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Θεσσαλονίκη 27.4.2017 

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου 

 

Στις 26.4.2017 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν  τα εξής μέλη: Γ. 

Κουλιεράκης, Ε. Γεωργάκα, Α. Καλαντζή, Β. Πομίνι, Α. Πάλλη, Λ. Μπήτρου, Π. Ρούσση.  

 

 Η Βαλέρια Πομίνι ενημέρωσε τη συνέλευση σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν 

αναφορικά με το ρόλο και την ταυτότητα του ψυχοθεραπευτή στην πρόσφατη ημερίδα 

για την ψυχοθεραπεία και τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν θεσμικοί συνομιλητές από την 

πλευρά της ψυχολογίας στη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων για την ταυτότητα 

του ψυχοθεραπευτή. Συζητήθηκε κατά πόσο η δημιουργία ενός Κλάδου Ψυχοθεραπείας 

στο πλαίσιο της ΕΛΨΕ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτόν το σκοπό. Σύμφωνα με το 

καταστατικό της ΕΛΨΕ, για τη δημιουργία νέου Κλάδου απαιτείται εισήγηση με 

υπογραφές τουλάχιστον δέκα τακτικών μελών της ΕΛΨΕ, η οποία συζητιέται στο ΔΣ της 

ΕΛΨΕ και αποφασίζεται στη ΓΣ της ΕΛΨΕ, η οποία θα λάβει χώρα στο επικείμενο 

συνέδριο. Αποφασίστηκε η κ. Πομίνι να ετοιμάσει σχετική εισήγηση, η οποία θα σταλεί 

μέσω των συντονιστών στα μέλη των Κλάδων Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της 

Υγείας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, ώστε να συγκεντρωθούν οι υπογραφές και να 

υποβληθεί το αίτημα άμεσα στην ΕΛΨΕ. 

 Η Λήδα Μπήτρου ενημέρωσε για την πορεία της διοργάνωσης της ημερίδας για τη 

θεραπευτική σχέση, που συνοργανώνεται από τους Κλάδους Κλινικής Ψυχολογίας και 

Ψυχολογίας της Υγείας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Συζητήθηκαν διάφορες 

προτάσεις για το πώς μπορεί να οργανωθεί η ημερίδα, τονίζοντας τον κοινό τόπο της 

ψυχοθεραπευτικής πρακτικής μεταξύ των δύο Κλάδων. 

 Συζητήθηκε η αίτηση για εγγραφή στον Κλάδο του κυρίου Πήλιου Δημήτρη Σταύρου. 

Κρίθηκε ότι ο κ. Σταύρου έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει μέλος του Κλάδου και τον 

καλωσορίζουμε. 

 Ο Γιώργος Κουλιεράκης ενημέρωσε ότι έγιναν όλες οι αλλαγές που ζητήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του Κλάδου. Η κ. Καλαντζή θα στείλει μερικές ακόμα προτάσεις για 
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αλλαγές. Ο κ. Κουλιεράκης θα συγκεντρώνει προτάσεις για αλλαγές και θα τις προωθεί 

στον τεχνικό της ιστοσελίδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα γίνει στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου. 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να γίνει το Σάββατο 13 Μαίου την ώρα του μεσημεριανού 

διαλείμματος, 14.15-15.15. Οι συντονίστριες θα ενημερώσουν σε κατοπινό χρόνο για την 

αίθουσα.  

 Στην επόμενη γενική συνέλευση του Κλάδου θα εκλεγούν οι νέοι συντονιστές του 

Κλάδου. Οι συντονίστριες θα στείλουν άμεσα μήνυμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

υποψηφιότητες στα μέλη.  

 Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για προσκεκλημένο συμπόσιο του Κλάδου στο συνέδριο 

του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας. Οι συντονίστριες θα στείλουν εκ νέου σχετική 

υπενθύμιση. 

 

Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα γίνει το Σάββατο 13 Μαίου 2017 στις 14.15-15.15 στο 

πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας. 

. 

Οι συντονίστριες 

 

 

Αναστασία Τσαμπαρλή       Ευγενία Γεωργάκα   

                                                                                         


