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Δελτίο Ενημέρωσης 
Tεύχος 30, 2019 – 2020 

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

 

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος από την τελευταία επικοινωνία μας. 

Ήταν ένας χρόνος δύσκολος και ανοίκειος, με το πανδημικό κύμα να 

επελαύνει 1η και 2η φορά, και να σκεπάζει τον κόσμο και τη ζωή μας με 

φόβο και αγωνία! Βρισκόμαστε ήδη σε ένα ζοφερό 2ο lockdown και μια 

μόνη ευχή σε κάθε συναπάντημά μας, από καρδιάς  «να είμαστε όλοι 

καλά»! 

 

Από τον Μάρτη του 2020 το Δ.Σ. της Εταιρείας επέλεξε συνειδητά να 

αναστείλει τις παρεμβάσεις πάνω σε πάγια ζητήματα του κλάδου μας 

προς τους Πολιτειακούς θεσμούς, με κάποιες εξαιρέσεις που κρίθηκαν 

επείγουσες. Εκτιμήσαμε πώς  η Πολιτεία και το ΥΥ ειδικότερα, είχαν – 

σωστά – άλλες προτεραιότητες, οπότε τα όποια αιτήματα από πλευράς 

μας θα ξεχνιόντουσαν σε κάποιο συρτάρι. Εξάλλου, η ίδια η 

παιδοψυχιατρική κοινότητα επιχειρούσε να ανασυνταχθεί γύρω από 

τις νέες προκλήσεις και να εφοδιάσει τη φαρέτρα της με καινοφανείς 

επιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές.  

Στο μέτωπο της Πανδημίας του Covid-19, πολλοί ψυχίατροι παιδιού & 

εφήβου εργάστηκαν για να συγγράψουν οδηγίες προς τους γονείς, 

κοινοποίησαν σχετικά επιστημονικά άρθρα, έδωσαν συνεντεύξεις, 

συμμετείχαν με εισηγήσεις σε επιστημονικές εκδηλώσεις, εξέφρασαν 

προβληματισμούς και απόψεις, συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην 

κατανόηση της νέας πραγματικότητας και στην αντιμετώπισή της. Η 

Εταιρεία μας επιχείρησε να είναι σε επαφή με τους συναδέλφους και με 

όσα συμβαίνουν στην κοινότητα, στις Υπηρεσίες και στους ασθενείς 

μας, και να παρεμβαίνει όπου κρίθηκε απαραίτητο. Το συλλογικό έργο – 

Εταιρείας και μελών – παρατίθεται στη σελ.  

Από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, με την ύφεση του 1ου πανδημικού 

κύματος,  και με τη σύμπραξη των μελών των Επιτροπών μας σπεύσαμε 

να προωθήσουμε κάποιες δράσεις και προγράμματα, που συνεχίζονται 

μέχρι σήμερα με όλες τις αντιξοότητες. 

 

 

 
Iδιοκτησία: Παιδοψυχιατρική Eταιρεία Eλλάδος/Διεύθυνση: Κερασούντος 24, Ζωγράφου, 15771 Τηλ: 210, 6956332399 

Συντακτική Eπιτροπή: Yπεύθυνη Σύνταξης: Κ. Χάρη, Mέλη: Κ. Κώτσης. Ε. Γεράση 
Δ.Σ. Παιδοψυχιατρικής Eταιρείας Eλλάδος: Πρόεδρος:, Κ. Χάρη, Aντιπρόεδρος: Ι. Γιαννοπούλου,  

Γραμματέας: Κ. Σουμάκη Tαμίας: Γ. Ξυλούρης, Mέλη: Π. Βουτυράκος, Ε. Γεράση, Β. Νταφούλης 
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Το γράμμα της σύνταξης 
σελ. 1-3 

Διοικητικό Συμβούλιο - 
Κατάσταση Εταιρείας 
σελ. 4-6 

Επιτροπές 
σελ. 5-6 

Επικαιρότητα– 
Πανδημία COVID19 
σελ. 8 

Θεσμική Παρουσία της 
Εταιρείας 
σελ. 9-13 

Δράσεις για την 
Προάσπιση της 
Παιδοψυχιατρικής 
Ταυτότητας-Έργου 
σελ.14 

Επιτροπή Δεοντολογίας 
σελ. 15 
Ακαδημαϊκή 
Παιδοψυχιατρική 
σελ. 16 

Εκπαιδευτική 
Δραστηριότητα - 
Επιστημονικές Εκδηλώσεις 
σελ. 17-23 
 
Παρεμβάσεις σε 
Ψυχοκοινωνικά 
Προβλήματα 
σελ. 26 

Διεθνείς Σχέσεις 
σελ.24-25 

Εκδοτική Δραστηριότητα 
σελ. 27 

Κοινωνικά 
Σελ 28-30 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

http://www.hscap.gr/
mailto:info@hscap.gr
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

Το Γράμμα της Σύνταξης 

 
 

Στο Υπουργείο Υγείας άνοιξε ένας δίαυλος επικοινωνίας με την Υφυπουργό αρμόδια για την 

ψυχική υγεία και ευελπιστούμε - όπως μας διαβεβαίωσαν - πως θα μείνει ανοιχτός. Σε κάθε 

περίπτωση, φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον για την προάσπιση της ψυχικής υγείας των παιδιών 

και των εφήβων, σε Πολιτειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εταιρεία επεσήμανε την άμεση 

αναγκαιότητα στελέχωσης των υπαρχουσών δομών ανά την Ελλάδα, την έναρξη λειτουργίας της 

Μονάδας Νοσηλείας του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων στο «Ασκληπιείο» Βούλας, τη 

μέριμνα για τις απομακρυσμένες περιοχές ώστε οι οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας, και την προσήκουσα φροντίδα στα «ψυχο-κοινωνικά» περιστατικά που 

παραμένουν επί μακρόν στα νοσοκομειακά τμήματα, λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών. 

Στο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που μας ταλαιπωρεί σε πολλά επίπεδα, μόλις 

προσφάτως μας όρισαν συνάντηση στο γραφείο του Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, 

προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που επανειλημμένως η Εταιρεία μας έχει επισημάνει. 

Μας απασχόλησε ιδιαίτερα η ενεργοποίηση της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων για την 

άσκηση της ειδικότητας, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στο σχετικό ΦΕΚ που στη συνέχεια 

ανακλήθηκε. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Υγείας, στην Πρόεδρο του ΚΕΣΥ και στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για την Ψυχική Υγεία, και περιμένουμε τον ορισμό της αρμόδιας 

Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ για να επικεντρώσουμε την παρέμβασή μας. 

Δύο από τις πρόσφατες επιστολές μας είχαν αποδέκτη το Υπουργείο Δικαιοσύνης: Με την  πρώτη 

ζητάμε την άμεση έναρξη λειτουργίας των «Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων 

“Σπίτι του Παιδιού”», και η δεύτερη αφορά στις προτάσεις μας πάνω στο νομοσχέδιο 

Αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου και κυρίως στο ζήτημα της ρύθμισης της επιμέλειας 

των τέκνων. Είναι και τα δύο θέματα σε εξέλιξη και τα παρακολουθούμε.     

Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν κι αυτές το στίγμα των 

καιρών. Γίνονται εξ’ αποστάσεως μεν, αλλά τουλάχιστον φέρνουν κοντά τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς μας. Έτσι, στα δύο Webinars που πραγματοποιήθηκαν, ο επιστημονικός 

διάλογος ήταν έντονος και δημιουργικός. Τόπος συνάντησης είναι και το συλλογικό επιστημονικό 

έργο «Διαδικτυακά Μαθήματα Ειδικότητας». Ένα σεμινάριο, όπου αθροίζεται η γνώση και η 

εμπειρία πολλών και εκλεκτών συναδέλφων, στη διάθεση των νέων ειδικευομένων. Η Εταιρεία 

ανέλαβε την οργάνωση και το συντονισμό του, και ευχαριστεί θερμά όλους τους εισηγητές που 

του έδωσαν ουσία και υπόσταση. 

Με χαρά και με πολλή εργασία επιχειρήσαμε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας. Χρειάζεται 

ακόμη τροποποιήσεις και εμπλουτισμό με αρχεία που σκοπεύουμε να αναρτήσουμε. 

Φιλοδοξούμε, στην περιοχή των μελών, να δημιουργηθεί ένας χώρος για «επιστημονικό διάλογο» 

και χρήσιμα αρχεία. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε τις παρατηρήσεις και τι υποδείξεις σας, αλλά και 

υλικό που θα μας στείλετε, χρήσιμο για ανάρτηση και για επικοινωνία. 

