πρότεινε να γίνει µια αλλαγή σχετικά µε την 

κεντρική οµιλία, που είχε αναλάβει. Θα διοργανώσει Συµπόσιο µαζί µε τον κ. 

Κ. Ευθυµίου, όπου θα πάρουν µέρος απόφοιτοι και σπουδαστές του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε θέµα «Παρόν και Μέλλον της Κοινοτικής Κλινικής Ψυχολογίας». 

Αποφασίστηκε να γίνει ένα µικρό έντυπο σχετικά µε δραστηριότητες του 

Κλάδου. Συζητιέται τέλος, να οργανωθεί µια θεατρική εκδήλωση στα πλαίσια 

του Συνεδρίου. 

2. Ο κ. Ρ. Μέλλον ενηµέρωσε σχετικά µε την συνάντηση των µελών του ∆Σ της 

ΕΛΨΕ και των συντονιστών των Κλάδων της ΕΛΨΕ (1.6.2010). Παρέστη 

εκεί ως εκπρόσωπος του Κλάδου, διότι οι δύο συντονιστές (Α. Καλαντζή- 

Αζίζι και Φ. Αναγνωστόπουλος) δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθούν, λόγω 

ανειληµµένων διδακτικών υποχρεώσεων. Το κύριο θέµα ήταν οι εξελίξεις 

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας (3+2+1, δηλ. 3 χρόνια 

βασικές σπουδές, 2 χρόνια σπουδές «κατεύθυνσης» και ένα χρόνο Πρακτική 
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Άσκηση υπό εποπτεία). Ήδη φαίνεται να έχουν οριστικοποιηθεί ορισµένα 

θέµατα µεταξύ του ∆Σ της ΕΛΨΕ και των επαγγελµατικών φορέων των 

ψυχολόγων. Υπάρχουν όµως πολλές ασάφειες και ερωτηµατικά που 

σχετίζονται κυρίως µε τον ρόλο των οργανωµένων µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων, τα οποία λειτουργούν ήδη σε Ελληνικά ΑΕΙ. Το όλο 

εγχείρηµα συντονίζεται περίπου από το 1999 από την «Εθνική Επιτροπή 

Ψυχολογίας» (4 µέλη ΣΕΨ, 4 µέλη από την ΕΛΨΕ) µε µόνιµο εκπρόσωπο τον 

Οµ. Καθ. Ψυχολογίας κ. ∆. Γεώργα. Επειδή υπήρξαν πολλές απορίες κυρίως 

σχετικά µε την «Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας» και µε τον ρόλο της ΕΛΨΕ 

σχετικά µε τις σπουδές Ψυχολογίας και τα Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας, 

ειδικότερα αυτά των Εφαρµοσµένων Κλάδων, που οδηγούν σε άλλες χώρες σε 

αναγνωρισµένες ειδικότητες, αποφασίστηκε να σταλεί στο ∆Σ της ΕΛΨΕ και 

στους συντονιστές των Κλάδων επιστολή, όπου προτείνεται: α) Να γίνει µια 

νέα συνάντηση ∆Σ και συντονιστών, αφού ενηµερωθούν όλοι σχετικά µε τις 

νεότερες εξελίξεις ως προς το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ψυχολογίας και β) να γίνει 

έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΨΕ πριν από το Συνέδριο του 2011 µε αυτό 

το θέµα. 

3. Ο κ. Γ. Κουλιεράκης ενηµέρωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το 3
ο
 βιβλίο του 

Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας/ Ψυχολογίας της Υγείας και ότι η φιλολογική 

διόρθωση θα είναι έτοιµη µέσα Ιουνίου. 

4. Ο κ. Β. Καραδήµας ενηµέρωσε για την πορεία της οργάνωσης του Συνεδρίου 

της Association of Health Psychology, το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο 

Κρήτης, τον Σεπτέµβριο 2011 και στο οποίο ο Κλάδος είναι συνδιοργανωτής. 

5. Η. κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι ενηµέρωσε ότι το τρίτο φυλλάδιο του Κλάδου 

«Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της 

Υγείας» έχουν διορθωθεί και οι συνάδελφοι µπορούν να τα πάρουν από το 

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών (Φιλοσοφική Σχολή, γρ. 

511, 5
ο
 όροφος) µεταξύ 10.00-15.00. Σύντοµα θα αναρτηθεί όλο το κείµενο 

στην Ιστοσελίδα του Κλάδου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η επόµενη συνάντηση θα γίνει ∆ευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 11.00-14.00 στο 

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών µε µόνο θέµα το 

Πρόγραµµα του Συνεδρίου. 

Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής καλούνται να έρθουν οπωσδήποτε. Τα µέλη 

της Οργανωτικής Επιτροπής ή άλλα µέλη του Κλάδου προσκαλούνται επίσης, διότι η 

βοήθειά τους θα είναι πολύτιµη. 

 

 

Συναδελφικά 

 

Οι συντονιστές του Κλάδου 

 

Α. Καλαντζή- Αζίζι                      Φ. Αναγνωστόπουλος 


