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Προς τα Μέλη 

του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων 

 

Θέμα: «Μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας επείγουσα  έκκληση  προς τα μέλη 

του  ΣΕΨ  που είναι εκπαιδευμένοι  στην αντιμετώπιση καταστροφών και διαχείριση 

κρίσεων για να παρέχουν εθελοντικά, στα πλαίσια των παρεμβάσεων του 

Υπουργείου Υγείας, Ψυχολογική Υποστήριξη σε Εφήβους Πρόσφυγες που  

φιλοξενούνται σε Κέντρα Υποδοχής  στην χώρα μας». 

 

Αγαπητή / Αγαπητέ  Συνάδελφε,  

 Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας 

απευθύνει επείγουσα έκκληση στα μέλη του ΣΕΨ που είναι εκπαιδευμένα στην 

αντιμετώπιση καταστροφών και διαχείριση κρίσεων και ειδικότερα στην παροχή 

ψυχολογικής υποστήριξης  Α’ Βοηθειών,  να συμμετέχουν εθελοντικά στην Ψυχολογική 

Υποστήριξη Εφήβων Προσφύγων που βρίσκονται στην χώρα μας και φιλοξενούνται  

στα εξής Κέντρα Υποδοχής : 

1) Kλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο  Γαλατσίου (Λεωφόρος  Βεΐκου 13)  

2) Kέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα  (Περιοχή Βοτανικού) 

 

 Η Ψυχολογική Υποστήριξη των Εφήβων Προσφύγων θα γίνει κυρίως με την 

βοήθεια  διερμηνέων. Επιθυμητή η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας  π.χ.  Αγγλικών, 

Γαλλικών  κλπ. 
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 Οι συνάδελφοι που θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, θα λάβουν 

από τον Σύλλογο σχετική Βεβαίωση Εθελοντικής Εργασίας. Σας παρακαλούμε θερμά αν 

επιθυμείτε να συμμετέχετε να μας ενημερώσετε με  email  στον Σύλλογο info@seps.gr, 

το αργότερο έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρετε 

την διαθεσιμότητά σας ως προς την  ημέρα και τις ώρες, καθώς και τα τηλέφωνά σας 

ώστε να μπορούμε άμεσα να επικοινωνήσουμε μαζί σας.  

 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. θ, του καταστατικού του 

Συλλόγου μας, αποτελεί  καταστατική υποχρέωση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, 

σε συνθήκες μαζικής καταστροφής, η «προώθηση της ψυχοκοινωνικής μέριμνας σε 

όλους τους τομείς που αφορούν την ψυχολογία με βάση τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα του πληθυσμού». 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

 
 

                         H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 
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