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Θεσσαλονίκη 19.12.2018
Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου
Στις 19.12.2018 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν τα εξής μέλη: Ε.
Γεωργάκα, Γ. Κουλιεράκης, Ν. Χαρίλα, Α. Τσαμπαρλή, Β. Ρότσικα, Α. Πασχάλη, Ε.
Καραδήμας.
➢ Η συνέλευση ενημερώθηκε ότι στάλθηκαν μηνύματα στους συντονιστές από τις κκ.
Καλαντζή και Γιωτσίδη, οι οποίες, ενώ είχαν την πρόθεση, δεν μπόρεσαν να
παρευρεθούν στη συνέλευση λόγω αναπάντεχων κωλυμάτων.
➢ Η συντονίστρια ενημέρωσε τη συνέλευση ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΨΕ
ότι κατ’ εξαίρεση περιλαμβάνονται διακρίσεις μελών των Κλάδων στο ενημερωτικό
δελτίο της ΕΛΨΕ και μόνο για την πρώτη χρονιά, δεν θα περιληφθούν στο φετινό
δελτίο οι περισσότερες από τις διακρίσεις που έστειλαν τα μέλη του Κλάδου προς
συμπερίληψη.
➢ Η κ. Ρότσικα ενημέρωσε ότι έγινε μία πρώτη επικοινωνία με την κ. Μαλικιώση, που
ανέλαβε εκ μέρους του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας την επιμέλεια του ειδικού
τεύχους για τη θεραπευτική σχέση. Προτάθηκε να στείλουν οι συντονιστές των δύο
Κλάδων που συνδιοργάνωσαν την Ημερίδα επιστολή προς τη συντακτική επιτροπή του
περιοδικού Ψυχολογία, ζητώντας την έγκριση για την αφιέρωση ειδικού τεύχους του
περιοδικού στο θέμα της Ημερίδας. Επίσης, η κ. Μαλικιώση θα ετοιμάσει επιστολή προς
τους ομιλητές στην Ημερίδα, ζητώντας την υποβολή των ομιλιών τους για το ειδικό
τεύχος.
➢ Η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε ότι η πρόταση για την ειδικότητα της Κλινικής
Ψυχολογίας πέρασε από το ΚΕΣΥ και δρομολογείται η δημοσίευσή της.
➢ Η κ. Γεωργάκα ενημέρωσε επίσης ότι το ζήτημα της ειδίκευσης της Ψυχοθεραπείας
έχει συζητηθεί ήδη σε δύο συναντήσεις της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ. Με
τα παρόντα στη συνέλευση μέλη της Ειδικής Επιτροπής για την Ψυχοθεραπεία, κκ.
Τσαμπαρλή και Χαρίλα, συζητήθηκε η ανάγκη κινητοποίησης της Επιτροπής και της
Ηλίας Κουρκούτας,
Καθηγητής Ψυχολογίας
ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Γάλλου,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
74100, Ρεθυμνο.
Τηλ: 6976446342, 2831077608
Email: hkourk@edc.uoc.gr

Ευγενία Γεωργάκα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Ψυχολογίας
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.6973622184, 2310 997472
Email: georgaca@psy.auth.gr

ΕΛΨΕ
Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέλος της International Union of Psychological Science

ΕΛΨΕ, ώστε να περιληφθεί η Επιτροπή ως συνομιλητής στις συζητήσεις αυτές. Στο
πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η πρόταση του κ. Αναγνωστόπουλου, την οποία είχε στείλει
νωρίτερα ηλεκτρονικά, να είναι τα μέλη της Επιτροπής και του Κλάδου ενήμερα για την
ύπαρξη της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και τις κινήσεις που τυχόν αυτή κάνει
σχετικά με τη διαδικασία θέσπισης της ειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία.
➢ Σχετικά με την κλήση για προτάσεις αναφορικά με προσκεκλημένα συμπόσια ή/και
στρογγυλά τραπέζια στο συνέδριο της ΕΛΨΕ, υπήρξαν οι εξής προτάσεις: α) Η κ.
Καλαντζή πρότεινε να οργανωθεί ένα συμπόσιο με θέμα «Νέες κοινωνικές ανάγκες και
ο ρόλος της Κλινικής Ψυχολογίας. Το παράδειγμα των προσφύγων με σοβαρά
ψυχολογικά προβλήματα: Πρόληψη και παρέμβαση». Αυτή ήταν, ωστόσο, μία γενική
πρόταση παρά ένα οργανωμένο συμπόσιο. β) Ο κ. Σταύρου πρότεινε πιθανές
ανακοινώσεις, που θα μπορούσαν να περιληφθούν σε ένα συμπόσιο με σχετικό θέμα,
που επικεντρώνονται στην εμπειρία της νευρικής ανορεξίας, το θεατρικό παιγνίδι για
παιδιά με αγχώδεις διαταραχές και την ψυχοδυναμική θεώρηση των επιπτώσεων της
κακοποίησης στα παιδιά. γ) Η κ. Γιωτσίδη πρότεινε αντίστοιχα μια ανακοίνωση, που θα
μπορούσε να περιληφθεί σε σχετικό συμπόσιο, με θέμα μία έρευνα σε κλινικό πληθυσμό
με συναισθηματικές διαταραχές. δ) Η κ. Γεωργάκα είπε ότι σκοπεύει να οργανώσει ένα
συμπόσιο παρουσίασης της πολυκεντρικής επιδημιολογικής μελέτης για τις ακούσιες
ψυχιατρικές νοσηλείες, στην οποία εμπλέκεται, το οποίο θα μπορούσε να είναι
προσκεκλημένο συμπόσιο του Κλάδου, εφόσον δεν υπάρχει άλλη πρόταση.
Αποφασίστηκε να γίνει μία ακόμη κλήση για υποβολή ολοκληρωμένων συμποσίων ως
τις 15/1 και, εάν δεν υπάρξει κάποια πρόταση, να προταθεί το συμπόσιο για τις ακούσιες
νοσηλείες ως προσκεκλημένο συμπόσιο του Κλάδου. Προτάθηκε επίσης να οργανωθεί
ένα στρογγυλό τραπέζι για το επίκαιρο ζήτημα της ψυχοθεραπείας. Την οργάνωσή
του ανέλαβαν τα μέλη της Επιτροπής για την Ψυχοθεραπεία.
➢ Εν όψει του συνεδρίου της ΕΛΨΕ το Μάιο, στο πλαίσιο του οποίου εκλέγονται οι
συντονιστές του Κλάδου για την επόμενη διετία, έγινε μία πρώτη συζήτηση. Θα γίνει
μία ανοιχτή κλήση για εκδήλωση ενδιαφέροντος την άνοιξη, πριν το συνέδριο, αλλά
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καλό θα είναι να αρχίσουν οι διεργασίες για την επιλογή των νέων συντονιστών σχετικά
σύντομα.
Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Οι συντονιστές
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