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Αζήλα 07.7.2011
ηηο 4.7.2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ Κιάδνπ.
Παξεπξέζεθαλ νη Σ. Παζράιε, Κ. Ρόηζηθα, Φ. Αλαγλσζηόπνπινο, Β. Καξαδήκαο, Κ.
Κνπλελνύ, Ν. Υαξίια, Μ. Υαξίηνπ- Φαηνύξνπ, Α. Σζακπαξιή θαη ην λέν κέινο ηνπ
Κιάδνπ θ. Άληδεια. Παπαδεκεηξίνπ.
1. Έγηλαλ νη ζπζηάζεηο θαη ε ππνδνρή ηεο θαο Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία έρεη θάλεη
αίηεζε ζην Γ ηεο ΔΛΦΔ, σο λέν κέινο ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν.
2. Ο Φώηεο Αλαγλσζηόπνπινο έθαλε έλα ζύληνκν απνινγηζκό ηεο ζεηείαο ηνπ σο
ζπλ-ζπληνληζηήο ηνπ Κιάδνπ ηελ ηειεπηαία δηεηία. Δπηζεκάλζεθε ην ζεκαληηθό
ηνπ έξγν θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κιάδνπ. Η Α. Καιαληδή
ηνλ επραξίζηεζε ζεξκά.
3. Αλαθνξηθά κε ην Δπξσπατθό Πηζηνπνηεηηθό Φπρνινγίαο, επηζεκάλζεθε ε
απόθαζε ηεο ηειεπηαίαο Γ.. ηεο ΔΛΦΔ όηη ην λέν Γ.. ηεο εηαηξείαο ζα
ζπλερίζεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ πνξεία σο πξνο ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζηελ EFPA
θαη – όπσο απνθαζίζηεθε ζηε πλέιεπζε - ηα κέιε πεξηκέλνπλ λα ηνπο ζηαιεί
ην θείκελν ηεο Αίηεζεο γηα δηαβνύιεπζε.
4. Απνθαζίζηεθε λα δεηεζνύλ από ην λέν Γ.. ηεο ΔΛΦΔ ηόζν ηα πξαθηηθά ηεο
ηειεπηαίαο Γεληθήο πλέιεπζεο, όζν θαη ην αλαζεσξεκέλν Καηαζηαηηθό ηεο
Δηαηξείαο (ην ηειεπηαίν λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΦΔ).
5. Έγηλε εθηελή ζπδήηεζε σο πξνο ην βαζηθό ζηόρν ησλ λέσλ ζπληνληζηώλ ηνπ
Κιάδνπ λα ελεξγνπνηεζνύλ λέα κέιε θαη λα ζπκβάιινπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ Κιάδνπ. Δηδηθόηεξα, κε βάζε ηηο αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθό ηεο ΔΛΦΔ, σο
πξνο ηελ εγγξαθή ζηελ ΔΛΦΔ, κειώλ ρσξίο Ph.D., ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα
δηθηύσζε ηνπ Κιάδνπ κε επαγγεικαηηθέο ελώζεηο θαη λένπο επαγγεικαηίεο
ςπρνιόγνπο έηζη ώζηε λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηηο δξάζεηο ηνπ Κιάδνπ. Χο πξνο
απηή ηελ θαηεύζπλζε, ε Α. Καιαληδή ελεκέξσζε ηα κέιε γηα κηα πξόηαζε ηνπ
θνπ ηαιίθα θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ γηα δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα:
«Αληίζηαζε ζηελ Φπρνζεξαπεία». Μεηά από ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ,
απνθαζίζηεθε, ε Α. Καιαληδή λα δεηήζεη από ηνλ θν ηαιίθα λα έιζεη ζε επαθή
θαη κε ηνλ Κιάδν πκβνπιεπηηθήο γηα ζπλ-δηνξγάλσζε θαη λα επαλέιζεη πξνοε
ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο κε αλαιπηηθό ρέδην Πξνγξάκκαην ηεο Ηκεξίδαο.
6. Ο Β. Καξαδήκαο ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηελ πνξεία ηνπ 25νπ Δπξσπατθνύ
πλεδξίνπ ηεο European Health Psychology Society, ηνλ πξνζερή επηέκβξην
ζηελ Κξήηε. Όπσο είπε, ζην πλέδξην έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζηηγκήο πάλσ από
800 ζύλεδξνη θαη έρεη εγθξηζεί έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο πξνθνξηθώλ
αλαθνηλώζεσλ, ζηξνγγπιώλ ηξαπεδηώλ θαη αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ.
Δθηηκάηαη όηη ζα είλαη ην κεγαιύηεξε ζε ζπκκεηνρή πλέδξην ηεο EHPS, έσο
ζήκεξα.
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7. Η Αλ. Σζακπαξιή ελεκέξσζε ηνλ Κιάδν γηα ηηο επαθέο ηεο κε εθδνηηθνύο
νίθνπο γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κε επηιεγκέλεο εξγαζίεο από ην 4ν
Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Κιάδνπ, πνπ έγηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2010 ζηελ Δζληθή
ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο. Ο εθδνηηθόο νίθνο «Παπαδήζεο» έδσζε ηε
ζπκθεξόηεξε ηηκή θόζηνπο γηα ηνλ Κιάδν (1.000€ γηα βηβιίν έθηαζεο 300
ζειίδσλ). Απνθαζίζηεθε λα πξνρσξήζνπλ νη Δπηκειεηέο ζηηο επαθέο κε ηνλ
«Παπαδήζε» γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. πκθσλήζεθε επίζεο ε δηεξεύλεζε
ηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ κε κνξθή e-book.
8. Απνθαζίζηεθε ε δεηεζεί από ηνλ εθδνηηθό νίθν Ληβάλε, ε επαλέθδνζε 500
αληηηύπσλ ηνπ μελόγισζζνπ ηόκνπ Special Issues in Ηealth Psychology, κε
εξγαζίεο κειώλ ηνπ Κιάδνπ. Ο Κιάδνο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επαλέθδνζε
έσο ην πνζό ησλ 800 €. Ο Φ. Αλαγλσζηόπνπινο ζα έιζεη ζε επαθή κε ηνλ
εθδνηηθό νίθν γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο.
9. Πξνηάζεθε από ηελ Α. Καιαληδή ε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνύ εκηλαξίνπ κε
ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ζπλαδέιθσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία θνηηεηώλ,
αιιά θαη λέσλ επαγγεικαηηώλ. Έγηλε εθηελή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ
Κιάδνπ θαη απνθαζίζηεθε ε Α. Καιαληδή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ν. Υαξίια, λα
δηακνξθώζνπλ νινθιεξσκέλε πξόηαζε νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
εκηλαξίνπ, (ζηνρνζεζία, πιεζπζκόο ζηόρνο θ.ι.π.) θαη λα επαλέιζνπλ γηα
ζπδήηεζε ζε επόκελε ζπλάληεζε.
Η επόμενη ζσνάνηηζη ηοσ Κλάδοσ θα πραγμαηοποιηθεί ηην Δεσηέρα 3
Οκηωβρίοσ 2011 ζηις 14.30 ζηο Εργαζηήριο Ψστολογικής Σσμβοσλεσηικής
Φοιηηηών (Φιλοζοθική Στολή, 5ος όροθος, γρ. 511).
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!
Οη ζπληνληζηέο ηνπ Κιάδνπ
Α. Καιαληδή- Αδίδη
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