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Θεσσαλονίκη 17.5.2017
Πρακτικά Συνέλευσης του Κλάδου
Στις 13.5.2017 έγινε συνέλευση των μελών του Κλάδου. Παρευρέθησαν τα εξής μέλη: Ε.
Αυδή, Α. Γενά, Ε. Γεωργάκα, Α. Καλαντζή, Ε. Καραδήμας, Γ. Κουλιεράκης, Α. Μπίμπου, Β.
Σιαφάκα, Ε. Χάιντς
 Υποψηφιότητες για τη θέση των συντονιστών του Κλάδου έθεσαν η Ευγενία Γεωργάκα,
σε συνέχιση της προηγούμενης θητείας της, και ο Ηλίας Κουρκούτας. Η συνέλευση
δέχθηκε τις δύο υποψηφιότητες με χαρά και δεν εκφράστηκε καμία αντίρρηση.
 Έγινε εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με τo ζήτημα της θεσμικής εκπροσώπησης της
ψυχολογίας μέσω της ΕΛΨΕ στη διαδικασία προσδιορισμού της ταυτότητας και του
ρόλου του ψυχοθεραπευτή σε εθνικό επίπεδο. Κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή της
ψυχολογίας σε αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη,
προκειμένου να μην μείνει ο κλάδος της ψυχολογίας εκτός διαδικασιών. Εκφράστηκαν
επιφυλάξεις για το κατά πόσο η δημιουργία Κλάδου Ψυχοθεραπείας της ΕΛΨΕ είναι ο
πιο δόκιμος τρόπος να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός. Υπήρξε παράλληλα ενημέρωση ότι
ανάλογες επιφυλάξεις για τη δημιουργία Κλάδου Ψυχοθεραπείας εκφράστηκαν και στη
συνέλευση του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που εμπλέκεται επίσης στο θέμα
της ψυχοθεραπείας. Παράλληλα θεωρήθηκε ότι ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και
Ψυχολογίας της Υγείας δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως θεσμικός εκπρόσωπος
για την εθνική συζήτηση του ζητήματος της ψυχοθεραπείας, αφού αφενός η κλινική
ψυχολογία δεν ταυτίζεται με την ψυχοθεραπεία και αφετέρου και άλλοι Κλάδοι, με κύριο
τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, σχετίζονται με το πεδίο της ψυχοθεραπείας.
Προκρίθηκε ως πιο δόκιμη διαδικασία να δρομολογηθεί η δημιουργία Επιτροπής για την
επεξεργασία προτάσεων και συμμετοχή στις διαδικασίες προσδιορισμού της ταυτότητας
και του ρόλου του ψυχολόγου, στο πλαίσιο της ΕΛΨΕ, με συμμετοχή μελών κατά κύριο
λόγο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και του Κλάδου
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, αλλά και μελών άλλων Κλάδων που πληρούν τα κριτήρια
για συμμετοχή σε μία τέτοια επιτροπή. Αποφασίστηκε η ομάδα εργασίας για την
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ταυτότητα και το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, που ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του Κλάδου,
να επεξεργαστεί μία πρόταση για τη δημιουργία Επιτροπής, την οποία θα υποβάλει εκ
μέρους του Κλάδου ή μαζί με τον Κλάδο στο νέο Δ.Σ. της ΕΛΨΕ. Στην πρόταση
μπορούν να περιλαμβάνονται και προτάσεις για μέλη της Επιτροπής από τον Κλάδο
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, στη βάση προηγούμενης ενασχόλησης
με το εν λόγω θέμα και ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα προτάθηκαν στη συνέλευση οι
κυρίες Βαλέρια Πομίνι, Ντιάνα Χαρίλα και Αναστασία Τσαμπαρλή για το ρόλο αυτό.
 Η συζήτηση για την ψυχοθεραπεία, που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα στον Κλάδο,
ανακίνησε και πάλι το ζήτημα του προσδιορισμού των ειδικοτήτων, και πιο
συγκεκριμένα για τον Κλάδο της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας. Εκφράστηκε η
άποψη ότι η ενεργοποίηση των διαδικασιών για την καθιέρωση της ειδικότητας του
κλινικού ψυχολόγου είναι εξίσου, ή ακόμη και περισσότερο, σημαντική από αυτή του
ψυχοθεραπευτή. Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός Επιμελητηρίου για τις
ειδικότητες της ψυχολογίας. Το θέμα γίνεται ακόμη περισσότερο επίκαιρο αφού, όπως
μάθαμε, έχει ξεκινήσει διαδικασία επικαιροποίησης των κριτηρίων και διαδικασιών
απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση. Στο
μεταξύ η Βασιλική Σιαφάκα ανέλαβε να συγκεντρώσει πληφορορίες και να ενημερώσει
για τη διαδικασία συγκρότησης ειδικοτήτων στην ιατρική.
Η επόμενη συνέλευση του Κλάδου θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η συν-συντονίστρια του Κλάδου
Ευγενία Γεωργάκα
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