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Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου
Στις 16.7.2020 έγινε διαδικτυακή συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθηκαν
αλφαβητικά τα εξής μέλη: Ε. Γεωργάκα, Β. Γιωτσίδη, Ε. Γκιντώνη, Α. Καλαντζή-Αζίζι, Γ.
Κουλιεράκης, Η. Κουρκούτας, Τ. Μπαφίτη, Σ. Πλεξουσάκης, Β. Πομίνι, Α. Τσαμπαρλή, Α.
Τσινού, Γ. Τσούβελας, και Α. Φλωρά.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση Συντονιστών των Κλάδων της ΕΛΨΕ
2. Γνωριμία με τα νέα μέλη του Κλάδου
3. Ομάδες εργασίας μελών για τις ειδικότητες και τον εθνικό φορέα
4. Ενημέρωση για το κείμενο συνεπιμέλειας
5. Ενημέρωση για το ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία
6. Επόμενες δράσεις του Κλάδου (π.χ. webinars)
7. Άλλα θέματα
♦
1. Καταρχήν, οι συντονιστές ευχαρίστησαν την Πρόεδρο της ΕΛΨΕ, κ. Πλατσίδου, για
τη

δυνατότητα

σύνδεσης

στη

διαδικτυακή

πλατφόρμα

με

την

οποία

πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Κλάδου. Αναφέρθηκαν, στη συνέχεια, τα
βασικότερα θέματα που είχαν συζητηθεί στη συνάντηση Συντονιστών των Κλάδων
της ΕΛΨΕ, ως εξής:
i.

Την ενεργή προσπάθεια εξωστρέφειας της ΕΛΨΕ προς την κοινωνία, με την
προβολή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ της ΕΛΨΕ, για το οποίο τα
μέλη εκφράστηκαν ιδιαιτέρως θετικά. Η κ. Καλαντζή-Αζίζι αναφέρθηκε στη
σημασία σύνδεσης με την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και στη σημασία της
μεταφοράς του μηνύματος στο ευρύ κοινό, μέσω του συγκεκριμένου σποτ, ότι
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ο ρόλος της ψυχολογίας δεν περιορίζεται στην κλινική ψυχολογία, αλλά είναι
πολυδιάστατος.
ii.

Την ενημέρωση για τις σελίδες της ΕΛΨΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook:

https://www.facebook.com/psy.elpse,

και

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC8uSF_NImfR-FlsigwCYn0A)

και

τη

σημασία να συνδεθούν όλα τα μέλη του Κλάδου με αυτές, καθώς και την
ανάγκη ευρύτερης συστηματικής ενημέρωσης για αυτές από τα μέλη του
Κλάδου σε φοιτητές, συναδέλφους και ευρύ κοινό.
iii.

Την αναγκαιότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται
από μέλη του Κλάδου, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΨΕ, με τρόπο εύληπτο
για το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι τα μέλη του Κλάδου είναι
σημαντικό να υιοθετήσουν, ως πάγια διαδικασία, την αποστολή ενός σύντομου
κειμένου περιγραφής των ερευνητικών αποτελεσμάτων μετά από κάθε
επιστημονική δημοσίευσή τους που θα έχει ευρύτερο ενδιαφέρον για την
κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουρκούτας πρότεινε τη δημιουργία
συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Κλάδου, όπου θα περιλαμβάνεται λίστα με τις
δημοσιεύσεις των μελών του Κλάδου, ώστε να υπάρχει αλληλοενημέρωση
μεταξύ των μελών για την ερευνητική τους δραστηριότητα.

iv.

Τονίστηκε η ιστορική σημασία σύστασης των δύο ομάδων εργασίας στο
πλαίσιο της ΕΛΨΕ, για τη διερεύνηση δημιουργίας των εξής: α) ενός εθνικού
φορέα/επιμελητηρίου για τα θέματα άσκησης του επαγγέλματος του
ψυχολόγου και β) για τις ειδικότητες/κατευθύνσεις ψυχολογίας. Το θέμα αυτό
συζητήθηκε διεξοδικά στη συνέλευση, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

