
 

 

Έκθεση απολογισμού δράσεων (Οκτώβριος 2020 – Δεκέμβριος 2021) 
 

1. Συστάθηκε η “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με θε-

ωρημένη επικύρωση του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, 1η τροποποίηση αυτού στις 

15 Οκτωβρίου 2020 και 2η τροποποίηση στις 16 Ιουλίου 2021, που αποτελεί και την τελική, επίκαιρη 

μορφή του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

 

2. Η “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας” Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, συνάπτει από 1η 

Οκτωβρίου 2020 Σύμβαση Έργου με το “Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μετανα-

στών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων” Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, η οποία αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε επω-

φελούμενους ανήλικους φιλοξενούμενους καθώς και στο προσωπικό των Δομών φιλοξενίας ασυνό-

δευτων ανήλικων που λειτουργεί η δεύτερη των ως άνω συμβαλλομένων, υπό την εποπτεία του Υ-

πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

3. Δημιουργήθηκε ιστότοπος με σκοπό την ενημέρωση στο ευρύ κοινό, ζητημάτων της ψυχολογικής 

επιστήμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.medicalpsychology.eu, καθώς και οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις social media ως ακολούθως: 

 www.linkedin.com/company/hellenic-society-of-medical-psychology/ 

 www.facebook.com/medicalpsychology.eu/ 

 www.instagram.com/medicalpsychology.eu/ 

Η ανταπόκριση του κοινού κρίνεται παραπάνω από ικανοποιητική με εκατοντάδες μηνύματα στα δί-

κτυα, τα mail και τα τηλέφωνα της Εταιρείας, ενώ περί τα 2.000 άτομα, παρακολουθούν στενά την 

Εταιρεία πριν ακόμα κλείσει τον πρώτο χρόνο από την σύστασή της. 

 

4. Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας Α.μ.Κ.Ε. υπό την Νόμιμη Διαχείριση και Γενική Διεύ-

θυνση του Γεώργιου Κούτα, αποτελεί – όπως και Καταστατικά καταγράφεται - σε επίπεδο Επιστημο-

νικό, Διαχειριστικό και Διοικητικό την φυσική συνέχεια του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την 

επωνυμία ‘‘Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ»”. Η 

“Ε.Π.Ψ.Υ.Π.Ε «ΙΡΙΣ»” διαχειριζόταν με τρόπο άρτιο και αποτελεσματικό επί 14 συναπτά έτη Εθνι-

κούς και Κοινοτικούς πόρους, για τη δημιουργία και ανάπτυξη δέκα (10) Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης και ενός (1) Κέντρου Ημέρας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η δράση 

του συνέβαλε σημαντικά στην Ψυχιατρική Mεταρρύθμιση με πλέον των τετρακοσίων (400) εσωτερι-

κών και εξωτερικών ασθενών και πλέον των πεντακοσίων (500) εργαζομένων. Ο Γεώργιος Κούτας 

αποτελεί Πρόεδρο του Δ.Σ. και Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου επί 20 συναπτά έτη ενώ κατά τα 

έτη διαχείρισης έργων του Υπουργείου Υγείας, διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος και Επόπτης Θε-

http://www.linkedin.com/company/hellenic-society-of-medical-psychology/
http://www.facebook.com/medicalpsychology.eu/
http://www.instagram.com/medicalpsychology.eu/


 

 

ραπευτικής Ομάδας Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ως Επόπτης, αντιστοίχως, συνεργά-

στηκε και με την “ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων” κατά την σύμβασή της 

με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας (2020 – 2021), Εισηγητής στο “Ερευνητικό Πανεπι-

στημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής” (ΕΠΙΨΥ), Επόπτης Εκπαιδευτικού Έργου και Πρακτικής Ά-

σκησης Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στην «Κοινωνική Ψυχιατρική» στο “Ινστιτούτο Ψυχικής Υ-

γείας Παιδιών και Ενηλίκων Π.Σακελλαρόπουλος”, Αξιολογητής Προγραμμάτων του “Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006” του “Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρου 

Ψυχικής Υγιεινής”, Αντιπρόεδρος της Τομεακής Επιτροπής του 6ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής 

καθώς και με συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Ομάδες Εργασίας και Συγκρότησης Γνωμοδοτι-

κών  Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης Μητρώου Αξιολογητών, προσδίδει στην Διοίκηση της 

Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας την δέουσα Επιστημονική και Διαχειριστική επάρκεια.  

Ταυτοχρόνως, το στελεχιακό δυναμικό της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας, συνδράμει την 

επιστημονική και διαχειριστική γνώση της διοίκησης, με την τεχνογνωσία και την κουλτούρα της 

εργασίας που του προσδίδει η εμπειρία σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα για την προστασία 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ενδεικτικά: Μαούτσος Αντώνης, MSc Διοίκηση της Υγείας, 

5 χρόνια – Μασέρα Αντωνία, Κοινωνιολόγος, 17 χρόνια – Τάσση Άννα, Ψυχολόγος, 12 χρόνια – 

Λυμπερίου Μαρία, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 5 χρόνια. 