Η παρουσία της Εταιρείας στον διεθνή χώρο ήταν ουσιαστική. Τόσο στην Ευρώπη (ESCAP, UEMS) 

όσο και στην διεθνή κοινότητα (IACAPAP), το επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των 

συμμετοχικών δράσεων ήταν βέβαια η πανδημία: Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών, 

οι αλλαγές που επέβαλε στο κλινικό και εκπαιδευτικό μας έργο, η ανάγκη για ανταλλαγή γνώσης 

και πληροφορίας. 
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Δελτίο Ενημέρωσης 
Το Γράμμα της Σύνταξης 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους μας στους διεθνείς θεσμούς, τα μέλη των επιτροπών, και 

το Συμβούλιο Δεοντολογίας του οποίου το συστηματικό και κοπιώδες έργο δε γίνεται ευρέως 

γνωστό γιατί ως επί το πλείστον δεν είναι κοινοποιήσιμο.   

Τελειώνοντας την επιστολή αυτή σας προσκαλούμε να στείλετε εργασίες για δημοσίευση στο 

Περιοδικό μας, το οποίο εκδίδεται πλέον 2 φορές/χρόνο, να συμμετάσχετε στην προσεχή Γενική 

Συνέλευση, και σας καλούμε να προετοιμάσουμε μαζί το Συνέδριό μας του 2021. Πάνω απ’ όλα 

σας απευθύνουμε την ευχή, να είστε όλοι καλά και να βγούμε στην “Ιθάκη” κρατώντας ό,τι πιο 

πολύτιμο από αυτή την περιπέτεια: τη γνώση, την αγάπη και την ανθρωπιά.   

 

Η Συντακτική Επιτροπή 

 
Κ. Χάρη, Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση 
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

 

 
 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021                     Συμβούλιο Δεοντολογίας 2017-2021 

Πρόεδρος Κ. Χάρη Δ. Γεωργιάδης 

Αντιπρόεδρος Ι. Γιαννοπούλου Γ. Καραντάνος 
Γραμματέας Κ. Κώτσης Κ. Λαδοπούλου 
Ταμίας Γ. Ξυλούρης Μ. Λιακοπούλου 
Μέλη: Π. Βουτυράκος Α. Μπέκα 

Ε. Γεράση 

Β. Νταφούλης 

 
 
 
Αναπληρωματικά Μέλη                                     Εξελεγκτική Επιτροπή 2019-2021 
Μ. Αρμενάκα Α. Γρηγοριάδου 
Ε. Παπαμιχαήλ Ν. Ζηλίκης 
Γ. Τριανταφύλλου Ε. Σουμάκη 

 

 

 
               

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  (2019-2021) 
 
 
Εκπρόσωποι σε Δικαστικές και λοιπές αρχές (Καταστατικό, κεφ. Ε΄, άρθρο 9, 2 μέλη του ΔΣ) 

Κ. Χάρη (Αθήνα), Ι. Γιαννοπούλου, Π. Βουτυράκος  

Β. Νταφούλης (Θεσσαλονίκη),  
 
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 

Πρόεδρος: Ι. Γιαννοπούλου 

Μέλη: Δ. Γεωργιάδης, Κ. Κώτσης, Μ. Λιακοπούλου, Τζ. Σουμάκη 

Το περιοδικό εκδίδεται: 2 φορές/χρόνο  

 
Επιτροπή Εκπαίδευσης (Ορίζεται από το καταστατικό) 

Ι. Γιαννοπούλου, Κώτσης Κ. (ESCAP), Χάρη Κ.,  

Δ. Αναγνωστόπουλος (ESCAP), Γρηγοριάδου Α. (UEMS-CAP)  

Τζ. Σουμάκη (Κρήτη) 

Β. Νταφούλης (Θεσσαλονίκη) 

Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής και οι εισηγήσεις της ψηφίστηκαν ομόφωνα 

από το Δ.Σ.  

 
 

https://www.hscap.gr/meet-the-team-1
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

ΔΣ – ΣΔ - Επιτροπές 

 
 

Εκπρόσωποι για Θέματα Εκπαίδευσης και Ειδικότητας (σε Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, ΚΕΣΥ, 

Ιατρικές Εταιρείες, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Καταστατικό άρθρο 2, δ1,2) 

K. Χάρη, I. Γιαννοπούλου  

K. Κώτσης (ΕSCAP) 

Ι. Γιαννοπούλου, Α. Γρηγοριάδου (UEMS-CAP)  

 
Επιτροπή Προάσπισης Ειδικότητας – Οργάνωσης Ψυχιατρικών Υπηρεσιών – Εκπροσώπηση σε 

Δημόσιες Υπηρεσίες/ΝΠΙΔ/ΕΟΚ (Καταστατικό άρθρο 2, δ 3,4,5,6 & 15β για ειδικές επιτροπές) 

Ιδιώτες: Π. Βουτυράκος (ΑΜΚΕ), Ε. Γεράση Γ. Ξυλούρης 

ΕΣΥ: Β. Νταφούλης, Δ. Μαγριπλής  

Πανεπιστήμιο: Κ. Κώτσης, Τζ. Σουμάκη 

Πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής και οι εισηγήσεις της ψηφίστηκαν ομόφωνα από 

το Δ.Σ.  

 
Επιτροπή Ειδικευομένων (Ορίζεται στο καταστατικό) 

Ε. Γεράση, Ε. Παπαμιχαήλ 

 

Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας & Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 

το Συντονισμό Στρατηγικών και Δράσεων για την Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή 

Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Άσκηση του επαγγέλματος των Ιατρών και άλλων 

επαγγελματιών Υγείας.  

Εκπρόσωποι της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε.: Σ. Χριστογιώργος, Γ. Ξυλούρης 

 
Επιτροπή Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης στο μαθητικό πληθυσμό 

(Υπουργείο Υγείας. Πρόεδρος Σ. Χατζηχαραλάμπους) 

Εκπρόσωποι της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε.: Κ. Χάρη, Γ. Ξυλούρης 

 
Ομάδα Εργασίας της ΕΨΕ για επικαιροποίηση & βελτιστοποίηση του νομοσχεδίου σε σχέση 

με «την ακούσια νοσηλεία και τα περιοριστικά μέτρα» 

Εκπρόσωπος της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε.: Χ. Ανδρούτσος 

 

Συντακτική Επιτροπή Ενημερωτικού Δελτίου 

Υπεύθυνος Σύνταξης: K. Χάρη 

Μέλη συντακτικής επιτροπής: K. Κώτσης , E. Γεράση 

Υποστήριξη:  K. Μεταξάκη  

Εκδίδεται: 1/χρόνο 

 
Υπεύθυνοι για Ιστοσελίδα – Facebook 

K. Κώτσης, E. Γεράση 

Υποστήριξη:  K. Μεταξάκη, Κ. Αναγνωστόπουλος 
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Κατάσταση Εταιρείας-Μέλη 

 
  Επικοινωνία με τα μέλη της Εταιρείας 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
 

 

 

 

Σήμερα η Εταιρεία αριθμεί 417 μέλη εκ των οποίων 356 τακτικά μέλη και 61 δόκιμα. 
 

 

 

 Ιστοσελίδα: http://www.hscap.gr/ 

                     Υπεύθυνοι: Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση 

                     Υποστήριξη: Γραμματεία ΠΕΕ-Ενω.Ψ.Υ.Π.Ε, Κ. Μεταξάκη 

                     Τεχνική Υποστήριξη: Κ. Αναγνωστόπουλος 

 

 Facebook : https://el-gr.facebook.com/hscap/ 

                      Υπεύθυνοι: Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση 

 
 Δελτίο Επικοινωνίας: Έκδοση 1 τεύχος/έτος 

             Συντακτική Eπιτροπή: 

                     Yπεύθυνη Σύνταξης: Κ. Χάρη.  Mέλη: Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση 

                       Υποστήριξη: Γραμματεία ΠΕΕ-Ενω.Ψ.Υ.Π.Ε, Κ. Μεταξάκη 

 

 Κανάλι στο YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/channel/UClRr0plSFq3LA8Vba

FI2dhw 

 

 
 

 

http://www.hscap.gr/
https://el-gr.facebook.com/hscap/
https://www.youtube.com/channel/UClRr0plSFq3LA8VbaFI2dhw
https://www.youtube.com/channel/UClRr0plSFq3LA8VbaFI2dhw
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Έδρα της Εταιρείας 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Μελών ΠΕΕ – ΕνωΨυΠΕ 19/12/2020 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
  

 
 Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται:  

Κερασούντος 24, 15771, Ζωγράφου. Στεγάζουν, επίσης την έδρα της ESCAP για όλο το 

διάστημα (2019-2023), κατά το οποίο η Εταιρεία μας έχει την ευθύνη της Προεδρείας. 

 Νέα Τηλέφωνα: 210 7487952, 6956332399 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Γραμματεία:  Λόγω των περιοριστικών μέτρων, παρακαλούμε επικοινωνείτε μέσω email   

Γραμματέας: κ. Κατερίνα Μεταξάκη. 
  

