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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της 

χώρας μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 

2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω 

από 2.500 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1998.  
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Χαιρετισμός 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων - ΣΕΨ χαιρετίζει με 

θέρμη τη Διεθνή Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Η Βία και οι Επιπτώσεις της στη 

Σύγχρονη Κοινωνία των Παιδιών και των Ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων», που 

συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με 

Αναπηρία και  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων,  

καλωσορίζουμε όλους όσοι είστε παρόντες σήμερα εδώ και συγχαίρουμε τους δύο 

προέδρους της Επιστημονικής Επιτροπής, τον κ. Παντελή Πρώιο, Ψυχολόγο και την 

αναπληρώτρια καθηγήτρια  Κοινωνικής Ψυχολογίας, κα ‘Αρτεμη Γιώτσα, καθώς επίσης και 

την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κα Σοφία  Μιχάλα, γιατί  έφεραν εις πέρας  την 

διοργάνωση της Διημερίδας με άψογο και υποδειγματικό τρόπο, με σημαντικούς 

προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό . 
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Φέτος ολοκληρώνονται δέκα χρόνια συνεργασίας του Συλλόγου Ελλήνων 

Ψυχολόγων  με τον  Αμερικάνικο Ψυχολογικό Σύλλογο – APA  σε σχέση με το πρόγραμμα 

«Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας-ACT», ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας για 

την προστασία των μικρών παιδιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Αμερικανικό 

Ψυχολογικό Σύλλογο (American Psychological Association - APA) και τον Εθνικό Σύλλογο 

για την Εκπαίδευση Μικρών Παιδιών (National Association for the Education of Young 

Children - NAEYC) των ΗΠΑ.  

Στις 3 Οκτωβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ αμέσως απεδέχθη την 

πρόταση του συναδέλφου κ. Παντελή Πρώιου να  αρχίσει αυτή η συνεργασία με τον APA, 

να εκπαιδευτούν στην Αμερική οι πρώτοι συνάδελφοί μας Ψυχολόγοι και να αρχίσει η 

προετοιμασία για την  εφαρμογή του προγράμματος. Στις 28 Ιουνίου 2007  υπεγράφη  το 

πρώτο Memorandum of Agreement, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΨ και του 

APA  για την εφαρμογή του προγράμματος ACT στη χώρα μας και προσδιορίστηκαν όλες οι 

νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους.   

Θεωρούμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους κ. Παντελή Πρώιο, 

Ψυχολόγο, Συντονιστή του Προγράμματος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων «Μικροί 

Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας-ACT», την κα Αλίκη Γεωργακοπούλου, Εκπαιδευτική 

Ψυχολόγο, Υπεύθυνη Επιμέλειας Κειμένων και την κα Άρτεμη Γιώτσα, Υπεύθυνη Μελετών - 

Ερευνών για την μεταφορά στην Ελληνική γλώσσα και προσαρμογή στην ελληνική 

πραγματικότητα του πρωτοτύπου αμερικανικού Προγράμματος. Tα πολυσέλιδα εγχειρίδια 

και βιβλία του ACT, απαραίτητων στην εκμάθηση των ενηλίκων, τα διανέμουμε δωρεάν 

στους εκπαιδευόμενους μετά από χορηγία της εταιρείας Allianz. Την τελική επιμέλεια των 

κειμένων στην ελληνική γλώσσα επιφορτίστηκε και έφερε εις πέρας η συνάδελφος κα 

Αλίκη Γεωργακοπούλου. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας και εφαρμόζεται 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.  

Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας η κα Julia da Silva, 

Διευθύντρια, του Violence Prevention Office, του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου – 

APA, καθώς επίσης και η Dr Lucia Williams, καθηγήτρια, του Federal University of Sao 

Carlos, της Βραζιλίας. 

Αξιότιμη κα Julia da Silva  εκ μέρους  του ΔΣ του ΣΕΨ  σας ευχαριστούμε θερμά για 

την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε αυτά τα δέκα χρόνια με τον APA  και την εξαιρετικά 

πολύτιμη εμπειρία που μας μεταφέρατε. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε από την 

πατρίδα σας  μέχρι την Χίο, τη μακρινή αυτή γωνιά της νησιωτικής Ελλάδος για να μας 
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μεταφέρετε γνώση και εμπειρία. Το πρόγραμμα «Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας-

ACT» μας ενώνει, ενώνει ανθρώπους από μακρινές και διαφορετικές χώρες, που όμως 

έχουν τεράστια αγάπη για το παιδί και ένα κοινό όραμα, ένα κοινό όνειρο, να μειωθεί στο 

ελάχιστο ο αριθμός των παιδιών που καθημερινά  γίνονται θύματα της βίας.  

             Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες της 

Διημερίδας. 

     

Με τιμή                   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
 

                               H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

   

                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                  Βασιλική  Δ. Καραγιάννη  

                    Κλινικός Ψυχολόγος                                                   Κλινικός Ψυχολόγος  