2. Η συνέλευση καλωσόρισε τα νέα μέλη του Κλάδου που ήταν παρόντα. Οι κκ.
Φλωρά, Γκιντώνη, Τσινού, Τσούβελας και Πλεξουσάκης παρουσίασαν τις σπουδές,
καθώς και την εργασιακή/κλινική και ερευνητική τους δραστηριότητα, και ανέφεραν
τις θέσεις τους για τη συμμετοχή τους στον Κλάδο, και ευρύτερα στην ΕΛΨΕ. Στη
σχετική συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της γνωριμίας με τα νέα μέλη, οι
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συντονιστές του Κλάδου εξέφρασαν τη διαθεσιμότητά τους προς τα νέα μέλη για
οτιδήποτε χρειαστεί.
3. Αναφορικά με το θέμα των δύο ομάδων εργασίας της ΕΛΨΕ, η κ. Γεωργάκα
ενημέρωσε ότι η μία εξ αυτών θα αναλάβει να εξετάσει την ισχύουσα ευρωπαϊκή
εμπειρία ως προς τις εξειδικεύσεις/κατευθύνσεις ψυχολογίας στα κράτη-μέλη, ώστε
να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν τα στοιχεία που αφορούν το θέμα των
ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, στόχος της ομάδας αυτής είναι να στοιχειοθετήσει την
ανάγκη για θέσπιση ειδικοτήτων, με βάση το πώς ρυθμίζεται το θέμα αυτό στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η ομάδα θα συντονίζεται από την κ. Αμάντα Φιλιππάτου. Η
δεύτερη ομάδα εργασίας θα αναλάβει να επεξεργαστεί το πλαίσιο για τη δημιουργία
ενός Εθνικού Φορέα, ή Επιμελητηρίου, που θα ορίζει τα θέματα άσκησης του
επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθώς επίσης θα ρυθμίζει και θα επιβλέπει τα θέματα
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ψυχολογίας (π.χ. προϋποθέσεις και διαδικασία
πιστοποίησης των φορέων παροχής πρακτικής άσκησης). Στόχος της συγκεκριμένης
ομάδας θα είναι να επεξεργαστεί και να στοιχειοθετήσει τι είδους φορέας μπορεί να
υπάρξει, ώστε να καλύψει την ανάγκη αυτή. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας θα
συντονίζεται από την κ. Γεωργάκα.
Καθώς στόχος των δύο ομάδων εργασίας θα είναι να στοιχειοθετήσουν και να
επεξεργαστούν την υπάρχουσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξουν
σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις προς την πολιτεία, σε συνεργασία και με τον
Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), τονίστηκε ότι τα άτομα που θα
εκπροσωπήσουν τους Κλάδους σε αυτές τις ομάδες είναι απαραίτητο να έχουν
κάποια προηγούμενη γνώση και εμπειρία πάνω στα υπό εξέταση θέματα. Η κ.
Γεωργάκα ενημέρωσε ότι έχει γίνει κλήση σε όλους τους Κλάδους της ΕΛΨΕ για
εκπρόσωπησή τους στις ομάδες εργασίας, με δύο μέλη από κάθε Κλάδο, ένα κύριο
και ένα ως αναπληρωματικό. Για την πρώτη ομάδα εργασίας που αφορά στις
ειδικότητες ψυχολογίας, έχουν ήδη στείλει εκπροσώπους οι Κλάδοι της
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της Σχολικής Ψυχολογίας, ενώ έχουν εκφράσει
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ενδιαφέρον για εκπροσώπησή τους οι Κλάδοι της Νευροψυχολογίας και της
Οργανωσιακής Ψυχολογίας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε στη συνέλευση εκφράστηκε από όλους η
σπουδαιότητα να υποστηριχθεί ενεργά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οι κκ.
Τσαμπαρλή, Καλαντζή-Αζίζι και Πομίνι μετέφεραν τις εμπειρίες τους από τη σχετική
ευρωπαϊκή πραγματικότητα από την Αγγλία, τις Γερμανόφωνες χώρες και την Ιταλία,
αντίστοιχα. Η κ. Καλαντζή-Αζίζι πρότεινε να αξιοποιηθεί η προϋπάρχουσα εμπειρία
και το διαθέσιμο αρχείο που είχε συγκεντρωθεί στο παρελθόν, σε συνεργασία με την
αείμνηστη Μίκα Χαρίτου-Φατούρου. Η κ. Πομίνι επεσήμανε ότι η θέσπιση ενός
εθνικού φορέα είναι απαραίτητη ώστε η Ελλάδα να κατακτήσει ισότιμη θέση με τις
άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ψυχολόγοι στην Ελλάδα
υπολείπονται στην κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε σχέση με
όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Αναφορικά με την εκπροσώπηση του Κλάδου στις δύο ομάδες εργασίας, μετά από
σχετική πρόταση της κ. Γεωργάκα, η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι στην ομάδα
εργασίας για τον εθνικό φορέα/επιμελητήριο τον Κλάδο θα εκπροσωπήσουν η κ.
Χαρίλα ως κύριο μέλος, αφού πρώτα διερευνηθεί η διαθεσιμότητά της, και η κ.
Τσαμπαρλή ως αναπληρωματικό μέλος. Έπειτα από τη σχετική επικοινωνία,
επιβεβαιώθηκε η εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη ομάδα από την κ. Χαρίλα. Οι κκ.
Καλαντζή-Αζίζι και Πομίνι εξέφρασαν τη δυνατότητα να συνδράμουν στο έργο της
ομάδας έχοντας άτυπο συμβουλευτικό ρόλο. Στην ομάδα εργασίας σχετικά με τις
ειδικότητες/κατευθύνσεις ψυχολογίας, τον Κλάδο θα εκπροσωπήσει η κ. Μπαφίτη ως
αναπληρωματικό μέλος, ενώ ο κ. Κουρκούτας θα συνεπικουρήσει την ομάδα, έχοντας
άτυπο συμβουλευτικό ρόλο. Αποφασίστηκε να αποσταλεί άμεσα σχετική επιστολή
προς όλα τα μέλη του Κλάδου, προκειμένου να εκφραστεί ενδιαφέρον για την κύρια
εκπροσώπηση του Κλάδου στη συγκεκριμένη ομάδα των ειδικοτήτων ψυχολογίας.
Τα νέα μέλη, κκ. Γκιντώνη, Πλεξουσάκης, Τσούβελας και Φλωρά, δήλωσαν την
επιθυμία τους να βοηθήσουν στις δύο ομάδες εργασίας, όπου κριθεί απαραίτητο.
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4. Αναφορικά με το κείμενο της συνεπιμέλειας, ο κ. Κουρκούτας ενημέρωσε τη
συνέλευση ότι το τελικό κείμενο που διαμορφώθηκε από τον ίδιο, την κ. Τσαμπαρλή
και την κ. Γιωτσίδη, με βάση τα υπάρχοντα εμπειρικά (evidence-based) δεδομένα
παρελήφθη από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τα μέλη εκφράστηκαν θετικά για
το περιεχόμενο του κειμένου, ενώ ο κ. Κουλιεράκης ανέφερε ότι έλαβε ιδιαιτέρως
επαινετικά σχόλια από δικηγόρο που διάβασε το κείμενο. Η κ. Καλαντζή-Αζίζι
επεσήμανε τη σημασία να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες που θίγουν σημαντικά
κοινωνικά ζητήματα. Η κ. Τσαμπαρλή ανέφερε το ερευνητικό κενό που υπάρχει στην
Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα και πρότεινε την οργάνωση σχετικής έρευνας σε
πανελλήνιο δείγμα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή μελών στην
ερευνητική ομάδα από διάφορους Κλάδους της ΕΛΨΕ. Ο κ. Κουρκούτας ανέφερε τη
δυνατότητα συνέχισης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας με τη δημιουργία ενός
θεματικού τεύχους ή άρθρου.
5. Σχετικά με το ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία για τη Θεραπευτική Σχέση,
η κ. Ρότσικα ενημέρωσε με ηλεκτρονική επικοινωνία ότι έγιναν δεκτές όλες οι
εργασίες από τον Διευθυντή Σύνταξης. Η έκδοση του τεύχους προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί στα τέλη του έτους.
6. Σχετικά

