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Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Τεύχος 01, Ιούνιος 2017

Δίνοντας το παρόν μας σε νέες προκλήσεις.
Υπηρετώντας την Ψυχολογία.

Δίνοντας το παρόν μας σε νέες 
προκλήσεις.

Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους 
εσάς που έχετε στα χέρια σας την 1η 
έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου. 

Δίνοντας λοιπόν το παρόν μας στις 
νέες τεχνολογικές προκλήσεις, στις 
γρήγορες εξελίξεις και στην ανάγκη 
μας να υπηρετούμε την Ψυχολογία, 
ένας ακόμα στόχος μας γίνεται 
πραγματικότητα μέσα από αυτό 
το έντυπο. Αρχικός σκοπός του 
ενημερωτικού μας αυτού δελτίου, το 
οποίο θα εκδίδεται κάθε τρεις μήνες, 
είναι να φέρουμε τον κάθε ένα από 
σας ένα βήμα πιο κοντά στο ΣΨΚ, 
δημιουργώντας και ενισχύοντας τα 

κανάλια επικοινωνίας μας, αλλά και να 
δώσουμε, μέσα από αυτή τη φρέσκια 
και ανανεωμένη εικόνα, πληροφορίες 
που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
οργανώνεται (Κλάδοι σε διαφορετικές 
ειδικότητες της Ψυχολογίας) και 
δραστηριοποιείται ο ΣΨΚ. Ακόμα, στο 
έντυπο αυτό μπορείτε να βρείτε ακόμα 
δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί αλλά 
και αυτές που προγραμματίζονται, για 
αυτό βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνετε 
στην ομάδα των αναγνωστών μας! 

Ένας ακόμα στόχος του έντυπου 
αυτού είναι να αποτελέσει μέσω 
έκφρασης του καθενός από εμάς 
που θέλει κάτι να μοιραστεί, για αυτό 
παίρνω την ευκαιρία να σας καλέσω 
να συμμετάσχετε ενεργά στην 
προσπάθεια αυτή επικοινωνώντας με 

προσπάθεια αυτή επικοινωνώντας με 
την συντακτική ομάδα για τα δικά σας 
άρθρα, σχόλια και παρατηρήσεις.

Ας είναι λοιπόν καλό αυτό το νέο μας 
ξεκίνημα.

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας,

Χαρά Α. Δημητρίου, Μ.Α., MSc

Συντακτική ομάδα
Δρ Ιουλία Παπαγεώργη, Ph.D.

Ραφαηλία Μιχαήλ, M.A.
Ιφιγένεια Στυλιανού, Β.Α.
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Δίνοντας το παρόν μας 
σε νέες προκλήσεις

“
“

Αγαπητοί αναγνώστες,

Καλωσορίσατε στο πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο!

Η επιθυμία μας για καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία 
μεταξύ όλων των μελών του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου, μας έχει βάλει σε νέα τροχιά. Πρωταρχικός 
στόχος του ενημερωτικού δελτίου είναι να έρχονται 
κοντά σας τα νέα που αφορούν τις δράσεις του ΣΨΚ 
εντός και εκτός Κύπρου. Το υλικό που θα παρουσιάζεται 
θα καλύπτει τις δράσεις μας καθώς και ευκαιρίες 
εμπλοκής για όλους μας, ενώ θα αναφέρεται σε άλλα 
πλούσια θέματα που προκύπτουν για την Ψυχολογία 
γενικότερα. 
Το δελτίο θα εκδίδεται ανά τρίμηνο και θα διατίθεται 
ηλεκτρονικά.
Στο πρώτο μας δελτίο, συστήνουμε ξανά το Σύνδεσμό 
μας, τους κλάδους που προσφέρονται μέχρι στιγμής, 
την ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα φοιτητών καθώς και τις 
πρόσφατες δράσεις μας.
Ελπίζουμε πως θα αγκαλιάσετε αυτή την καινούργια 
προσπάθεια και θα μας στηρίξετε ώστε να γίνουμε 
ακόμα καλύτεροι!  

