
 
1. Οι τρόποι συνεργασίας με το PsychologyΝow.gr είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Συγγραφή πρωτότυπων ψυχολογικών άρθρων γραμμένα σε κατανοητή γλώσσα και 
ύφος, χωρίς εξωτερικά links. Τα άρθρα να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλη ιστοσελίδα 
στο παρελθόν, πλην του συγγραφέα. 

• Αποστολή επιστημονικού υλικού, από τον κλάδο που εργάζεστε. Μπορεί να είναι 
έρευνα/άρθρο/επεξήγηση του πολυτίμου έργου σας συμβάλλοντας έτσι στην υπεύθυνη 
Προαγωγή της Ψυχολογίας και της Ψυχικής υγείας (π.χ. υλοποίηση προγραμμάτων σε 
ομάδες στόχους, ενέργειες κοινωνικής και ψυχολογικής ευαισθητοποίησης, ψυχολογικές 
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες κτλ).  

• Αποστολή της Εκδήλωσης Ψυχολογίας ή Ψυχικής Υγείας που διοργανώνετε (σεμινάριο, 
ημερίδα κτλ) ώστε να προβληθεί στην αντίστοιχη ενότητα. Η επικοινωνία των 
εκδηλώσεων ψυχολογίας με ελεύθερη είσοδο, είναι ΔΩΡΕΑΝ στο PsychologyΝow.gr.  

• Δημοσίευση έρευνας - Ψυχολογίας ή σχετικής με την Ψυχική υγεία -  ώστε το 
αναγνωστικό κοινό μας να ενημερωθεί για τα αποτελέσματά της.  

• Επιστημονική Συνεργασία με το PsychologyNow.gr (δείτε πληροφορίες στην 5η ενότητα) 
 

2. Ενδεικτική θεματολογία για τη συγγραφή άρθρων: 

 

• Προσωπικά άρθρα, με υλικό που προέρχεται από την κλινική και την ψυχοθεραπευτική 
σας εμπειρία.  

• Εμπνευσμένη σύνδεση της ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή, μέσα από μελέτες και 
έρευνες που προέρχονται από επιστημονικά Journals.  

• Υπεύθυνη αποτύπωση των ψυχολογικών θεμάτων και των ψυχιατρικών διαταραχών, 
με τρόπο που να είναι βοηθητικά για το ευρύ κοινό. 

Παραθέτουμε ενδεικτικά:  εξαρτήσεις, θυμός, αυτισμός, άγχος, εκφοβισμός, διαδίκτυο, 
κοινωνία, σχολείο, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αναπηρία, σχέσεις, συναισθήματα, 
διατροφικές διαταραχές, ψυχική υγεία, οικογένεια, παιδί, γάμος, μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
αθλητισμός, ειδική εκπαίδευση, εργασία, κλινική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, 
νευροεπιστήμες, περιβάλλον, οικονομία, έρευνα, φιλοσοφία, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός, 
πολιτική, κοινότητα, κοινωνικά δίκτυα, θρησκεία, αυτοκτονία, βία, προσωπικότητα, κρίση, 
παχυσαρκία, σεξουαλικές διαταραχές, φυλετικές διακρίσεις, στίγμα, σχιζοφρένεια, 
επαγγελματικά θέματα κ.α.  
 

Άρθρα με ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη, χωρίς νοηματική 
συνοχή και επιμέλεια, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται. 

 
3. Κριτήρια συνεργασίας με το PsychologyNow.gr: 

 
• Οι συγγραφείς/συνεργάτες χρειάζεται να προέρχονται από το χώρο της ψυχικής υγείας, 

της εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 



 
• Χρειάζεται να κατέχουν άδεια άσκησης στο επάγγελμά τους ή πιστοποιημένη 

εκπαίδευση από αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα, ελληνικό ή ξένο (π.χ. ιδιωτικό 
κολέγιο, ψυχοθεραπευτικό φορέα). 

• Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης και με 
ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε δημόσιο, ιδιωτικό ή ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

• Το άρθρο τους θα πρέπει να είναι πρωτότυπο (να μην έχει δημοσιευθεί προηγουμένως 
σε άλλη ελληνική ιστοσελίδα, πλην της δικής τους).  

• Η συχνότητα αποστολής του άρθρου να είναι ένα (1) τουλάχιστον άρθρο κάθε μήνα και 
να υπάρχουν βιβλιογραφικές πηγές, όταν υπάρχει αναφορά σε άλλη εργασία ή έρευνα.  

• Ο ελάχιστος αριθμός λέξεων είναι 400 και ο μέγιστος αριθμός λέξεων 2.000.  
• Οι επιστημονικοί συνεργάτες μπορούν να συνεργάζονται και με άλλα μέσα ενημέρωσης, 

χωρίς όμως να διαμοιράζονται τα ίδια άρθρα που δημοσιεύουν στο PsychologyNow.gr.  
 

