Προς
τα μέλη του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας
και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ
Αθήνα 29.5.2006

Στις 15.5.2006 έγινε η συνάντηση των μελών του Κλάδου. Συμμετείχαν οι Φ.
Αναγνωστόπουλος, Τ. Σταλίκας, Μ. Χαρίτου- Φατούρου, Κ. Ρότσικα, Α. Γενά, Α.
Τσαμπαρλή, Ν. Χαρίλα και Α. Καλαντζή- Αζίζι. Οι Γ. Λιαμάκη και Μ.
Ζαφειροπούλου ειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω ανειλημμένων
υπορχρεώσεων.
1. Ο Φ. Αναγνωστόπουλος έδωσε ορισμένες πληροφορίες για την πρώτη ημέρα
(11.5.2006) της Ημερίδας που συνδιοργανώνει ο Κλάδος με την ΠΕΝΟΨΥ.
Την δεύτερη μέρα της Ημερίδας (18.5.2006) θα ομαδοποιηθούν οι
επισημάνσεις και τα αιτήματα και όλα τα μέλη του Κλάδου θα λάβουν το
σχετικό κείμενο.
2. Η κ. Α. Καλαντζή- Αζίζι ενημέρωσε για την συμμετοχή του Κλάδου στο 19ο
Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας με προσκεκλημένη
στρογγυλή τράπεζα.
3. Η κ. Μ. Χαρίτου- Φατούρου ενημέρωσε για τις επαφές που είχε με
συναδέλφους στην Θεσσαλονίκη, όπου διερευνήθηκε η δυνατότητα να
διεξαχθεί εκεί το επόμενο Συνέδριο του Κλάδου (πιθανώς Φθινόπωρο, 2007).
Υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον και προωθείται η οριστικοποίηση οργανωτικής
επιτροπής.
4. Οι Φ. Αναγνωστόπουλος και Β. Καραδήμας επεξεργάζονται το φυλλάδιο
προβολής του Κλάδου (Ελληνικά/ Αγγλικά), ώστε να είναι έτοιμο στο
Συνέδριο της ICAP.
5. Ο Τ. Σταλίκας ανέλαβε να οργανώσει μια συνάντηση ξένων Κλινικών
Ψυχολόγων που θα πάρουν μέρος στο Συνέδριο της ICAP, όπου θα συζητηθεί
η πιθανότητα ίδρυσης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ψυχολογίας. Στην ίδια
συνάντηση θα συζητηθεί και το θέμα συνέχισης του MAPS-C (βλ. ιστοσελίδα
www.univie.ac.at/master_clinicalpsych/ και www.clin.psych@uoa.gr) από τον
Β. Καραδήμα.
6. Τέλος, έγινε συζήτηση σχετικά με την απόφαση του ΔΣ της ΕΛΨΕ (επιστολή
προς τους συντονιστές των Κλάδων της 8.5.2006) να αναλάβουν τρία μέλη
του ΔΣ (Κ. Ναυρίδης, Λ. Μπεζέ και Π. Κορδούτης) συγκέντρωση προτάσεων
για αλλαγές στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Κατ’ αρχήν πάρθηκε
απόφαση να λάβουν όλα τα μέλη του Κλάδου ένα ισχύον Καταστατικό και να
στείλουν τις προτάσεις τους στην Ν. Χαρίλα (aharila@psych.uoa.gr) και Α.
Τσαμπαρλή (tsamparli@rhodes.aegean.gr), ώστε να διαμορφωθεί μια όσο το
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική άποψη του Κλάδου.
Επόμενη συνάντηση ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ!
Δευτέρα 19.6.06 , 4.00 μ.μ. στο Χαροκόπειο. Για την αίθουσα ρωτήστε.
Εφόσον η Γ. Σ. που καλεί το ΔΣ της ΕΛΨΕ γίνει στο Χαροκόπειο, πιστεύουμε ότι
είναι πιο πρακτικό να συναντηθούμε εκεί. Καλό είναι όμως να ενημερωθείτε πιο
πριν, διότι διανύουμε «δύσκολη» περίοδο στα Πανεπιστήμια!!
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