Από συστάσεώς της έως και σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας έχει υποστηρίξει 

ψυχολογικά και εντός των πλαισίων της κοινωφελούς της δράσης, πλέον των διακοσίων είκοσι (220) 

φυσικών προσώπων, με περισσότερες από τετρακόσιες εξήντα (460) ομαδικές συνεδρίες και περισ-

σότερες από τριακόσιες είκοσι (320) ατομικές συνεδρίες.   

 

5. Δημιουργία βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας, η οποία 

αναρτάται και στον ιστότοπό της και έχει ως ακολούθως: 

i. Ανάπτυξη κέντρων φιλοξενίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασυνόδευτων ανήλικων προ-

σφύγων ή μεταναστών, σε συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή υπηρετεί εγγύτερα στη φιλοσοφία 

μας τον πρωταρχικό σκοπό της διαμόρφωσης ενηλίκων, ικανών να ανταποκριθούν ψυχικά, επαγ-

γελματικά και πολιτισμικά στις ρεαλιστικές απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας (Κατα-

τεθειμένο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη – Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Φροντίδα και Έ-

νταξη Ανήλικων Προσφύγων, μέσω του θεσμού της «Παιδόπολης»”).  

ii. Ανάληψη διαχείρισης δράσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» (Τέσσερις (4) Μο-

νάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου Α1 Αττικής). 

iii. Ανάληψη διαχείρισης δράσεων Υπουργείου Υγείας που πρόκειται να αναπτυχθούν βάση της 

ΑΔΑ: ΨΚΥ8465ΦΥΟ-3Φ0 στο πεδίο «Ανάπτυξη Δικτύου Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και 

βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας Προσφύγων/Μεταναστών».  

iv. Συμμετοχή στην ανάπτυξη ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης προς υποβοήθηση της επαγγελματικής ζωής νέων 

επαγγελματιών και προς συνδρομή στην κοινωνικοεπαγγελματική ωρίμανση ωφελουμένων των 

ως άνω i. και ii. δράσεων ή ΚΟΙΝΣΕΠ κοινωνικής ωφέλειας σε συναφείς με τις λοιπές μας δρά-

σεις υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό τον τομέα παρουσιάζει ο Θεματικός – Ιατρικός 



 

 

Τουρισμός, του οποίου η κάλυψη για το Ελληνικό Κράτος ενέχει και σημαντικότατα οφέλη, κα-

θότι η γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού δύναται να δημιουργήσει υποδομές και να αξιοποιήσει 

άλλες υφιστάμενες, τις οποίες θα πρέπει να επικοινωνήσουμε (health care facilitators) και να εξά-

γουμε (eopyy clusters) και στην διεθνή αγορά.  

v. Δραστηριοποίηση στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μεσολάβηση σε πιστοποι-

ημένα test (ψυχομετρικά εργαλεία), συνοδευόμενα από ψυχολογική εποπτεία, διερμηνεία και υ-

ποστήριξη των αποτελεσμάτων. (Κατατεθειμένο Πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολι-

σμός ανηλίκων κρατουμένων σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας μας»). 

vi. Δραστηριοποίηση στην Κατ’ Οίκον ψυχολογική φροντίδα και την συμμετοχή της στην Ανακου-

φιστική Φροντίδα. Ιδιαίτερη έμφαση στους Χρόνιους Ασθενείς, τους Μετανοσοκομειακούς Α-

σθενείς, την Περιγεννητική Φροντίδα και την Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση όπως επικαιρο-

ποιείται με την Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334 18-6-2021 Υ.Α. της Υπουργού Υγείας.  

 

6. Δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και επιμόρφωσης ιδιωτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, 

επί της ολοκληρωμένης διαδικασίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Email και Web Bro-

chure σε 997 Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Πανελλαδικά, με συνοδή τηλεφωνική ενημέρωση 

για την ευαισθητοποίηση εν μέσω αποχής από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας της Sars Covid-

19 πανδημίας. Στόχος, η ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας ώστε να επιτευχθεί επιστημονικά 

ολοκληρωμένος επαναπροσανατολισμός των εφήβων, που δια μέσου του ψυχομετρικού test και των 

συνοδών συνεδριών συμβουλευτικής, θα καταστούν ενεργοί πρωταγωνιστές των αποφάσεων της 

ζωής τους, που πηγαία θα αναδείξουν οι ίδιοι και όχι ως παθητικοί διεκπεραιωτές ενός test χωρίς 

διερμηνεία και εξατομίκευση. Ενημερώθηκαν ανά περιοχή σημαντικό πλήθος φροντιστηρίων: 

Aττική 523 Μακεδονία 105 

Στερεά Ελλάδα 102 Θεσσαλία 114 

Πελοπόννησος 67 Ήπειρος 86 

Τα φυλλάδια και οι ηλεκτρονικές σελίδες της δράσης, επισυνάπτονται (Παράρτημα I) και παρατίθε-