 

 
 

 

mailto:info@hscap.gr
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Επικαιρότητα – Πανδημία COVID-19 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
 
  
 

 
 

Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Επικαιρότητα – Πανδημία COVID-19 

 

 
 

Η πανδημία Covid-19 ανέτρεψε τη ζωή στον πλανήτη, βρέθηκε στο επίκεντρο της 

καθημερινής μας επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των κυβερνητικών πολιτικών, της ιατρικής, και… 

βέβαια και της Ψυχιατρικής του Παιδιού και του Εφήβου. Ο κατάλογος δράσεων και 

παρεμβάσεων που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα μας https://www.hscap.gr/news-2 

αποτυπώνει ένα συλλογικό έργο, φορέων, συναδέλφων, και της Εταιρείας μας. Ωστόσο, 

πίσω από αυτόν υπάρχει ο καθένας μας, στην προσωπική, κοινωνική, και επαγγελματική 

του ζωή, συμμέτοχος στην αγωνία και στον αγώνα ψυχικής αντοχής για τους πολίτες και 

τους ασθενείς μας, ιδιαίτερα τώρα που το 2ο κύμα ήρθε σφοδρότερο και απειλητικό.   

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους/τις συναδέλφους που ανιδιοτελώς συμμετείχαν στην 

πλατφόρμα δωρεάν παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και γονείς στο 

πρώτο lockdown μέσω της πλατφόρμας “Melapus”: Δ. Αναγνωστόπουλο, Φ. Γκιζάρη, Ο. 

Καπερναράκου (ψυχολόγος), Ν. Λαδοπούλου, Δ. Μαγριπλή, Δ. Μάχτη, Ε. Μεσσήνη, Α. 

Μηλιά, Χ. Ντέσερη, Γ. Ξυλούρη, Α, Σπανού, Σ. Σφελινιώτη, Μ. Τάσση, Ειρ. Τσανίρα, Α. 

Χαμουζά. 

 

Προγραμματίζουμε να παράσχουμε την ίδια υπηρεσία και στο δεύτερο κύμα των αυστηρών 

περιοριστικών μέτρων, και ελπίζουμε πως θα υλοποιηθεί άμεσα. 

 

  

https://www.hscap.gr/news-2
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Θεσμική Παρουσία 

 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Θεσμική παρουσία Εταιρείας 

  

                                  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:  

 

1. Η πρώτη επιστολή της Εταιρείας με θέμα «Άμεσες ανάγκες στην ψυχιατρική περίθαλψη 

παιδιών και εφήβων» εστάλη προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια, με κοινοποίηση στον 

Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας στις 24/07/2020 (ΑΠ 53). 

Ζητήσαμε, επιπλέον, συνάντηση προκειμένου να μεταφέρουμε τις απόψεις μας και να 

υποστηρίξουμε τις προτάσεις μας δια ζώσης. 

Στις 16/09/20 συναντηθήκαμε για το θέμα αυτό με την Υφυπουργό αρμόδια για την Ψυχική Υγεία 

κ. Ζ. Ράπτη και τον Δ/ντή του Γραφείου της κ. Π. Τσίγγανο, όπου επιδώσαμε σχετικό Υπόμνημα (ΑΠ 

68/16-09-20). Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, κατόπιν επικοινωνίας με συναδέλφους 

υπευθύνους παιδοψυχιατρών δομών, υποβάλαμε κατάλογο με τις ανάγκες στελέχωσης των δομών 

με επικουρικό και μόνιμο προσωπικό (ΑΠ 71/8-10-20 & ΑΠ  78/16-10-20). 

Άμεση πρόθεση του Υπουργείου είναι η πρόσληψη επικουρικών παιδοψυχιάτρων στην Αττική και 

στην περιφέρεια. Προσκλήθηκαν οι συνάδελφοι να υποβάλουν αιτήσεις στις Υγειονομικές 

Περιφέρειες που επιθυμούν, αλλά εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.  

Φαίνεται πάντως, πως προγραμματίζονται κάποιες ακόμη άμεσες ενέργειες του Υπουργείου στον 

τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης των παιδιών και των εφήβων. Η Εταιρεία μας βρίσκεται σε 

εγρήγορση να τις αποτιμήσει, να παρέμβει όπου χρειαστεί, αλλά και να διεκδικήσει περαιτέρω 

δράσεις σε άλλους τομείς που μας απασχολούν.   

 

2.  Εν μέσω των πιέσεων που ασκεί το 2ο επιδημιολογικό κύμα στο σύστημα υγείας έγινε ορατός ο 

κίνδυνος της συρρίκνωσης των δομών μας, με αβέβαιο ορίζοντα επανάκαμψης. Αναφερόμαστε 

στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου η Διοίκηση παρενέβη με άκαμπτο, ανεύθυνο και 

αυθαίρετο τρόπο, συρρικνώνοντας τους χώρους της Κλινικής για δημιουργία μονάδων νοσηλείας 

Covid. Πιέσεις ασκήθηκαν και στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων του του Γ.Ν. «Γ. 

Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ., αλλά η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά από παρεμβάσεις  της Συντονίστριας 

Δ/ντριας του Τμήματος, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, και της Εταιρείας μας 

(ΑΠ /24-11-2020), ανταποκρίθηκε στο αίτημα υποστήριξης της λειτουργίας του.  

 
3.  Στις 20/04/20 (ΑΠ 36) εστάλη επιστολή – παρέμβαση με προτεινόμενες προσθήκες στο σχέδιο 
νόμου για την δημόσια υγεία, στο οποίο δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την ψυχική υγεία των 
παιδιών και των εφήβων. 
 

4. Πρόταση της  ΠΠΕ-ΕνωΨΥΠΕ σε σχέση με τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε 

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης» (15/05/2020) 
 
 

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_f6f8d2315d8249a398c82d28257733ee.pdf
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Θεσμική παρουσία Εταιρείας 

  

 

ΚΕ.Σ.Υ. 

 
1.  Δυστυχώς, σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα της αναγνώρισης των Εκπαιδευτικών Κέντρων, η 
κινητικότητα των ειδικευομένων σε αυτά, και η αύξηση των θέσεων των ειδικευομένων. Όπως 
γνωρίζετε από τις ενημερώσεις του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το Υ.Υ. υιοθέτησε τις 
εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ για την Αναμόρφωση της Ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται 
στην Υπουργική Απόφαση περί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΟΥ (ΦΕΚ 1356 Β’ /19-4-2019). Ωστόσο, σε επόμενο ΦΕΚ (2505 Β’/25-6-2019) διαγράφησαν τα 
άρθρα 4,5, τα οποία ορίζουν τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ άσκησης των ιατρών στην 
ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου (https://www.hscap.gr/blank-page-2). 
Φαίνεται πως η ανάκληση των άρθρων αυτών σχετίζεται με αντιδράσεις άλλων ιατρικών Εταιρειών, οι 
οποίες δεν ήταν έτοιμες να υποβάλλουν τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους.   
 
Στις 11/9/2020 η Εταιρεία μας, με έγγραφο προς το ΚΕΣΥ (ΑΠ 65/11-09-2020),  Υπουργείο Υγείας, και 
Δ/νση Ψυχικής Υγείας ζητάει να ενεργοποιηθούν τα ανακληθέντα άρθρα. Επισημάνθηκε πως πολλές 
υπηρεσίες αναγνωρίσθηκαν - κατόπιν αξιολόγησης - ως κατάλληλες για την εκπαίδευση ειδικευομένων, 
που με την ανάκληση των άρθρων αποκλείσθηκαν. Προς ενίσχυση της κίνησης αυτής προσκαλέσαμε 
τους Δ/ντές/Επιστ. Υπευθύνους των αναγνωρισμένων και υπό αναγνώριση Κέντρων να κινηθούν εκ 
παραλλήλου προς στο Υ.Υ. και στο ΚΕΣΥ, με το ίδιο αίτημα.   
 
Στη συνέχεια, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέσαμε το 
ζήτημα στον νέο Πρόεδρο του ΚΕΣΥ για την ψυχική υγεία κ. Α. Σριγγάρη στις 11/11/20, και αναμένουμε 
τον ορισμό του/της προέδρου της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου για να στοχεύσουμε 
περισσότερο την παρέμβασή μας.  
 
Ωστόσο, με επιστολής μας στις 26/11/2020 προς την πρόεδρο του Κ.Ε.Σ.Υ. κ. Α. Γκάγκα, ζητήσαμε 
συνάντηση μαζί της, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου και να 
θέσουμε εκ του σύνεγγυς βάσεις συνεργασίας και επικοινωνίας. 
 