4. Διαχείριση και επικοινωνία των άρθρων: 

 

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιστημονικού Συνεργάτη, προβάλλονται σε ειδική 
καρτέλα στο τέλος κάθε άρθρου. Μόνο οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του 
PsychologyNow.gr έχουν δικό τους προφίλ, καρτέλα στο τέλος κάθε άρθρου, 
φωτογραφία τους και στοιχεία επικοινωνίας. Η δημοσίευση άρθρων από μη 
Επιστημονικούς Συνεργάτες, γίνεται με την παράθεση του ονόματός τους ως συγγραφείς 
στο τέλος του άρθρου. 

• Τα άρθρα αξιολογούνται από την ομάδα του PsychologyΝow.gr και στη συνέχεια 
δημοσιεύονται. Διατηρούμε το δικαίωμα της μη δημοσίευσης άρθρων όταν κριθεί ότι 
δεν αντιπροσωπεύουν το ύφος του PsychologyΝow.gr. 

• Η προβολή του άρθρου είναι δωρεάν και μέσω της συνεργασίας παρέχονται ειδικές 
εκπτώσεις και παροχές για την προβολή του έργου του (σεμινάρια, βιβλία, προβολή στον 
επαγγελματικό κατάλογο των ειδικών του PsychologyΝow.gr). 

• Η δημοσίευση των άρθρων στον ιστότοπο PsychologyNow.gr δεν εγγυάται την 
κοινοποίησή τους στα κοινωνικά δίκτυα του PsychologyNow.gr. 

• Μη στέλνετε τα άρθρα σας χωρίς να έχετε διαβάσει τα κριτήρια συνεργασίας και 
δημοσίευσης άρθρων στο PsychologyNow.gr. 

5. Πώς θα γίνω Επιστημονικός Συνεργάτης του PsychologyNow.gr; Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1ο: Αποστολή του βιογραφικού σας στο articles@psychologynow.gr. Το βιογραφικό 
μελετάται από το PsychologyNow.gr για να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια 
Επιστημονικής Συνεργασίας με το PsychologyNow.gr. 

Βήμα 2ο: Εφόσον, πληρούνται τα κριτήρια Επιστημονικής Συνεργασίας, αποστέλλεται μέσω 
email στο μελλοντικό Συνεργάτη ένα Συμφωνητικό Συνεργασίας που περιλαμβάνει τους 
τρόπους συνεργασίας και πληροφορίες για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 



 
Το Συμφωνητικό Συνεργασίας χρειάζεται να αποσταλεί πίσω στο PsychologyNow.gr 
υπογεγραμμένο από το μελλοντικό Συνεργάτη, μαζί με τα παρακάτω στοιχεία για την 
ολοκλήρωση του Επιστημονικού Προφίλ: 

1. Επαγγελματική φωτογραφία σε αρχείο .jpg υψηλής ανάλυσης. 
2. Ένα σύντομο professional statement μέχρι 200 λέξεις. 
3. Την Επιστημονική/ Επαγγελματική ιδιότητα (π.χ. Κλινικός Ψυχολόγος).  
4. Επαγγελματικά στοιχεία (διεύθυνση εργασίας, επωνυμία εργασίας, τηλέφωνο, 

email) αν επιθυμείτε. 
5. Όνομα στήλης για τα άρθρα σας, αν επιθυμείτε.  
6. Φωτογραφίες των πτυχίων σας, για λόγους επιβεβαίωσης των στοιχείων σας. Για τη 

χρήση της ιδιότητας του Ψυχολόγου, χρειάζεται φωτογραφία της Άδειας Ασκήσεως 
Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

7. Διευθύνσεις λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (Facebook page – Twitter κτλ) αν 
επιθυμείτε. 
 

Βήμα 3ο: Αφού παραληφθούν τα αρχεία με τα στοιχεία σας και το Συμφωνητικό 
Συνεργασίας, θα σταλεί σχετικό email ενημέρωσης ότι έχει εγκριθεί η συνεργασία και 
δρομολογείται η δημιουργία του Επιστημονικού Προφίλ σας.  
 
Βήμα 4ο: Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του Επιστημονικού Προφίλ σας, θα σας 
σταλεί email με το σχετικό σύνδεσμο για να επισκεφθείτε το προφίλ σας. Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε αλλαγές στο Επιστημονικό Προφίλ σας, τις στέλνετε στο 
articles@psychologynow.gr. Στη συνέχεια μπορείτε να στείλετε το πρώτο σας άρθρο προς 
δημοσίευση στο PsychologyNow.gr. 

Η Επιστημονική Συνεργασία με το PsychologyNow.gr είναι εθελοντική και οι 
Συνεργάτες δεν πληρώνονται για τη συγγραφή, δημοσίευση και κοινοποίηση των 

άρθρων τους. 

Email επικοινωνίας για την αρθρογραφία  
και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες:  

articles@psychologynow.gr  
 

Σημείωση: Ως Επιστημονικοί Συνεργάτες μπορείτε να ενταχθείτε με ειδική έκπτωση στον 
Επαγγελματικό Οδηγό Ειδικών Ψυχικής Υγείας.  
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