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Θεσσαλονίκη 23.11.2018
Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου
Στις 21.11.2018 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν τα εξής μέλη: Ε.
Γεωργάκα, Γ. Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Ν. Χαρίλα, Α. Τσαμπαρλή, Α. Πάλλη, Β.
Ρότσικα, Λ. Μπήτρου.
 Η συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την αίτηση του κ. Αναστασίου Νταλαχάνη,
έκτακτου μέλους της ΕΛΨΕ, για να γίνει μέλος του Κλάδου. Με χαρά τον
καλωσορίζουμε στον Κλάδο.
 Αναφορικά με την προετοιμασία ειδικού τεύχους του περιοδικού Ψυχολογία με βάση
τις εισηγήσεις στην Ημερίδα για τη Θεραπευτική Σχέση, που συνδιοργανώθηκε από
τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και τον Κλάδο
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, λόγω αδυναμίας των εκπροσώπων του Κλάδου
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, κκ. Γιοβαζολιά και Τσίτσα, να συμμετέχουν, από τον
Κλάδο Συμβουλευτικής ορίστηκε η κα. Μαλικιώση ως υπεύθυνη για το ειδικό τεύχος.
Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, οι κκ. Ρότσικα και Μπήτρου, εκπρόσωποι
του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, θα επικοινωνήσουν μαζί
της για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
 Αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του επικείμενου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ, εκ μέρους του Κλάδου,
πέραν των δυο συντονιστών, η κα. Τσαμπαρλή, εκπροσωπώντας την κλινική ψυχολογία,
και ο κ. Κουλιεράκης, εκπροσωπώντας την ψυχολογία της υγείας.
 Οι οργανωτές του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ ζήτησαν
κάθε Κλάδος να εκπροσωπηθεί με δύο προσκεκλημένα συμπόσια η/και στρογγυλές
τράπεζες. Αποφασίστηκε να γίνει ανοιχτή κλήση στα μέλη του Κλάδου για υποβολή
προτάσεων και να αποφασιστεί η εκπροσώπηση του Κλάδου στην επόμενη συνέλευση
του Δεκεμβρίου.
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 Ο Ηλίας Κουρκούτας ενημέρωσε για το προσκεκλημένο συμπόσιο του Κλάδου στο
πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Το συμπόσιο, παρά το
γεγονός ότι έλαβε χώρο σε μικρή αίθουσα και στο τέλος του προγράμματος του
Σαββάτου, είχε πολύ κόσμο και έγιναν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες συζητήσεις για τα
σχετικά θέματα.
 Συζητήθηκε η οργάνωση μίας Ημερίδας με θέμα την θεραπευτική σχέση/εργασία με
παιδιά και εφήβους. Προτάθηκε να ανοίξει η θεματολογία πέρα από την καθαρά
θεραπευτική σχέση με ζητήματα σχέσης και επικοινωνίας σε παρεμβάσεις με παιδιά και
εφήβους. Η Ημερίδα θα απευθύνεται τόσο σε ερευνητές και φοιτητές όσο και
επαγγελματίες του χώρου, και θα πρέπει να καλύπτει θέματα ευρύτερου επαγγελματικού
ενδιαφέροντος, Μπορεί να γίνει με συμμετοχή συναδέλφων της συμβουλευτικής
ψυχολογίας και της σχολικής ψυχολογίας. Ο κ. Κουρκούτας θα στείλει σύντομα ένα
κείμενο/πρόταση σε όλα τα μέλη του Κλάδου, που θα συζητηθεί στην επόμενη
συνέλευση του Κλάδου.
 Συζητήθηκε η ιδέα να συνδιοργανώνεται πανελλήνιο συνέδριο σε συνεργασία των
Κλάδων της Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, της Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας και της Θετικής Ψυχολογίας, προκειμένου να αποφύγουμε την
πολυδιάσπαση και την αποδυνάμωση των κεντρικών συνεδρίων της ΕΛΨΕ. Δεν
προκρίθηκε η συνεργασία με άλλους Κλάδους σε επίπεδο οργάνωσης κοινών συνεδρίων.
Γενικότερα, αποφασίστηκε ο Κλάδος να δώσει έμφαση στη διοργάνωση στοχευμένων
ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων ειδικού ενδιαφέροντος, που επικεντρώνονται σε
κλινικά θέματα και μπορούν να προσελκύσουν επαγγελματίες. Ο Κλάδος μπορεί να
αποφασίσει να οργανώσει συνέδριο αργότερα, αλλά επί του παρόντος δεν είναι
προτεραιότητα. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα να ζητηθεί χρόνος αφιερωμένος σε
θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος του Κλάδου στα κεντρικά συνέδρια της ΕΛΨΕ.
 Αναφορικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της ειδίκευσης της ψυχοθεραπείας, η συνέλευση
ενημερώθηκε ότι το ΔΣ της ΕΛΨΕ έκανε δεκτό το αίτημα του Κλάδου για σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την Ψυχοθεραπεία. Δέχθηκε επίσης να συμμετέχουν σε αυτήν τα
προτεινόμενα από τον Κλάδο μέλη, οι κκ. Τσαμπαρλή, Χαρίλα και Πομίνι. Το ΔΣ της
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ΕΛΨΕ πρότεινε επίσης τα ίδια μέλη να συμμετέχουν στην επιτροπή του EuroPsy για την
ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία. Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, σε πρόσφατη
συνέλευσή του, αποφάσισε να υποστηρίξει το αίτημα για την Ειδική Επιτροπή για την
Ψυχοθεραπεία, προτείνοντας μέλη του Κλάδου για να στελεχώσουν επίσης την
Επιτροπή. Η κ. Χαρίλα ενημέρωσε ότι επικοινώνησε σχετικά μαζί της ο Πρόεδρος της
ΕΛΨΕ και συμφώνησαν να ξεκινήσει η λειτουργία της Επιτροπής με μία πρώτη
συνάντηση στην αρχή του νέου έτους. Επίσης, η συνέλευση ενημερώθηκε από μέλος του
Κλάδου, ότι η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ, πρόκειται να
προβεί στη θεσμοθέτηση του τίτλου του «Ψυχοθεραπευτή» για τους ψυχιάτρους, με
βάση ένα χρόνο εκπαίδευση και πρακτική. Το θέμα συζητήθηκε και τα περισσότερα
μέλη είχαν μια κριτική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία θεωρήθηκε
ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα διεθνή κριτήρια (στάνταρ) και τις σύγχρονες απαιτήσεις για
τη θεσμοθέτηση του τίτλου και κυρίως για τη λειτουργία των εδικών και επαγγελματιών
ψυχικής υγείας για τη «ψυχοθεραπευτική» πρακτική.
 Η συνέλευση ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο πεδίο της ειδικότητας της Κλινικής
Ψυχολογίας, που επί τους παρόντος δρομολογείται από την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας
του ΚΕΣΥ.
Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα γίνει την Τετάρτη 19/12 στις 13.00.
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