2. Στις 20/7/2020 η Εταιρεία μας απάντησε σε ερώτημα που τέθηκε από το ΚΕΣΥ για «τη δυνατότητα 
τηλεϊατρικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους, για ποιο διάστημα, και αν αυτό μπορεί να 
συνεχιστεί μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων». (https://www.hscap.gr/blank-page-2). 
 

 
 

 

 

 

https://www.hscap.gr/blank-page-2
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_3a351eccad174182acaee41aaef78a36.pdf
https://www.hscap.gr/blank-page-2
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Δελτίο Ενημέρωσης 
Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Θεσμική παρουσία Εταιρείας 

 

ΕΟΠΥΥ : 
 

1. Σε σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, υπενθυμίζουμε πως, από το 2017 το Δ.Σ. προέβη 

σε μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων και καταγγελιών – τις οποίες κοινοποίησε εγγράφως στους 

αρμοδίους - βάσει και των υποδείξεων των μελών της (αρ. τεύχους 29, Παράρτημα):  

 
• Πόρισμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κατετέθη στον ΕΟΠΥΥ (στις 27/4/2017) ως προς 

τις διαγνωστικές κατηγορίες, το είδος των θεραπειών, και τους όρους συνταγογράφησής 
τους. 

• Έγγραφο προς Υπουργό Υγείας 

• Έγγραφο προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 6/2/19, 

• Δύο Έγγραφα προς μέλη 26/3/19 και το επόμενο σε συνέχειά του, 

• Έγγραφο προς ΕΟΠΥΥ  

• Έγγραφο – Διαμαρτυρία προς ΕΟΠΥΥ 7/8/19). 

• 10/8/19 (αρ. πρωτ. 118/2019) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για έγγραφο σχετικά με τη 

      «συμμόρφωση ιατρού ως προς τις διαγνώσεις και τις επιλογές θεραπειών». 

 
 

Το παρόν Δ.Σ. επανήλθε στο ζήτημα αυτό με επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ (ΑΠ 72/13-10-

2020) και με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Υγείας, την Υφυπουργό αρμόδια για 

την Ψυχική Υγεία, και τον Πρόεδρο του ΠΙΣ. Επισυνάφτηκε επικαιροποιημένος κατάλογος με τα 

προβληματικά σημεία της εφαρμογής, και ζητήθηκε συνάντηση προκειμένου να δρομολογηθεί με 

τους αρμοδίους του Οργανισμού μια διεξοδική επεξεργασία των επιμέρους σημείων. Στις 

26/11/2020 (ΑΠ 93) εστάλη  επιστολή – υπενθύμιση προς τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, και στις 

2/12/2020 λάβαμε απάντηση για ορισμό συνάντησης (η οποία προγραμματίστηκε για τις 

07/12/2020) με  τον Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού, προκειμένου να επιλυθούν τα 

προβλήματα που έχουμε επισημάνει. Ελπίζουμε η συνεργασία που διαφαίνεται να είναι ουσιαστική 

και διεξοδική.   

 

2.  Στις 12/6/2020 (ΑΠ 43) έγινε μια ειδικότερη παρέμβαση, πολύ καλά εμπεριστατωμένη 
επιστημονικά, σε σχέση με τη συνταγογράφηση του σ. Asperger. Ακολούθησαν κάποιες προσθήκες 
στον ΕΚΠΥ, χωρίς, ωστόσο, να συμπεριληφθούν και οι 8 διακριτές κατηγορίες της γενικής 
κατηγορίας F84, όπως προτείναμε.  
 

3.  Με ηλεκτρονική επιστολή (29/7/2020) η Εταιρεία μας τοποθετήθηκε, διαμαρτυρόμενη, στο 

ζήτημα των ενημερωτικών μηνυμάτων του ΕΟΠΥΥ για υπερσυνταγογράφηση, τα οποία, όπως 

πληροφορηθήκαμε, αποστάλθηκαν σε όλες τις ειδικότητες ιατρών. Συνταχθήκαμε, τέλος, με το 

αίτημα του ΙΣΑ (δημοσιευμένο στις 27/7/2020) για «….. σύσταση κοινής επιτροπής ελέγχου σε 

συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους». 

 

   

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_40f402cc6ce2471cb3467625da455246.pdf
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

Ανάπτυξη Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας για τον μαθητικό πληθυσμό: Πραγματοποιήθηκαν δύο 

συναντήσεις της Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας. Γενικά, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τα μέλη μας για 

συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα. Στους θεματικούς άξονες παρέμεινε η συμμετοχή του Κέντρου 

Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας με το θέμα που είχε παρουσιαστεί και στο αμέσως προηγούμενο 

προγραμματισμό: «Η διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα ως ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη». Η 

συνέχιση της Επιτροπής διεκόπη λόγω της πανδημίας.  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 

1.  Η Εταιρεία μας τοποθετήθηκε (ΑΠ 80/2-11-2020) στο «Σύμφωνο Συνεργασίας» που υπεγράφη στις 

12/10/2020 μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα και του Προέδρου του Δ.Σ. του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κ. Γιαννόπουλου, κατά το οποίο, «τίθεται μεταξύ άλλων, 

στη διάθεση του Υπουργείου το “Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού” για την σωματική και ψυχική 

ασφάλεια των παιδιών θυμάτων και ανήλικων μαρτύρων κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους προς 

τους αρμόδιους λειτουργούς». Επισημάναμε πως στην Ελλάδα σήμερα, και τρία χρόνια μετά τη 

θέσπιση του νέου πλαισίου κανόνων, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, για την δικανική 

εξέταση των ανηλίκων και για την συνδρομή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγγελικών και 

δικαστικών αρχών ως προς την προσήκουσα εξέταση και συνολική μεταχείριση τους στα διάφορα 

στάδια της διαδικασίας, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανατραυματισμού τους και τη 

διασφάλιση της μέγιστης εγκυρότητας της δικανικής κρίση, ο τρόπος δικανικής εξέτασης των ανήλικων 

θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης παραμένει ο ίδιος!!! 

Ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης -  με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας και στο Γραφείο του 

Πρωθυπουργού - να μεριμνήσει για την άμεση έναρξη λειτουργίας των «Σπιτιών του Παιδιού» βάσει των 

προβλέψεων της ΥΑ 7320/2019. Σήμερα, ούτε ένα από τα 5 προβλεπόμενα από τον Νόμο - που ψήφισε η 

Ελληνική Βουλή - «Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων - «Σπίτι του Παιδιού» δεν 

λειτουργεί, ούτε έχει προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών 

για την έναρξη της λειτουργίας τους. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες πολλαπλασιάζονται οι βέλτιστες 

πρακτικές και δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα “Κέντρα Συνηγορίας του Παιδιού” (Child Advocacy 

Centers), ενισχύονται οι εξειδικευμένες διεπιστημονικές δομές για την κακοποίηση και την παραμέληση των 

ανηλίκων και ενδυναμώνονται οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής μέριμνας, στη δική μας 

πολιτεία, δεν μπορεί  να  λειτουργήσει  ούτε  ένα  Αυτοτελές  Γραφείο  Προστασίας Ανηλίκων  – «Σπίτι του 

Παιδιού». 

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_2e8c4fd7be164d229c10535a3aa6b35c.pdf
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2. Μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε στο θέμα της Μεταρρύθμισης του Οικογενειακού Δικαίου, με 

επίμαχο σημείο την απόδοση της επιμέλειας των τέκνων στους γονείς. Η Νομοπαρασκευαστική 

Επιτροπή, υπό την Προεδρεία του κ. Ι. Τέντε, δέχτηκε καθ΄ όλο το διάστημα των εργασιών της 

πληθώρα παρεμβάσεων από φορείς και συλλόγους της χώρας, με επίκεντρο τη θέσπιση της χρονικής 

συν-επιμέλειας, ακόμη και της υποχρεωτικής χρονικής συν-επιμέλειας.  

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Εταιρείας μας στο θέμα αυτό, και την 

σχετική επιστολή (ΑΠ 86/16-11-2020) προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

Οσονούπω το νομοσχέδιο θα αναρτηθεί για διαβούλευση και θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

αξιολογήσουμε τις προτεινόμενες διατάξεις και να τοποθετηθούμε ξανά όπου κριθεί απαραίτητο. 

Η Εταιρεία θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τις συναδέλφους κ. Κ. Κανελλέα, κ. Τζ. Σουμάκη, και κ. Χ. 

Ανομίτρη, οι οποίες διατέθηκαν να επεξεργαστούν το θέμα και να συγγράψουν το σχεδιάγραμμα των 

θέσεων που διατυπώσαμε στην τελική μας επιστολή. 

