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

Αθήνα 14.4.2006
Στις 10.4.06 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Κλάδου
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας. Παρευρέθηκαν οι Α. Γενά, Γ.
Λιαμάκη, Κ. Ρότσικα, Φ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Κουλιεράκης, Ν. Χαρίλα, Μ.
Χαρίτου- Φατούρου, Μ. Ζαφειροπούλου, Α. Τσαμπαρλή και Α. Καλαντζή- Αζίζι. Ο
κ. Τ. Σταλίκας δήλωσε ασθένεια.
Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1. Η Α. Καλαντζή- Αζίζι και ο Φ. Αναγνωστόπουλος (εκ μέρους της Ομάδας
Εργασίας του Κλάδου) παρουσίασαν την δομή της Διημερίδας που συνδιοργανώνει ο
Κλάδος με την ΠΕΝΟΨΥ με θέμα «Σύνδεση και συνεργασία μεταξύ Νοσοκομείων
και Πανεπιστημίου: Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση- Επιμόρφωση-Πρακτική ΆσκησηΈρευνα και η θεσμική κατοχύρωσή τους» και λήφθηκε οριστική απόφαση για
ομιλητές, συντονιστές κ.ά. εκ μέρους του Κλάδου. Στην Οργανωτική Επιτροπή εκ
μέρους του Κλάδου ορίστηκε ο Φ. Αναγνωστόπουλος, η Μ. Βλαβιανού (απόφοιτος
ΜΠΚΨ του ΕΚΠΑ) και η Α. Πριμικύρη (τελειόφοιτος του ΜΠΚΨ του ΕΚΠΑ).
Ο Φ. Αναγνωστόπουλος ανακοίνωσε ότι η Διημερίδα θα γίνει στο
Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ, Μπόταση 51, Πειραιάς ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2006, 17.00-20.30 (Θα ακολουθήσει Ανακοίνωση με το
πλήρες πρόγραμμα!).
2. Από τον Φ. Αναγνωστόπουλο παρουσιάστηκε μέρος του φυλλαδίου για την
προβολή του Κλάδου, το οποίο θα σταλεί σε όλα τα μέλη. Παρακαλούνται όλα τα
μέλη να διαβάσουν το κείμενο με τους ορισμούς και να στείλουν τις παρατηρήσεις
τους στον ίδιο (fganagn@hol.gr) και τον Β. Καραδήμα (karademas@psy.soc.uoc.gr)
το συντομότερο δυνατό.
3. Ο Γ. Κουλιεράκης παρακαλεί ξανά να κοιτάξουν τα μέλη του Κλάδου την
ιστοσελίδα, να στείλουν ενημερωτικό υλικό όπως και σύντομο βιογραφικό.
4. Συζητήθηκε η οργάνωση Συνεδρίου του Κλάδου με πιθανό θέμα
«Εμπειρικά τεκμηριωμένη έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της
Υγείας». Η Ν. Χαρίλα και Μ. Χαρίτου- Φατούρου πρότειναν να γίνει το Συνέδριο
στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα με
τα μέλη του Κλάδου στη Θεσσαλονίκη.
5. Η κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου ενημέρωσε τον Κλάδο για την απόφαση του
ΔΣ της ΕΛΨΕ σχετικά με το θέμα της Αλλαγής Καταστατικού. Η πρόταση της κ. Μ.
Χαρίτου- Φατούρου- η οποία εκφράζει και την άποψη του Κλάδου – ήταν να γίνει
ομάδα εργασίας με εκπρόσωπο από κάθε Κλάδο της ΕΛΨΕ και μέλος του ΔΣ της
ΕΛΨΕ. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή και το ΔΣ αποφάσισε τη δημιουργία Ομάδας
Εργασίας Αλλαγής του Καταστατικού μόνο από τα μέλη του ΔΣ. Τα μέλη του
Κλάδου θεωρούν ότι μια περιορισμένη ομάδα εργασίας μόνο από τρία μέλη του ΔΣ
Κ. Ναυρίδη, Λ. Μπεζέ και Π. Κορδούτη δεν θα μπορεί να έχει μια αντιπροσωπευτική
άποψη των κλάδων, γι’ αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία να ενημερωθούν οι
συντονιστές των Κλάδων γι’ αυτό το θέμα, και να προσκληθούν να παρευρεθούν
στην επόμενη συνάντηση του Κλάδου ή να στείλουν τις απόψεις τους σε ηλεκτρονική

μορφή. Επόμενη συνάντηση τη Δευτέρα 15.5.06 στις 2.30- 4.00 μ.μ. στο Εργαστήριο
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Οι συντονιστές του Κλάδου
Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι

Φ. Αναγνωστόπουλος

