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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.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 13436
Προς τα Μέλη του ΣΕΨ.
Θέμα: «Ανακοίνωση του ΔΣ σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις προς τους
πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, ανταποκρινόμενο στην
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της χώρας μας εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στην
περιοχή της Αττικής, διερευνά τρόπους οργάνωσης αξιόπιστης ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης προς τους πληγέντες, σε συνεργασία πάντα με τους φορείς της πολιτείας και
ειδικότερα με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αξιοποιώντας την εμπειρία του ΣΕΨ από το 2007 και τη Γραμμή Ψυχολογικής
Υποστήριξης του Συλλόγου μας για τους πυροπαθείς.
Παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους που επιθυμούν να συνδράμουν τους
πληγέντες, να μην προσέρχονται ως μεμονωμένα άτομα στην περιοχή της καταστροφής,
αλλά να εντάσσουν την επιθυμία τους να βοηθήσουν στα πλαίσια των ψυχοκοινωνικών
παρεμβάσεων έγκυρων φορέων της πολιτείας όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΚΑ, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι να είναι
εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση καταστροφών και διαχείριση κρίσεων και ειδικότερα
στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης Α’ Βοηθειών.
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Επισυνάπτουμε το έντυπο του ΣΕΨ για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού. Το
έντυπο αυτό είχε διανεμηθεί με πρωτοβουλία του συλλόγου μας σε 10.000 νοικοκυριά, που
είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2007 στην Πελοπόννησο και τη Νότια
Εύβοια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για τις ενέργειές του.
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Δ. Καραγιάννη
Κλινικός Ψυχολόγος
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