 
 

  

Δελτίο Ενημέρωσης 
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Δράσεις για την Προάσπιση της Παιδοψυχιατρικής Ταυτότητας - Έργου 

 

Δελτίο Ενημέρωσης Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 

 
 

 
 

Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε σε αιτήματα συναδέλφων, τοποθετήθηκε σε ερωτήματα, υποστήριξε 

αιτήματά τους προς την ΥΠΕ, τη Διοίκηση του Φορέα τους, ή/ και το Υπουργείο Υγείας.  

Με άξονα πάντα την προάσπιση της παιδοψυχιατρικής ταυτότητας και του έργου μας διατυπώσαμε 

θέσεις : 

 

 Στον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της Μονάδας Εφήβων του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 

 Στην προοπτική ανάπτυξης Μονάδας Παιδοψυχιατρικής Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας στο Γενικό       

      Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρα» 

 Στην στελέχωση του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Π. Πεντέλης 

 Στην προοπτική ανάπτυξης Μονάδας Νοσηλείας στο Γ.Ν.Π. Πατρών «Καραμανδάνειο» 

 Στον πρωτοφανή εξαναγκασμό ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου να τοποθετούνται υποχρεωτικά σε       

      πρόγραμμα εφημεριών ψυχιατρικής ενηλίκων, όπως συνέβη στην Ψυχιατρική Κλινική του  

     Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών. 

 Στην ισοτιμία των γνωματεύσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 

 Στην τοποθέτηση των ειδικευομένων για άσκηση σε επιμέρους στάδια της ειδικότητας 

 Στην αναγκαιότητα τοποθέτησης της Προϊσταμένης Πρωτοδικών Αθηνών, σε σχέση με το αίτημα των  

      παιδοψυχιάτρων προς τους εισαγγελείς ανηλίκων, για έκδοση εισαγγελικής εντολής εξέτασης του  

      παιδιού/εφήβου, όταν ο μη έχων την επιμέλεια γονέας δεν συγκατατίθεται στην εξέταση του  

      παιδιού του (ΑΠ 95/30-11-2020).  

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_2e8c4fd7be164d229c10535a3aa6b35c.pdf
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Επιτροπή Δεοντολογίας 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
 
 
 

 

Πεπραγμένα του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας μας για 
την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2020 

 
Το Συμβούλιο Δεοντολογίας (Μέλη: Δ. Γεωργιάδης, Γ. Καραντάνος, Κ. Λαδοπούλου, Μ. 

Λιακοπούλου, Α. Μπέκα) συνεδρίασε 4 φορές κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 - 
Νοεμβρίου 2020. Δυστυχώς παρενέβη το «απαγορευτικό» (lockdown) και δεν υπήρξε 
συνάντηση επί τρίμηνο. 

Απασχοληθήκαμε εκτενώς με 4 αιτήματα αλλά υπήρχαν και άλλα που αφορούσαν 
πληροφορίες για την λειτουργία μας και τις δυνατότητες παρέμβασής μας. Τα αιτήματα 
που μας απασχόλησαν εκτενέστερα αφορούσαν, όπως είχαμε αναφέρει και σε 
προηγούμενες ενημερώσεις του Συμβουλίου μας, συγκρουσιακά διαζύγια και την 
αναφερόμενη λανθασμένη πρακτική των συναδέλφων που γνωμοδότησαν.  

Ας σημειωθεί ότι τα αιτήματα εμπερικλείουν συνήθως πολυσέλιδη δικογραφία όπου 
περιγράφονται οικογένειες που υποφέρουν και γονείς που αισθάνονται αδικημένοι. Η 
πρακτική μας είναι να ζητάμε ενημέρωση από τους συναδέλφους σχετικά με τις ενέργειές 
τους και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απαντήσεις τους όταν δίδονται σε σύντομο χρόνο και 
χαρακτηρίζονται από επεξηγηματική ακρίβεια και διάθεση συνεργασίας. 

Για την προστασία των συναδέλφων, την αποφυγή λαθών και την καλή πρακτική 
παραθέτουμε πάλι εδώ απόσπασμα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου τις 
σχετικές με τα παραπάνω αναφερόμενα: « Η εξέταση των παιδιών με σκοπό να εκδοθεί 
γνωμάτευση για δικαστική χρήση θα πρέπει να γίνεται από την άποψη της 
παιδοψυχιατρικής καλής πρακτικής, μόνο μετά την εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των 
εμπλεκομένων μερών και οπωσδήποτε των δύο γονέων. Διαφορετικά η εκτίμηση είναι 
οπωσδήποτε ελλιπής και μπορεί εύκολα να θεωρηθεί μονομερής και προκατειλημμένη.» 

Η προσπάθεια του Συμβουλίου συνεχίζεται υποστηριζόμενη βέβαια από την θερμή 
συμπαράσταση της Προέδρου κ. Χάρη καθώς και της  γραμματείας της Εταιρείας στο 
πρόσωπο της κ. Κ. Μεταξάκη. 

 
Για το Συμβούλιο Βιοηθικής και Δεοντολογίας 

Μάγδα Λιακοπούλου 
Αθήνα, 3-11-2020 
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020  

 
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ 

 
 Το 2020 ήταν μια θετική χρονιά για την Ακαδημαϊκή Παιδοψυχιατρική καθώς 

ενισχύθηκε με την εκλογή του κ. Α. Στριγγάρη σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο 

ΕΚΠΑ καθώς και με την εκλογή των συναδέλφων κκ. Γ. Γιαννακόπουλου και Μ. 

Κυριακόπουλου, επίσης στο ΕΚΠΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η εκλογή τους 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πανεπιστημιακή παιδοψυχιατρική της χώρας μας. Το 

ΔΣ της ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ τους συγχαίρει θερμά και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία.  

 Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν και η πρόσφατη προκήρυξη Επίκουρου Καθηγητή στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 Στην παρούσα φάση Πανεπιστημιακοί Παιδοψυχίατροι υπηρετούν στα Τμήματα 

Ιατρικής του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΔΠΘ καθώς και του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευελπιστούμε στην προκήρυξη νέων θέσεων στις Ιατρικές 

Σχολές της χώρας μας καθώς και στην ενίσχυση των Τμημάτων Ιατρικής των 

Πανεπιστημίου Πατρών και Θεσσαλίας.  

 Το ΔΣ της ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ θα ήθελε να συγχαρεί τους Καθηγητές κκ. Γ. Κολαΐτη και Ε. 

Λαζαράτου για την έκδοση των συγγραμμάτων τους «Σύγχρονη Ψυχιατρική Παιδιού και 

Εφήβου – Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία» και «Κλινική Παιδοψυχιατρική» αντίστοιχα. 

 Επιπλέον, θα θέλαμε να συγχαρούμε και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Α. Σερντάρη 

για την Επιστημονική Επιμέλεια στη μετάφραση του βιβλίου "Συνοπτικός οδηγός στην 

ψυχιατρική παιδιού και εφήβου”  Mina K. Dulcan, Rachel R. Ballard, Poonam Jha, Julie M. 

Sadhu. Η έκδοση σύγχρονων επιστημονικών συγγραμμάτων από τους συναδέλφους μας, 

αποτελεί τιμή για όλους μας. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 ξεκίνησε η διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος 

«Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 

υπό την ευθύνη της Αν. Καθηγήτριας κ. Ε. Σουμάκη. Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 

2020 -2021, ξεκίνησε επίσης η διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος «Ψυχιατρική 

Παιδιού και Εφήβου (Παιδοψυχιατρική)» στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων υπό την ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κ. Κώτση. Η διδασκαλία στους 

φοιτητές Ιατρικής των βασικών αρχών της ειδικότητας μας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για 

την Ψυχιατρική του παιδιού και του εφήβου στη χώρα μας και προστίθεται στα αντίστοιχα 

μαθήματα που διδάσκονται από ετών στα υπόλοιπα τμήματα Ιατρικής. 
 

Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας. 

https://biblionet.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf/titleinfo?titleid=250894&return_url=
https://biblionet.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf/titleinfo?titleid=250894&return_url=
http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=2497-20
http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=2497-20&numAuthor=2
http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=2497-20&numAuthor=3
http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=2497-20&numAuthor=4
http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=2497-20&numAuthor=4
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Εκπαιδευτική Δραστηριότητα – Επιστημονικές Εκδηλώσεις 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 

 
 

 

 

 

 

 

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ, οργανώθηκε 
σε συνεργασία με το προηγούμενο Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, και 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 17 & 18 Ιανουαρίου 2020 
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 
 
 

Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 
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Δελτίο Ενημέρωσης 
 

Απολογισμός Δ. Σ. 2019-2020 
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 
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  ΚΥΚΛΟΣ  
       WEBINAR 

Τρίτη 9/6 ,  Δευτέρα 15 & 29/6/20 

 

Θεματικέςενότητες 
 

 

1. Τηλε-παιδοψυχιατρική εν μέσω της πανδημίας (9/6/2020) 

 Σχηματίζοντας θεραπευτική σχέση από απόσταση.