με

τις

επόμενες

δράσεις

του

Κλάδου

(π.χ.

σεμινάρια,

ιστοδιαλέξεις/webinars), τονίστηκε η σημασία της ενεργούς παρουσίας του Κλάδου
σε θέματα κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας στη δεδομένη συγκυρία,
όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της νέας επιδημίας. Τα μέλη
κλήθηκαν να προετοιμαστούν για πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να λάβουν
χώρα, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, προς αυτή την κατεύθυνση. Η κ. Καλαντζή
ενημέρωσε ότι το εργαστήριο «Ιολίνα και Κορονάκος» πρόκειται να κυκλοφορήσει
δωρεάν σε e-book. Η κ. Πομίνι ενημέρωσε σχετικά με δράση που πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Μάιο για τη διαδικτυακή ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο της ΕΕΣΣΚΕΨΟ,
και πρότεινε την οργάνωση webinar με θέμα ευρύτερα τη διαδικτυακή κλινική
πρακτική

και

ψυχοθεραπεία,

το

οποίο

να

απευθύνεται

καταρχήν

στους

επαγγελματίες. Τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πραγματοποίηση της
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συγκεκριμένης ιστοδιάλεξης, ως αρχή και για επόμενες ιστοδιαλέξεις. Αποφασίστηκε
να κληθούν όλα τα μέλη του Κλάδου να προτείνουν πιθανά θέματα για σεμινάρια,
ιστοδιαλέξεις, ή/και άλλες δράσεις.
7. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Τα μέλη ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι, μετά
την ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά που περάσαμε.
Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Οι Συντονιστές του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας,
Ηλίας Κουρκούτας

Ηλίας Κουρκούτας,
Καθηγητής Ψυχολογίας
ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Γάλλου,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
74100, Ρεθυμνο.
Τηλ: 6976446342, 2831077608 (γρ)
Email: hkourk@edc.uoc.gr

Βασιλική Γιωτσίδη

Βασιλική Γιωτσίδη,
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας
Β’ Ψυχιατρική Κλινική-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
12462, Αθήνα.
Τηλ: 210 5832425
Email: vickyyotsidi@netscape.net