Δρ. Ελένη Καραγιάννη, Psy.D.
Πρόεδρος ΣΨΚ

Νέο Λογότυπο Νέα Εικόνα

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου 
μας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου 2017, παρουσιάστηκε το νέο όραμα 
και οι αξίες στη βάση των οποίων αναπτύσσονται 
οι δράσεις μας και καθορίζεται η πορεία μας. 
Ανανεώνοντας, λοιπόν, την ταυτότητά μας ώστε 
να αντικατοπτρίζονται όλα αυτά, και βάζοντας στο 
επίκεντρο της Ψυχολογίας και του ΣΨΚ τον άνθρωπο, 
σας παρουσιάζουμε το νέο λογότυπο μας!
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Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου έχει μια πολυεπίπεδη δράση η οποία 
στοχεύει στην οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων και Ομιλιών στα πλαίσια 
της ανάγκης για συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη και Δια βίου μάθηση, 
δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για θέματα που αφορούν την Ψυχολογία 
και την κοινωνία στα πλαίσια συνεργασιών που αναπτύσσονται και με άλλους 
φορείς, καθώς εργάζεται συστηματικά για την προώθηση εκπροσώπηση 
συμφερόντων του επαγγέλματος του ψυχολόγου σε θέματα πολιτικής 
(advocacy).

Κατά την τρέχουσα χρονιά έχουν ολοκληρωθεί οι εξής δράσεις :

21 Ιανουαρίου 2017 
Σύνδεσμος Μοναδικά Χαμόγελα: Ημερίδα «Έλα στη θέση μου» για άτομα 
με σπάνιες παθήσεις 
(http://www.monadikaxamogela.com/el/home/)

11 Φεβρουαρίου 2017
Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

1 Μαρτίου 2017
GCSchool of Careers Fair Festival: Στα πλαίσια δράσεων για ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τον κλάδο της Ψυχολογίας 
(http://cypsa.org.cy/2017/03/2%CE%BF-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B
9%CE%BF-careers-fair/)

29 Απριλίου 2017 
Mediterrenean Science Festival: Εξελισσόμαστε με την επιστήμη 
(http://www.mediterraneansciencefestival.com/)

Πάρε σημείωση στο ημερολόγιο σου!-(Mark your calendars)

27 Μαΐου 2017
Συνάντηση γνωριμίας με τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας 
Υγείας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

29 Μαΐου 2017
Σεμινάριο APA Style για φοιτητές Ψυχολογίας: Ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος 
Ψυχολόγων διατηρεί εδώ και χρόνια τη δική του διαμόρφωση σχετικά με 
το γραπτό λόγο στην Επιστήμη της Ψυχολογίας, ο οποίος έχει καθιερωθεί 
διεθνώς. Το Σεμινάριο επιδιώκει να μεταφέρει στους φοιτητές Ψυχολογίας 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου αυτού. 
(http://www.apastyle.org/)

17 Ιουνίου 2017
“Εργαστήριο Personal Branding” 
Εισηγήτρια κ. Άντρη Πέντα, Soft skills trainer & consultant.

Networking party: Μιας και ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου διανύει μια 
περίοδο αλλαγών και ανανέωσης, ελάτε να γνωριστούμε!

Ημερολόγιο Δράσεων

Ιούνιος 2017
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Γιατί να γίνεις μέλος του ΣΨΚ 

Ως Μέλος του ΣΨΚ έχεις 
πρόσβαση σε πολλά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένου:

• Εκπτώσεις σε εκπαιδεύσεις που 
πραγματοποιούνται από τον ΣΨΚ
• Δωρεάν παρακολούθηση 
διαλέξεων
• Ευκαιρίες για εκπροσώπηση 
του ΣΨΚ σε διεθνείς, ευρωπαϊκές 
επιτροπές και ομάδες εργασίας 
(π.χ. EFPA’s Task Force for Human 
Rights)
• Ευκαιρίες για ένταξη σε Κλάδους 
ειδικοτήτων της Ψυχολογίας 
(π.χ. Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας)
• Ευκαιρίες για αρθρογράφηση σε 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
• Ευκαιρίες εργοδότησης με 
συνεργαζόμενους φορείς
• Έκπτωση από 10-20% σε 
επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
• Δικτύωση με άλλους 
επαγγελματίες 
• Ευκαιρίες για ερευνητικές 
συνεργασίες με ΜΚΟ, Πανεπιστήμια 
και άλλους Οργανισμούς
• Ενημερώσεις σχετικά με την 
προώθηση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων
• Άμεση ενημέρωση για 
επαγγελματικές ευκαιρίες, 
σεμινάρια και διαλέξεις σε όλη την 
Κύπρο
• Αποστολή τριμηνιαίου Newsletter 
με τα νέα και προγραμματισμένα 
θέματα του ΣΨΚ