Εισηγήτρια: Σ. Μπαχαράκη, Παιδοψυχίατρος - Δ/ντρια ΓΝ Σύρου, MPhil University 
of London 

 
 Λειτουργία τηλεφωνικής υπηρεσίας: πρώτες ενέργειες, δεύτερες σκέψεις

Εισηγήτρια: Λ. Αθανασοπούλου, Παιδοψυχίατρος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Επ. Υπεύθυνη του 

Ιατροπαιδωγικού Κέντρου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου 

 

2. Τηλε-παιδοψυχιατρική (15/6/2020) 

 Δεοντολογικά, νομικά, και τεχνικά ζητήματα 
Εισηγητής: Ν. Γκούβας, Ψυχίατρος, Δ/ντης Ψυχ/κου, Ιατρικού Αθηνών, Κλ. Περιστερίου/ 
Ψυχικού,  Ψυχίατρος, CEO & Founder Melapus.com 
 

 Η  προηγούμενη κλινική εμπειρία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (στις μέρες της 
«κανονικότητας»)
Εισηγητής: Κ. Κώτσης, MD, MSc, PhD, Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων, 
Παν/μιο Ιωαννίνων, Γ. Γ. ΠΠΕ –  ΕνωΨυΠε 

 

   3.   Εφικτό και ανέφικτο: Προβληματισμοί γύρω από την ηλεκτρονική 
ψυχοθεραπεία (29/6/2020)                                                                            

 Εισηγητές:  
 Δ. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ, 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου (ESCAP) 

Ε. Σουμάκη Παιδοψυχίατρος – Ψυχαναλύτρια, Αν. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής,  
 Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Διαγνωστικής & Θεραπευτικής 

Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδης» 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Ταυτότητα φύλου σε παιδιά και εφήβους 

 
Πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακά μέσω   της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας           Zoom 

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020, 9:30-14:30 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, ψυχολόγος (MSc), συστημικός 

ψυχοθεραπευτής (MSc), υποψήφιος Διδάκτωρ Tavistock 

Centre/University of Essex 

Gender Identity Development Service (GIDS) Tavistock 

Centre & Eating Disorders Unit at the Maudsley 

Hospital. 

Ιδρυτής και Δ/ντής της Υπηρεσίας Οικογενειακής 

Θεραπείας και Συμβουλευτικής για περιστατικά ΔΦ. 

 
Το φαινόμενο της ΔΦ σε παιδιά και εφήβους έχει εγείρει μεγάλη συζήτηση αλλά και διαφωνίες 

στην κλινική και πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και σύγχυση σε γονείς και κηδεμόνες σχετικά με 

ιατρικά, ψυχολογικά και ηθικά ζητήματα. Στα πλαίσια του κλινικού φροντιστηρίου έγινε αναφορά στο 

μοντέλο διερεύνησης φύλου (Gender Exploratory Model) βασιζόμενου στην αναπτυξιακή-συστημική 

προσέγγιση. Το κλινικό φροντιστήριο αποτελείτο από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, στο οποίο 

παρουσιάστηκαν αποσπάσματα βίντεο από περιστατικά (στα αγγλικά). 

Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Κράτησε το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων μέχρι τέλους, με ζωντανό επιστημονικό διάλογο, και ανοιχτούς προβληματισμούς 

πάνω στο θέμα της ολοένα αυξανόμενης προβληματικής πάνω στην ταυτότητα του φύλου, αλλά 

και γενικότερα στην ταυτότητα των εφήβων σήμερα! 

 

Η παρουσίαση μαγνητοσκοπήθηκε (εκτός από το κλινικό video) και θα είναι προσβάσιμη στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην προστατευμένη περιοχή των μελών, εντός του 2021. 

 
 

Δελτίο Ενημέρωσης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ, ώρα: 10:00 – 11:30 ή 12:00 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  
υπό τη διοργάνωση και τον συντονισμό της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε. 

 
Η ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε με τη συνεργασία και την επιστημονική ευθύνη καταξιωμένων ψυχιάτρων 
παιδιού & Εφήβου, με θεσμικό ρόλο και πολύχρονη εμπειρία στο κλινικό και εκπαιδευτικό έργο, 
ανέλαβε να οργανώσει και να συντονίσει διαδικτυακά μαθήματα πάνω στις βασικές θεματικές 
ενότητες της ειδικότητας. Το Πρόγραμμα θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 
Για όσα θα έχουμε την συγκατάθεση μαγνητοσκόπησης από τους εισηγητές θα είναι 
προσβάσιμα στην προστατευμένη περιοχή των μελών εντός του 2021. 
 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την πολύτιμη συμβολή στην εκπαίδευση των 
ειδικευομένων μας. 

                    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 
ΕΨΕ 

 «ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ» 
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων  
 
Πρόεδρος: Ιωάννα Γιαννοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, ΠΓΝ «Αττικόν», Αντιπρόεδρος 
ΠΠΕ – ΕνωΨυΠΕ 
Συζητητής: Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Ομ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος 
European Society of Child & Adolescent Psychiatry ESCAP 
 

1. Το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας 
Κατερίνα Χάρη 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., Υποψήφιο μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε. 
 

2. Επιθετικότητα στην εφηβεία: διεργασίες στη γραμμή της ανάπτυξης και παθολογικές εκφάνσεις 
τους 
Γεώργιος Ξυλούρης 
Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Ταμίας Δ.Σ. Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., Εκπαιδευόμενο μέλος της 
Ε.Ε.Ψ.Ψ.Π.Ε. 
 

3. Παράγοντες που συν-καθορίζουν την εμφάνιση βίας από πλευράς εφήβου στο περιβάλλον του, 
σήμερα: μια απόπειρα προσέγγισης  με επίκεντρο την κλινική εμπειρία 
Λίλιαν Αθανασοπούλου 
Ψυχίατρος Παιδιών -Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Υπεύθυνη Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών -Εφήβων, Γ.Ν. ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 

 
4. «Η βία ως συμπεριφορά ατομική (προς εαυτό και άλλους) ομαδική, οπαδική σε παιδιά και      
       εφήβους.   

Βάιος Νταφούλης  
Ψυχίατρος Παιδιών - Εφήβων, Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. 

Δελτίο Ενημέρωσης 
 

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_dfca1696448446e4a20080213c54a60f.pdf
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12
ο 

Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο 
Αθήνα, 5,6 & 7 Νοεμβρίου 2021 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με την ελπίδα πως τα δύσκολα που βιώνουμε σε κοινωνικό και, αναπόφευκτα, σε προσωπικό 
επίπεδο θα περάσουν και θα μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά, το Δ.Σ. και η Εκπαιδευτική 
Επιτροπή της Εταιρείας μας προγραμματίζουμε το 12ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, 
κατά τις εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σας στέλνουμε μια πρώτη ενημέρωση, σε σχέση με το θέμα και τον χρόνο διεξαγωγής του 
Συνεδρίου και θα ακολουθήσει η πρώτη ανακοίνωση με τις απαραίτητες λεπτομέρειες.  

 
 
 

  Ψυχικό τραύμα: 

 
  Η σημασία του  
  στην ψυχική οργάνωση  
  του παιδιού και του εφήβου. 
 
  Θεωρία, Κλινική Πράξη,         
  Κοινωνική πραγματικότητα 
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EUROPEAN SOCIETY FOR CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY - ESCAP 

 Η ESCAP λόγω της πανδημίας και των πιθανών επιπτώσεων στη ψυχική υγεία των παιδιών και των 

εφήβων καθώς και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και με σκοπό την παροχή υποστήριξης σε παιδιά, 

οικογένειες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών μέσω της ESCAP 

COVID-19 Task Force, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της (www.escap.eu)  

 

o Μήνυμα του Προέδρου κ. Δ. Αναγνωστόπουλου (https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-

mental-health/child-and-adolescent-mental-health-in-the-era-of-covid-19)  

o ESCAP Policy Position Statement (https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-

health/maintain-contact-with-patients-and-their-families-and-prevent-closure-of-services)  

o Πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην πανδημία και την ψυχική υγεία από διάφορους 

οργανισμούς (https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/)  

o Αντίστοιχες πληροφορίες αναρτήθηκαν και σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελληνική, η οποία περιελάμβανε τις ενέργειες στις οποίες είχαν προέβη μέλη της ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ από 

διάφορες υπηρεσίες της χώρας μας (https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/dealing-

with-children-and-adoelscent-mental-health-during-the-coronavirus-pandemic)  

o Ανάρτηση διαφόρων επιστημονικών άρθρων για την πανδημία και την ψυχική υγεία των παιδιών 

και των εφήβων (https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/scientific-publications)  

 

 Επίσης η ESCAP με σκοπό την διερεύνηση της λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών 

και εφήβων της Ευρώπης κατά την περίοδο της πανδημίας και με στόχο την κατανόηση του πως αυτές 

επηρεάστηκαν, την αναγνώριση παιδοψυχιατρικών διαταραχών που σχετίζονται με την πανδημία, τη 

δημιουργία πολιτικών υγείας καθώς και κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση παρόμοιων 

μελλοντικών καταστάσεων, σχεδίασε και διεξάγει το ερευνητικό έργο «Unfolding COVID-19 crisis: 

implications for child and adolescent psychiatry» με τη συμμετοχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από όλη την 

Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.  

