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Θεσσαλονίκη 14.3.2017
Προς τα μέλη του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ
Στις 14.3.2017 έγινε η συνάντηση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν τα εξής μέλη: Α.
Τσαμπαρλή, Γ. Κουλιεράκης, Ε. Γεωργάκα, Ε. Καραδήμας, Β. Ρότσικα, Β. Πομίνι.
 Η Βαλέρια Πομίνι ενημέρωσε τη συνέλευση σχετικά με τις εργασίες της ομάδας που
συστάθηκε για την επεξεργασία της ταυτότητας του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή. Η
ομάδα έκανε ως τώρα μία συνάντηση, στην οποία συμφωνήθηκε να προωθηθεί η
δημιουργία Κλάδου Ψυχοθεραπείας της ΕΛΨΕ.
 Η Βαλέρια Πομίνι ανακοίνωσε ότι η ημερίδα της ΕΨΕ γα την ταυτότητα του θεραπευτή
έχει κανονιστεί για τις 21/4/2017. Θα στείλει στις συντονίστριες ενημερωτικό υλικό για
να το προωθήσουν στα μέλη τόσο του Κλάδου όσο και της ΕΛΨΕ.
 Η Βασιλική Ρότσικα ενημέρωσε ότι δεν ξεκίνησε ακόμη η διαδικασία οργάνωσης της
κοινής ημερίδας με τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και ανέλαβε να
επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των δύο Κλάδων στην επιτροπή διοργάνωσης, ώστε
να ξεκινήσουν οι διεργασίες.
 Αναφορικά με το Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, δεδομένου ότι, εκτός
του προσκεκλημένου συμποσίου, τα υπόλοιπα συμπόσια και εργαστήρια που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Κλάδου περνούν από διαδικασία κρίσης, περιμένουμε να
ενημερωθούμε από τους οργανωτές τους για το αν έγιναν δεκτά.
 Στην νέα ιστοσελίδα του Κλάδου ανέβηκε ό,τι υλικό υπήρχε στην προηγούμενη
ιστοσελίδα. Μετά από κλήση προς τα μέλη πριν κάποιο διάστημα, ο Γιώργος
Κουλιεράκης έλαβε αρκετά σχόλια με διορθώσεις. Η Ευγενία Γεωργάκα θα στείλει
ενημερωμένη κατάσταση μελών, ώστε να διορθωθούν και τα στοιχεία των μελών του
Κλάδου. Όλα αυτά θα προωθηθούν άμεσα στον τεχνικό, προκειμένου να διορθωθεί και
ενημερωθεί η ιστοσελίδα.
 Η Τρίτη 12.00-14.00 αποφασίστηκε αρχικά ως καθιερωμένη μέρα και ώρα συνελεύσεων
του Κλάδου, επειδή φαινόταν ότι υπήρχε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μελών. Επειδή και η
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Τετάρτη 14.00-16.00 φαίνεται να είναι μια καλή εναλλακτική μέρα, με την έννοια ότι
αρκετοί συνάδελφοι δήλωσαν διαθεσιμότητα, αποφασίστηκε να εναλλάσσονται αυτές οι
δύο ημέρες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερα μέλη. Γι αυτό το
λόγο η επόμενη συνέλευση του Κλάδου ορίστηκε Τετάρτη 14.00-16.00.
 Αποφασίστηκε οι συντονίστριες να στείλουν τον Απρίλιο μία κλήση προς τα μέλη του
Κλάδου για υποψηφιότητες για τη θέση του συντονιστή του Κλάδου, η οποία θα
αποφασιστεί, ως είθισται, στη συνέλευση του Κλάδου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
το Μάιο.
Η επόμενη συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 26 Απριλίου, στις 14.00-16.00
.
Οι συντονίστριες
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