Αν είσαι ακόμα φοιτητής, 
επωφελήσου από όλα τα παραπάνω 
και επιπλέον:

• Ευκαιρία εκπροσώπησης 
φοιτητών Ψυχολογίας στην Κύπρο 
μέσω της Επιτροπής Φοιτητών
• Ευκαιρίες διοργάνωσης δράσεων 
και εκδηλώσεων (π.χ. εργαστήρια, 
διαλέξεις, συνέδρια)
• Εκπτώσεις σε δράσεις και 
εκδηλώσεις (π.χ. εργαστήρια, 
διαλέξεις, συνέδρια) που 
πραγματοποιούνται από την 
Επιτροπή Φοιτητών
• Δικτύωση με Ομίλους Ψυχολογίας 
και άλλους φοιτητές Ψυχολογίας 
των Πανεπιστημίων της Κύπρου 
• Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε 
δραστηριότητες διεθνές επιπέδου, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Ψυχολόγων στον κλάδο φοιτητών 
(EFPSA)
• Αποστολή τριμηνιαίου Newsletter 
με τα νέα της Επιτροπής Φοιτητών

Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628

1311 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: 7000 1260
Ε-mail: info@cypsa.org.cy

Ανανεώστε ή εγγραφείτε τώρα για το 
2017 (Ιανουάριος-Δεκέμβρης 2017)

Eδώ 
http://cypsa.org.cy/association/

members/

i

Βρείτε μας στο Διαδίκτυο!
cypsa.org.cy/
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Η ταυτότητα του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας

Η ταυτότητα του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας
και Ψυχολογίας Υγείας

Οι σημαντικές αλλαγές των 
τελευταίων χρόνων σε βασικούς 
τομείς που προσδιορίζουν το ρόλο 
και την απασχόληση του Σχολικού 
Ψυχολόγου δημιούργησαν την 
ανάγκη για τη δημιουργία του 
κλάδου. Ο κλάδος ΣΨ υπηρετεί 
τα δικαιώματα όλων των παιδιών 
και εφήβων στο να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναμικό τους με το 
να προάγει και να υποστηρίζει 
τις βέλτιστες πρακτικές για την 
ενίσχυση και την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας σε όλους τους 
τομείς της ανάπτυξης.
Στόχοι του κλάδου είναι η 
συσπείρωση των επαγγελματιών 
ΣΨ στην Κύπρο για την προώθηση 
των βέλτιστων πρακτικών στο 
επάγγελμα. 

O κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας   
και Ψυχολογίας Υγείας (ΚΨΚΨΥ) 
αποτελεί μια ομάδα εργασίας η 
οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με το ΣΨΚ.
Σκοπός της ομάδας είναι να 
ενθαρρύνει και να προσφέρει, 
μέσα από τις δράσεις της, δια βίου 
μάθηση στα μέλη της, καθώς και 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης της Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας 
στην Κύπρο με τη διεξαγωγή 
ερευνών, σεμιναρίων και άλλων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Σκοπός του κλάδου είναι ακόμα 
να συμβάλλει  με τρόπο βοηθητικό 
στην ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον κλάδο.

Πρωταρχικός στόχος του κλάδου 
είναι η ενημέρωση του κοινού και η 
προώθηση υπηρεσιών που αφορούν 
την ψυχική υγεία, με τρόπο που να 
ενισχύεται η δυνατότητα  λήψης 
κατάλληλων υπηρεσιών. 
 Η αποστολή της κοινότητας της 
ΚΨΚΨΥ είναι να ενθαρρύνει και 
να υποστηρίξει την ενσωμάτωση 
της επιστήμης της Ψυχολογίας 
και της πρακτικής στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της έρευνας, της 
εφαρμογής, της υπεράσπισης και της 
δημόσιας υγείας, φροντίζοντας για 
τη σημασία της διαφορετικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, 

