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Αθήνα 19.10.2010 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 11 Οκτωβρίου έγινε η συνάντηση των µελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν οι 

Γ. Κουλιεράκης, Γ. Ευσταθίου, Ν. Χαρίλα, Κ. Ρότσικα, Φ. Αναγνωστόπουλος, Τ. 

Σταλίκας, Α. Τσαµπαρλή, Ρ. Μέλλον και Α. Καλαντζή- Αζίζι. 

1. Οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν από το µέλος της προσωρινούς τριµελούς 

επιτροπής- την κ. Μ. Αργυροπούλου- για τον υπό σύσταση Συλλόγου 

Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος. Αποφασίστηκε να σας σταλεί σχετική 

επιστολή όπως και το σχέδιο Καταστατικού µε την προτροπή να γίνετε µέλη 

του Συλλόγου. Θα ήταν πολύ σηµαντικό, εάν µπορέσετε να στείλετε τις 

παρατηρήσεις σας σχετικά µε το καταστατικό ως τις 30 Οκτωβρίου, ώστε να 

συµπεριληφθούν στην τελική του µορφή στο e-mail της δικηγόρου που 

ανέλαβε την νοµική διαδικασία κ. Άννυ Αθανασοπούλου. Κατά τη διάρκεια 

του 4
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου του Κλάδου µας θα υπάρχει η δυνατότητα 

εγγραφής στο σύλλογο. 

2.  Ο Γ. Κουλιεράκης ενηµέρωσε ότι το τέταρτο βιβλίο του Κλάδου βρίσκεται 

στο τελευταίο στάδιο της εκτύπωσης και θα διατίθεται στο Συνέδριο (εκδ. 

Παπαζήση). 

3. Ο Φ. Αναγνωστόπουλος παρουσίασε το φυλλάδιο του Κλάδου το οποίο θα 

δοθεί σ’ όλους τους Συνέδρους. 

4. Αποφασίστηκε να συµµετέχει ο Κλάδος µας ως συνδιοργανωτής στην 

παρουσίαση του βιβλίου «Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία και 

Ψυχοπαθολογία» του P. Bennett, εκδ. ΠΕ∆ΙΟ. Οι επιµελητές της έκδοσης Α. 

Καλαντζή- Αζίζι και Γ. Ευσταθίου ανέλαβαν να προσκαλέσουν τον 

συγγραφέα να παραστεί στην εκδήλωση και να κάνει µια οµιλία. Πιθανό 

θέµα: «Ο ρόλος του Ψυχολόγου (Κλινικού ή Ψυχολόγου της Υγείας) στη 

διασυνδετική στο Γενικό Νοσοκοµείο». 

5. Συζητήθηκε η πρόσκληση προς τον Κλάδο εκ µέρους της Επιστηµονικής 

Επιτροπής του 13
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΛΨΕ για την οργάνωση 

Συµποσίου. ∆εν πάρθηκε απόφαση για την θεµατική. Παρακαλούνται οι 

συνάδελφοι να στείλουν προτάσεις ή να έρθουν στην επόµενη συνάντηση και 

να τις αναπτύξουν προφορικά. Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικές και 

αόριστες, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και ονόµατα οµιλητών. 

6. Οι Α. Καλαντζή- Αζίζι και Ρ. Μέλλον ενηµέρωσαν σχετικά µε την έκτακτη 

Γεν. Συνέλευση της ΕΛΨΕ, που πραγµατοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο 

Χαροκόπειο. Σχετικά µε το EuroPsy (Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό 

Ψυχολογίας) διατυπώθηκε η άποψη να ζητηθεί από το ∆Σ της ΕΛΨΕ µια 

σύνοψη της συζήτησης και των αποφάσεων, ώστε να γίνει πληρέστερη η 

ενηµέρωση όλων των µελών και αυτών που δεν παρευρέθησαν στην 

συνάντηση. Οι παρόντες /ουσες εκδήλωσαν την ικανοποίηση τους σχετικά µε 

την θετική θέση του ∆Σ της ΕΛΨΕ – και όσων µίλησαν κατά τη διάρκεια της 
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Συνέλευσης- όσον αφορά τις Ειδικότητες στην Ψυχολογία (νοµοθετική 

ρύθµιση). Με την ευκαιρία της συζήτησης για το EuroPsy συζητήθηκε και το 

θέµα της βασικής εκπαίδευσης των Ψυχολόγων στην Ελλάδα. Οι 

παρόντες/ουσες συνάδελφοι συµφώνησαν να σταλεί ακόµη µία επιστολή προς 

το ∆Σ της ΕΛΨΕ, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία, απευθυνόµενο στα 

Τµήµατα (Πρόγραµµα Ψυχολογίας) σχετικά µε την επιµήκυνση της διάρκειας 

των βασικών σπουδών Ψυχολογίας (δηλ. να γίνουν 5 έτη) για δύο βασικούς 

λόγους: α) Καλύτερη Εκπαίδευση των µελλοντικών Ψυχολόγων, διότι το 

πτυχίο οδηγεί σε επαγγελµατική άδεια (Ψυχολόγου) και β) ισοτίµηση των 

πτυχίων Ψυχολογίας µε αυτά των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, η διάρκεια των 

οποίων είναι 5 έτη. 

7. Τέλος, ο Γ. Κουλιεράκης παρουσίασε το Πρόγραµµα του Συνεδρίου και 

συζητήθηκαν διάφορες εκκρεµότητες και οργανωτικά θέµατα.  

 

Σας περιµένουµε όλους στο 4
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου µας (4-7 

Νοεµβρίου). 

 

Συναδελφικά 

 

 

Α. Καλαντζή Αζίζι                 Φ. Αναγνωστόπουλος 

 

 

 