 Στον ιστότοπο της ESCAP (μέσω του περιοδικού European Child and Adolescent Psychiatry Journal) 

δημοσιεύτηκαν οι Οδηγίες Βέλτιστης Πρακτικής για τον αυτισμό 

(https://www.escap.eu/bestanden/fuentes2020_article_escappracticeguidanceforautism.pdf). Η ανάγκη 

για αυτές είχε αναγνωρισθεί από την ESCAP από το 2015 και η οποία είχε προχωρήσει σε όλες τις 

ενέργειες για τη δημιουργία τους. Οι οδηγίες αυτές με την υποστήριξη της ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ πρόκειται να 

μεταφραστούν και στα Ελληνικά από τους συναδέλφους μας κκ. Ι. Γιαννοπούλου και Κ. Κώτση.  

 Υπό την ευθύνη του μέλους του ΔΣ της ESCAP και συναδέλφου μας Επίκουρου Καθηγητή κ. Κ. 

Κώτση, πρόκειται να συσταθεί Επιτροπή Ειδικευομένων και Νέων Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων 

(Committee for Early Career and Trainee CAPs), με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου νέων συναδέλφων 

από ολόκληρη την Ευρώπη, την προαγωγή της ειδικότητας, της εκπαίδευσης και όλων των άλλων 

ζητημάτων που αφορούν τους συναδέλφους μας, σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς και 

εταιρείες. 

 

 

 

http://www.escap.eu/
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/child-and-adolescent-mental-health-in-the-era-of-covid-19
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/child-and-adolescent-mental-health-in-the-era-of-covid-19
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/maintain-contact-with-patients-and-their-families-and-prevent-closure-of-services
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/maintain-contact-with-patients-and-their-families-and-prevent-closure-of-services
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/dealing-with-children-and-adoelscent-mental-health-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/dealing-with-children-and-adoelscent-mental-health-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/scientific-publications
https://www.escap.eu/bestanden/fuentes2020_article_escappracticeguidanceforautism.pdf
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Ετήσια συνάντηση UEMS-CAP 2020 

 
Η ετήσια συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων των Εταιρειών Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου των 
Ευρωπαϊκών χωρών (UEMS-CAP) πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά στις 2-3 Οκτωβρίου 2020. 
Όπως κάθε χρόνο, στη συνάντηση της ολομέλειας συζητήθηκαν τα κύρια προβλήματα και τα 
σημαντικότερα επιτεύγματα των χωρών σε θέματα που αφορούν στην  Ψυχιατρική Παιδιού και 
Εφήβου. Μετά από πρόταση του ΔΣ της  UEMS-CAP, οι Εθνικοί εκπρόσωποι κάθε χώρας 
αναφέρθηκαν α)στη μείζονα δυσκολία και β)στην πιό θετική εξέλιξη στη χώρα τους. Αναφορικά με 
την Ελλάδα, ως μείζον πρόβλημα αναφέρθηκε η σοβαρή υποστελέχωση των υπαρχουσών δομών 
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και λειτουργία  των 
σχεδιασμένων νέων δομών. Θετικό βήμα για τη χώρα μας αποτελεί η συνεχής εργασία και η 
συμβολή  της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας στη συγκρότηση εθνικού προγράμματος   
εκπαίδευσης στην ειδικότητά μας με στόχο την εναρμόνιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της  UEMS-CAP, αναφορικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος  και τα κριτήρια επάρκειας για τα εκπαιδευτικά κέντρα και τους 
εκπαιδευτές. 
Σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,  
συζητήθηκε ιδιαίτερα η χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση συνεδριών με τα παιδιά και 
τις οικογένειες, η οποία υπήρξε λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένη πρακτική στις διάφορες χώρες. 
Ωστόσο, προβληματισμοί εκφράστηκαν σε σχέση με τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και τις ασάφειες της  νομοθεσίας κάθε χώρας στο πεδίο αυτό. 
Η πλειοψηφία των εθνικών εκπροσώπων συμφώνησε ότι η online θεωρητική εκπαίδευση των 
ειδικευομένων ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, όπως και η εποπτεία, ήταν- και παραμένει- μία 
ικανοποιητική εναλλακτική λύση. Αντίθετα, η κλινική εκπαίδευση επηρεάστηκε σημαντικά κατά την 
περίοδο του lockdown σε κάθε χώρα. 
Τέλος, εκφράζοντας τις προσδοκίες μας αναφορικά με την ετήσια συνάντηση της UEMS-CAP, όλοι οι 
εθνικοί εκπρόσωποι συμφωνήσαμε ότι το πιό ουσιαστικό όφελος προκύπτει από το" μοίρασμα," την 
αλληλοϋποστήριξη και την  ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και καλών πρακτικών. 
Η επόμενη ετήσια συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Οκτωβρίου 2021, στη Σεβίλλη. 
 
Αλίκη Γρηγοριάδου, Εκπρόσωπος ΠΕΕ – ΕνωΨυΠΕ στην UEMS CAP 

 
 

 
 

IACAPAP 
 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδριάσεις. Συζητήθηκε η τρέχουσα επικαιρότητα, θέματα που απασχολούν τις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Εφήβου και των Επαγγελματιών σε διεθνές επίπεδο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το 
IACAPAP 2020 Virtual Congress με ελληνική συμμετοχή (https://www.iacapap2020.org/).   
 

 

 

Δελτίο Ενημέρωσης 



 

             Τεύχος 30, 2019- 2020                                                                      [26] 
 

Δράσεις & Παρεμβάσεις σε μείζονα Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανήλικης 
από τα ΜΜΕ 

 
Μετά την πρόσφατη υπόθεση δημοσιοποίησης λεπτομερειών από την κατάθεση -στα πλαίσια 

ανακριτικής διαδικασίας- ανήλικης μαθήτριας από τη Θεσσαλονίκη για τα όσα υπέστη κατά την 

απαγωγή της, η ΠΕΕ εφιστά την προσοχή στο χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων από τα ΜΜΕ. Με βάση τα 

δικαιώματα του ανηλίκου η δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού που θίγει την αξιοπρέπειά του είναι 

γεγονός ιατρικά αντιδεοντολογικό. Συνιστά έναν δεύτερο ψυχικό τραυματισμό, καθώς ανακινεί, 

διασπείρει και, συνεπώς, βαθαίνει την πρωτογενή ψυχοτραυματική εμπειρία που υπέστη το παιδί.  

Πιστεύουμε πως η παρέμβασή μας αυτή θα βρει σύμφωνο τον δημοσιογραφικό χώρο, καθόσον η 

πλειονότητα των εργαζομένων σε αυτόν κατανοεί και υπερασπίζεται την ανάγκη προστασίας, σεβασμού 

και αποφυγής στιγματισμού των ανηλίκων συμπολιτών μας. 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
 Προς τον Δ/ντή Ειδήσεων του SKAI για δημοσίευμα συσχέτισης του σ. Asperger με την   
 εγκληματικότητα 

 
Κύριε Διευθυντά, 
 

Περιήλθε σε γνώση του Συμβουλίου μας δημοσίευμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.skai.gr/news/opinions/o-joker-kai-to-syndromo-asperger/amp, το οποίο φέρει 

υπογραφή  νομικού (κ. Διαμαντής Δ. Μπασαράς   Δικηγόρου Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών &  

Εφαρμοσμένων Οικονομικών) και χωρίς καμία βιβλιογραφική τεκμηρίωση αναπαράγει  στερεότυπα 

περί επικινδυνότητας ανθρώπων που πάσχουν από το σύνδρομο Asperger ( σύνδρομο που 

εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των Διαταραχών του Αυτισμού ). Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

ακραίες εκφράσεις, που συνήθως αποφεύγονται στον επιστημονικό λόγο (π.χ  «Αυτός ο πληθυσμός 

των αδιάγνωστων ενήλικων ασθενών συνιστά μια ωρολογιακή βόμβα εντός της κοινωνίας, ικανή ανά 

πάσα στιγμή, ανάλογα με την ύπαρξη συγκεκριμένων εκλυτικών παραγόντων, να οδηγήσει σε βίαιη 