· Προώθηση/διατήρηση υψηλών 
προτύπων εκπαίδευσης
· Διευκόλυνση/ στήριξη δράσεων 
ΣΨ εντός και εκτός σχολικού 
πλαισίου
· Προώθηση/υλοποίηση κοινών 
στόχων του κλάδου
· Υποστήριξη Δεοντολογικών 
Ευθυνών
· Εμπλοκή των μελών σε τοπικές και 
διεθνείς δράσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εβίτα Κατσιμίχα 
ekatsimicha@gmail.com 
Διαλεχτή Χατζούδη  
dialechti.chatzoudi@gmail.com
Μαρία Κυριάκου 
me@mariakyriakou.com

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Στέλλα-Αιμιλία Κατσαρή 
katsari.stella@hotmail.com

05
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Εικόνες 01-04. 
“Συστημική ανάγνωση της 

οικογένειας παιδιών με δυσκολίες 
στη μάθηση” Δρ Παναγιώτα 

Δημητροπούλου και 
Δρ Αθανασία Κατή.

Εικόνα 05.
“Ορεινή πεζοπορία BeActive 
για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Αθλητισμού (Σεπτέμβριος 
2016) – συνεργασία με Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Λευκωσίας 
και το Τμήμα Περιβάλλοντος”

Εικόνα 06.
Ημερίδα με το Σύνδεσμο 

“Μοναδικά Χαμόγελα”

01.

02. 03.

04.

05. 06.
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Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας, ΣΨΚ

«Οι φοιτητές μπορούν και 
πρέπει να εντάσσονται στην 
κοινότητα των Ψυχολόγων, 
να ενημερώνονται και να 
αποτελούν ενεργά μέλη 

του κλάδου επηρεάζοντας 
τις εξελίξεις»

06

Στοιχεία Επικοινωνίας
students@cypsa.org

i

Η Επιτροπή φοιτητών του ΣΨΚ έχει 
ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα από 
το 2006. 
Αποστολή της επιτροπής είναι να 
φέρει κοντά τους φοιτητές 
ψυχολογίας από όλη την Κύπρο, να 
ενισχύσει την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ τους, να 
εμπλουτίσει την επιστημονική 
γνώση, και να παρέχει τη 
δυνατότητα εκπροσώπησης της 
φοιτητικής κοινότητας σε τοπικό και 
διεθνή επίπεδο. 
Όραμα της Επιτροπής είναι να 
προωθήσει την κινητικότητα και την 
ενεργή εμπλοκή των φοιτητών 
παρέχοντας τους ευκαιρίες να 
ενισχύσουν την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. 
Στόχοι και αξίες της επιτροπής είναι 
να παρέχει σε όλους τους φοιτητές 
Ψυχολογίας που σπουδάζουν στην 
Κύπρο, τις ίδιες ευκαιρίες 
εμπλοκής, ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων τους, προώθηση δια 
βίου μάθησης και στήριξη όσον 
αφορά την παροχή βοήθειας σε 
οργανισμούς και ομάδες που 
χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη.
Σημειώνεται ότι η επιτροπή των 
φοιτητών του ΣΨ δραστηριοποιείται 
έντονα σε δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Συνδέσμου Φοιτητών 
Ψυχολογίας. Εικόνα 08. 

Aπό το Συνέδριο των φοιτητών.

Εικόνα 07. 
Απο τη δράση εργαστήριο 
“Love is”.

07.

08.
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European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA)