νται παρακάτω: 

 Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων: 
https://medicalpsychology.eu/seppre/ 

Συνοδευτικά, και μέσω των αναγκών που ανέκυψαν από τις επικοινωνίες αυτές, προτάθηκαν επιπλέον 

οι ακόλουθες δράσεις ενίσχυσης του έφηβου πληθυσμού τους: 

-     Διάλεξη και εκχώρηση υλικού ενημέρωσης ειδικευμένου ψυχολόγου, στο ζήτημα της διαχείρισης 

του άγχους των μαθητών σε α) Ακροατήριο Μαθητών     β) Ακροατήριο Γονέων 

-     Διάλεξη και εκχώρηση υλικού ενημέρωσης ειδικευμένου ψυχολόγου, στο ζήτημα των οικογενεια-

κών σχέσεων, υπό το πρίσμα του άγχους των εξετάσεων και της εφηβείας σε Ακροατήριο Γονέων 

-       Εντεκάμηνη δράση (11 μήνες) αναστροφής της φθίνουσας εκπαιδευτικής επίδοσης ομάδας μα-

θητών, με συστηματική ψυχολογική υποστήριξη. 

https://medicalpsychology.eu/seppre/


 

 

7. Στα πλαίσια Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, πρωτίστως της Ια-

τρικής αλλά και της παραϊατρικής Κοινότητας για προβλήματα Ψυχικής Υγείας που ενδέχεται να εμ-

φανίσουν οι ασθενείς τους, ως υποκείμενοι σε οργανικές παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο Ψυχι-

κών Διαταραχών, οργανώθηκε καμπάνια με Email, Web Brochures και συνοδευτική τηλεφωνική ε-

νημέρωση που παρασχέθηκε σε 1758 επαγγελματίες υγείας Αττικής, ως ακολούθως: 

Διαβητολόγοι 23 Σύλλογοι Ασθενών 71 

Φυσίατροι 58 Γυναικολόγοι 717 

Πνευμονολόγοι 84 Μαίες 16 

Ογκολόγοι 24 Κέντρα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 23 

Νευρολόγοι 87 Ψυχίατροι 122 

Καρδιολόγοι 240 Φυσικοθεραπευτές 206 

Ενδοκρινολόγοι 87 

 

Τα φυλλάδια και οι ηλεκτρονικές σελίδες της δράσης, επισυνάπτονται (Παράρτημα II, III και IV) και 

παρατίθενται παρακάτω 

 Ψυχολογική Υποστήριξη Χρονίως Νοσούντων:  

https://medicalpsychology.eu/katoikon/ipostiriksi-xroniws-nosountwn/  

 Ψυχολογική Υποστήριξη Μετανοσοκομειακών Ασθενών: 
https://medicalpsychology.eu/katoikon/ipostiriksi-metanosokomeiakwn-asthenwn/  

 Ψυχολογική Περιγεννητική Φροντίδα:  

https://medicalpsychology.eu/katoikon/perigennitiki-frontida/   

8. Ένταξη του φορέα μας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρα-

κτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων από 13 Ιανουαρίου 2021. 

 

9. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2015, στις ακόλουθες δραστηριότητες: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & 

Υλοποίηση Προγραμμάτων / Δράσεων από Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Πόρους». 

 

10. Δημιουργία κύκλου πέντε (5) εθελοντών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατανέμονται στα εξής επι-

στημονικά πεδία: μία (1) Ψυχολόγος, μία (1) Νομικός, ένας (1) Msc Διοίκησης της Υγείας, μία (1) 

Κοινωνιολόγος και μία (1) Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός. 

 

11. Επέκταση της δραστηριοποίησης του Φορέα με την ίδρυση παραρτήματος στην περιοχή της Δυτικής 

Αττικής και συγκεκριμένα στο Δ. Μεγαρέων. 

 

12. Κατάθεση αίτησης του Φορέα για ένταξη στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

με αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ένταξης: 142225/ 21-07-2. 

https://medicalpsychology.eu/katoikon/ipostiriksi-xroniws-nosountwn/
https://medicalpsychology.eu/katoikon/ipostiriksi-metanosokomeiakwn-asthenwn/
https://medicalpsychology.eu/katoikon/perigennitiki-frontida/


 

 

 

13. Χορήγηση πιστοποιητικού “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ” για την άψογη εικόνα και ηθική 

επιχειρηματική προσέγγιση προς τους πελάτες και συνεργάτες του Φορέα, βάσει της μεθόδου O.T.I. 

(Opinion & Trust Index). 

 

14. Προσθήκη στον κύκλο εθελοντών μίας (1) αποφοίτου Πολιτικών επιστημών. 

 

15. Εγγραφή στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ») που δρα-

στηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας, με Αριθμό Μητρώου ID 2492. 

 
 

 


