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Προς
τα µέλη του Κλάδου
Κλινικής Ψυχολογίας/ Ψυχολογίας της Υγείας
της ΕΛΨΕ

Αθήνα 4.3.2009

Στις 23.2.2009 διεξήχθη η συνάντηση των µελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν
οι Ρ. Μέλλον, Α. Τσαµπαρλή, Μ. Χαρίτου- Φατούρου, Γ. Ευσταθίου, Φ.
Αναγνωστόπουλος, Ν. Χαρίλα και Α. Καλαντζή- Αζίζι. Οι Γ. Κουλιεράκης, Τ.
Σταλίκας, Κ. Ρότσικα και Τ. Πασχάλη ενηµέρωσαν ότι θα απουσιάσουν λόγω
επαγγελµατικών υποχρεώσεων.
1. Η κ. Ν. Χαρίλα έκανε µια ενηµέρωση σχετικά µε την Ηµερίδα του Κλάδου
που έγινε σε συνεργασία µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής
Ψυχολογίας στις 24.1.2009 και στην οποία συµµετείχαν γύρω στα 160 άτοµα.
Ακολούθησε συζήτηση / αποτίµηση της Ηµερίδας από τα µέλη του Κλάδου.
Το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι ο Κλάδος πρωτοτύπησε φέρνοντας στην
επιφάνεια την σπουδαιότητα της εποπτείας κατά τη διάρκεια µεταπτυχιακών
σπουδών όχι µόνο στην Κλινική Ψυχολογία ή Ψυχολογία της Υγείας.
∆ιαπιστώθηκε επίσης αναγκαιότητα ύπαρξης εποπτείας για τους
επαγγελµατίες Υγείας. Τέλος, επισηµάνθηκε ότι είναι σηµαντική η ειδική
κατάρτιση των εποπτών, ώστε να µπορούν να ασκήσουν την εποπτεία πιο
αποτελεσµατικά. Τα παρευρισκόµενα µέλη του Κλάδου συµφώνησαν να
εκδοθούν Πρακτικά βασισµένα στις Εισηγήσεις της Ηµερίδας, ως νέα έκδοση
του Κλάδου. Ανατέθηκε στην κ. Ν. Χαρίλα η επιµέλεια αυτής της έκδοσης.
2. Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι ανακοίνωσε την λειτουργία µονοετούς
Προγράµµατος εξ αποστάσεως µάθησης (e-learning) για εκπαίδευση εποπτών
µέσω των σχετικών προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών από το Ακαδ.
Έτος 2009/10.
3. Ο κ. Γ. Ευσταθίου έκανε λεπτοµερή οικονοµικό απολογισµό των εξόδων για
την Ηµερίδα. Ο απολογισµός θα συνοδέψει τα αντίστοιχα παραστατικά και θα
κατατεθεί στον Ταµία της ΕΛΨΕ για την τελική εκκαθάριση.
4. Ο κ. Φ. Αναγνωστόπουλος ενηµέρωσε για την πορεία της αναθεώρησης του
Καταστατικού της ΕΛΨΕ (Συνάντηση ∆Σ της ΕΛΨΕ και συντονιστών
Κλάδου 16.2.2009). Η νέα µορφή του Καταστατικού θα διανεµηθεί στα µέλη
της ΕΛΨΕ συντόµως.
5. Ο κ. Φ. Αναγνωστόπουλος ενηµέρωσε για τον Κώδικα ∆εοντολογίας της
IUPsyS και συζητήθηκε η αναγκαιότητα προώθησης του σχετικού Κώδικα
∆εοντολογίας στην ΕΛΨΕ (όπως ήδη προβλέπεται από το νέο Καταστατικό).
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6. Εκδόσεις Κλάδου: α) Η ύλη του βιβλίου των Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου
ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί. ∆όθηκε µια τελευταία προθεσµία για την κρίση
επιµέρους κεφαλαίων β) Η προετοιµασία της έκδοσης « Η σχέση της Κλινικής
Ψυχολογίας µε εφαρµοσµένους Κλάδους της Ψυχολογίας και την
Ψυχοθεραπεία» (Α. Καλαντζή- Αζίζι & Ε. Καραδήµας, επιµ.) έχει
ολοκληρωθεί και σύντοµα θα κυκλοφορήσει γ) Η προετοιµασία της έκδοσης
«Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Κλινική Ψυχολογία/ Ψυχολογία της Υγείας
στην Ελλάδα» (Α. Τσαµπαρλή & Π. Ρούσση επιµ.) βρίσκεται στο στάδιο
συλλογής των τελευταίων κεφαλαίων. Οι δύο εκδόσεις β) και γ) θα διατεθούν
δωρεάν στο Συνέδριο της ΕΛΨΕ στο Βόλο. Η κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου και
άλλα µέλη πρότειναν να κληθούν και άλλοι συνάδελφοι από εφαρµοσµένους
κλάδους (π.χ. Αθλητική Ψυχολογία, ∆ικαστική ή Εγκληµατολογική,
Οικονοµική Ψυχολογία), ώστε να γίνει ακόµη µια έκδοση του Κλάδου
σχετικά µε τη σχέση της Κλινικής Ψυχολογίας µε αυτούς τους Κλάδους
(πιθανώς στις εκδόσεις Παπαζήσης).
7. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
(ειδικότερα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας) στην Ελλάδα.
∆ιαπιστώθηκαν ακόµη µια φορά τα τεράστια προβλήµατα λειτουργίας ή και η
συνέχιση της λειτουργίας τους. Τονίστηκε ιδιαίτερα η έλλειψη πρόβλεψης για
χρηµατοδότηση, η είσπραξη διδάκτρων ή όχι, και άλλα θέµατα που αφορούν
άµεσα και την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Τέλος, αναφέρθηκε η
άνθιση «µεταπτυχιακών» εντός και εκτός ΑΕΙ που σχετίζονται άµεσα ή
έµµεσα µε την ψυχική υγεία και την Ψυχολογία, στα οποία έχουν πρόσβαση
και µη- Ψυχολόγοι. Η κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου και ο Φ. Αναγνωστόπουλος
ανέλαβαν να ενηµερωθούν µε την πρακτική σε άλλες χώρες (Η.Π.Α., Μ.
Βρετανία). Υπογραµµίστηκε επίσης η αναγκαιότητα κατοχύρωσης
Ειδικοτήτων, διότι µόνο εάν υπήρχαν οι Ειδικότητες θα µπορούσαν οι
επιστηµονικές Εταιρίες και άλλοι φορείς να απαιτήσουν από τον Πολιτεία την
εξασφάλιση συνέχισης της αντίστοιχης µεταπτυχιακής Εκπαίδευσης. Επίσης η
απαγόρευση εγγράφως σε µη- Ψυχολόγους σε Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας. Η
συζήτηση θα συνεχιστεί. Είναι πολύ σηµαντικό τα µέλη του Κλάδου να
συµµετέχουν ενεργά σ’ αυτή τη συζήτηση.
Επόµενη συνάντηση των µελών, τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 14.30, στο
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συµβουλευτικής Φοιτητών (γρ. 511, Φιλοσοφική
Σχολή).
Οι συντονιστές
Α. Καλαντζή- Αζίζι
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