07

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου 
είναι μέλος και εκπροσωπεί την 
Κυπριακή κοινότητα Ψυχολογίας 
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Ψυχολόγων από το 
1995. Από το 2015, μέλος του 
κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου 
είναι η πρόεδρος του ΣΨΚ, Δρ 
Ελένη Καραγιάννη, ενώ διαχρονικά 
εκπροσωπούμαστε και συμμε-
τέχουμε στις διάφορες επιτροπές 
της EFPA (π.χ. Εκπαίδευση 
στην Ψυχολογία, Δεοντολογίας, 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
Η Δρ Καραγιάννη συμμετείχε 
στην εξαμηνιαία Συνεδρία του 
Συμβουλίου των Προέδρων 
που έλαβε χώρα στο Βερολίνο 
τον περασμένο Δεκέμβριο. Στη 
συνεδρία, συζητήθηκαν θέματα 
όπως το κοινό εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο στην Ευρώπη για 
τους Ψυχολόγους, η ανάγκη 
για προώθηση της συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
καθώς και τα επόμενα βήματα της 
EFPA. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν 
οι κοινές θέσεις για την ψυχική 
υγεία αναφορικά με την πλατφόρμα 
της ΕΕ πολιτικής υγείας που 
προσυπογράφηκε από την 
EFPA και η θέση του ειδικού 
εκπροσώπου των Ηνωμένων 
Εθνών για το δικαίωμα στην ψυχική 
υγεία που παρουσιάστηκε κατά 
την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 
Απριλίου 2017 

 όπου υπερθεματίζεται η ανάγκη για 
πρόληψη και παροχή υπηρεσιών 
ψυχική υγείας μεταθέτοντας τη 
βαρύτητα από την ιατρικοποίηση της 
κατάθλιψης στην ανάγκη διαχείρισης 
της μέσω της ψυχοθεραπείας. Η 
επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου 
των Προέδρων είναι προγραμμα-
τισμένη για τις 5 Μαΐου στη Ζυρίχη.

Εικόνα 09.
Στιγμιότυπο απο τη συνάντηση των 
Προέδρων των Συνδέσμων στο 
Βερολίνο.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα ψυχικής υγείας: 
http://efpa.eu/news/mental-
health-is-everyone-s-con-
cernefpa-signs-joint-state-

ment-calling-for-more-action

Για περισσότερες πληροφορίες 
για το δικαίωμα στη ψυχική 

υγεία: 
http://efpa.eu/news/un-rights-
expert-urges-shift-away-from-
drugs-in-addressing-depres-

sion
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EuroPsy
Ευρωπαϊκό Κογκρέσο 
Ψυχολογίας

Στις 10 Μαρτίου 2017 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
ετήσια συνάντηση των προέδρων 
των Εθνικών Επιτροπών EuroPsy 
στις Βρυξέλλες. Στην συνάντηση 
παρευρέθηκε εκ μέρους της 
Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής, 
η Δρ Ανθή Λούτσιου και η Δρ 
Καραγιάννη εκπροσωπώντας 
την EFPA ως υπεύθυνη για 
θέματα EuroPsy. Η συνάντηση 
ήταν εποικοδομητική καθώς 
συζητήθηκαν βέλτιστες πρακτικές 
υιοθέτησης και προώθησης κοινής 
εκπαίδευσης των ψυχολόγων, 
και ειδικότερα της συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
στη βάση των κριτηρίων που 
τίθενται από το EuroPsy. Να 
επισημάνουμε ότι σύντομα θα 
ολοκληρωθεί η προετοιμασία 
της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου 
και θα ανακοινωθεί η διαδικασία 
κατάθεσης αιτήσεων για όσους 
ενδιαφέρονται. 

Εικονα 10. 
Απο αριστερά:
Δρ Ανθή Λούτσιου (Πρόεδρος της 
Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Eu-
roPsy NAC), Δρ Σπυρίδων Τάνταρος 
(Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής EuroPsy NAC), Δρ Ελένη 
Καραγιάννη (EFPA EC)

Το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο 
Ψυχολογίας της EFPA 
διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια. 
Φέτος, με μια σύμπραξη του 
Ολλανδικού Ινστιτούτου Ψυχολόγων 
και της Βελγικής Ομοσπονδίας 
Ψυχολόγων, το 15ο Κογκρέσο με 
τίτλο “Psychology Addressing 
Society’s Greatest Challenges” θα 
πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ 
στις 11 με 14 Ιουλίου. Με πέραν 
των 2000 περιλήψεων και 16 
φανταστικών κεντρικών ομιλιών, 
αναμένεται να είναι το γεγονός της 
χρονιάς για την Ψυχολογία στην 
Ευρώπη! Να αναφέρουμε ότι για τα 
μέλη των Συνδέσμων-Μελών της 
EFPA έχει διευθετηθεί ειδική τιμή 
συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://psychologycongress.

eu/2017/
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