εγκληματικότητα»). Αντίστοιχες προκαταλήψεις για την «εγκληματική φύση του διαφορετικού»  και 

στιγματιστικές συμπεριφορές υπάρχουν και για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. ψυχιατρικούς 

ασθενείς), παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει τεκμηριώσει  κάτι τέτοιο.    Οι διαθέσιμες μελέτες 

δεν τεκμηριώνουν και τα όσα ο συγγραφέας αναφέρει και στην περίπτωση των Διαταραχών 

Φάσματος Αυτισμού. Ενδεικτικά η μελέτη «Autism and Convictions for Violent Crimes: Population-

Based Cohort Study in Sweden» τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν το 2017 και που είχε ως 

δείγμα 295.734 άτομα ηλικίας 15 και 27 ετών,  5.739 εκ των οποίων είχαν λάβει τη διάγνωση της 

διαταραχής αυτιστικού φάσματος,  απέδιδε την αυξημένη εγκληματικότητα σε συννοσηρές 

καταστάσεις και όχι σε αυτή καθαυτή τη διαταραχή. Όντες βέβαιοι πως κατανοείτε τις δραματικές 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει π.χ για έναν μαθητή με αυτισμό που φοιτά σε τυπικό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο ή αυθαίρετη εξίσωση : άτομο με αυτισμό = μελλοντικός εγκληματίας και παρότι σε σημερινή 

μας αναζήτηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω ανάρτηση δεν εμφανίζεται πλέον στον δικτυακό σας 

τόπο , θα παρακαλούσαμε απόψεις που μπορεί να στιγματίσουν μεγάλες ομάδες πληθυσμού και δεν 

έχουν την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση να μη δημοσιεύονται ή τουλάχιστον να είναι 

απαιτητέο να στοιχειοθετούνται βιβλιογραφικά. 

Δελτίο Ενημέρωσης 

https://www.skai.gr/news/opinions/o-joker-kai-to-syndromo-asperger/amp
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  Προσφάτως εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ο Τόμος 7-8, Τεύχος 1-2 Ιανουάριος – Δεκέμβριος       
    2019–2020 από τις Εκδόσεις Βήτα  και διανεμήθηκε στα οικονομικώς ενημερωμένα μέλη της       

Εταιρείας. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική του μορφή. 
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Κοινωνικά 

 

 

 
 

Στις 23/09/2020, η παιδοψυχιατρική κοινότητα απώλεσε τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Φρέρη.  

Βαθιά η θλίψη γι’ αυτό το ξαφνικό “τελευταίο ταξίδι”. 

Σημαντικό το κενό που άφησε στο χώρο της παιδοψυχιατρικής! 

 

Τα μέλη και το Δ.Σ., οι φίλοι και συνάδελφοι της ΠΕΕ-ΕΝΩ.Ψ.Υ.Π.Ε. εκφράζουν τα θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχονται να ζωντανεύει τρυφερά στις αναμνήσεις όλων των 

αγαπημένων του.  

 

 

 
 

 

 
Ο συνάδελφος Δ. Γεωργιάδης αποχαιρέτησε τον αγαπητό Γιώργο στο Περιοδικό της ΕΣΣΚΕΨΟ 

(https://hestafta.org/systimiki-skepsi-psychotherapeia-periodiko/teuxos-17/giorgos-freris-in-

memoriam/), 

 
( … Με  συνείδηση ενεργού πολίτη, έδωσε  ένα πρωτοποριακό, δυναμικό, αγωνιστικό παρόν και κατέθεσε ένα 

σημαντικό έργο στον χώρο της ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου. Μετά από  καταλυτική παρουσία στο Νταού 
(Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής), όπου με τα παιδιά και τους νοσηλευτές πρωταγωνίστησε στο κλείσιμο 
του ασύλου, δούλεψε στη Μυτιλήνη, όπου δημιούργησε το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και 
Εφήβου του Βοστάνειου,  και στο Σωτηρία, δημιουργώντας το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην πλατεία 
Αττικής. Παιδοψυχίατρος,  θεραπευτής-ταξιδευτής,  υποστήριζε παιδιά και οικογένειες σε νησιά του Αιγαίου που 
δεν διέθεταν υπηρεσίες, όπως στους Λειψούς, παλιότερα, και στη Λήμνο τα τελευταία χρόνια. 

Πάντα   γεμάτος ζωή και ενέργεια, εραστής της ζωής,  αγαπήθηκε από ασθενείς, φίλους  και συνεργάτες …) 

 

Καλό κατευόδιο αγαπητέ Γιώργο! 

 
  

Δελτίο Ενημέρωσης 

https://hestafta.org/systimiki-skepsi-psychotherapeia-periodiko/teuxos-17/giorgos-freris-in-memoriam/
https://hestafta.org/systimiki-skepsi-psychotherapeia-periodiko/teuxos-17/giorgos-freris-in-memoriam/
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Στις 7 Φεβρουαρίου 2020 το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων, του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας, 
διοργάνωσε Ημερίδα προς τιμή του απερχόμενου λόγω συνταξιοδότησης Συντονιστή Διευθυντή του 
Τμήματος, κ. Δημήτρη Γεωργιάδη, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στα Παιδιά & 
στους Εφήβους.  Από το Ειδικό στο Γενικό Νοσοκομείο και την Κοινότητα», 
 
Την Εταιρεία εκπροσώπησε ο Γ.Γ. της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε., και συνεργάτης του Τμήματος για αρκετά 
χρόνια κ. Κ. Κώτσης, και απηύθυνε χαιρετισμό στον αγαπητό απερχόμενο από το ΕΣΥ, Δημήτρη 
Γεωργιάδη.  

 
(… Ο κ. Γεωργιάδης έχει μια μακρόχρονη ιστορία στην παιδοψυχιατρική. Από την ομάδα πρωτοβουλίας 

γιατρών της Λέρου στην αρχή της δεκαετίας του 80 όπου πίστευε και έκανε πράξη το ότι οι ψυχικά ασθενείς 

πρέπει να αντιμετωπίζονται από δομές που βρίσκονται κοντά στο κοινωνικό τους περιβάλλον, μέχρι το ΠΝΑ το 

2011 και το Aσκληπιείο τα τελευταία χρόνια όπου αγωνίστηκε με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια για την 

αποασυλοποίηση, τον σεβασμό στον ψυχικά πάσχοντα και τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας σε πιο ανθρώπινες, ζεστές και φιλικές για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες τους.  

 

Και σαν οικογενειακός θεραπευτής έχει την ικανότητα να ενώσει τη νευροβιολογία και τη επιστημονικά 

τεκμηριωμένη διάγνωση με τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης και της ψυχοθεραπείας. 
 

Ο κ. Γεωργιάδης υπηρέτησε θεσμικά την εταιρείας μας  για 10 ολόκληρα χρόνια, από το 1999 έως το 2009, με 

τα τελευταία 4 χρόνια από το 2005 έως το 2009 ως πρόεδρος.  Τον αφορούσε και αγωνιζόταν για την 

προάσπιση της ειδικότητας μας και όλων των συναδέλφων πάντα με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. 

Ενίσχυσε το θεσμικό πλαίσιο και την ορθή άσκηση της παιδοψυχιατρικής. 
 

Υπό την προεδρία του διοργανώθηκαν το 5ο και 6ο πανελλήνιο παιδοψυχιατρικό συνέδριο με θέματα την βία 

και τους θεσμούς καθώς και τις νέες μορφές ψυχοπαθολογίας αντίστοιχα. Και όλα αυτά το 2007 και το 2009. 

Και αυτές τις λέξεις: βία, θεσμοί, νέες ψυχοπαθολογίες τις συζητάμε ακόμα και τώρα, όλο  και περισσότερο, 

στην ελληνική κοινωνία. 10 χρόνια μετά.  

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι εδώ κι χρόνια είναι μέλος της επιτροπής δεοντολογίας της εταιρείας μας. Πάντα 

έπραττε σύμφωνα με το καθήκον και τον χαρακτηρίζει το ήθος και ο σεβασμός στους συναδέλφους …) 
 

Κύριε Γεωργιάδη η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία και η παιδοψυχιατρική κοινότητα σας ευχαριστούν για 

τη συνεισφορά σας και σας εύχονται να συνεχίσετε δημιουργικά αυτό το νέο κύκλο της ζωής σας!   

  

Δελτίο Ενημέρωσης 
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΠΕΕ – ΕνωΨυΠΕ, 07/02/2020  
 

 
 

Στα γραφεία της Εταιρείας μας με αρκετούς συναδέλφους και πολλές ευχές για όσους δεν 

μπόρεσαν να είναι μαζί μας.  

Το τυχερό φλουρί κέρδισε η συνάδελφος Χ. Ανομίτρη. 

Δελτίο Ενημέρωσης 


