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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
H Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Mαρία Καρεκλά εξελέγη Συντονίστρια
της Επιτροπής «Ψυχολογίας και Υγείας» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Ψυχολόγων (EFPA)
Σημαντική διάκριση πέτυχε η

Επίκουρη

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα
Ψυχολογίας

του

Πανεπιστημίου

Κύπρου,

Μαρία Καρεκλά καθώς εξελέγη Συντονίστρια
της Επιτροπής «Ψυχολογίας και Υγείας» της
Ευρωπαϊκής
Ψυχολόγων

Ομοσπονδίας
(European

Psychologists’ Associations-

Συνδέσμων

Federation

of

EFPA). Η Δρ

Καρεκλά είχε διοριστεί στην εν λόγω Επιτροπή από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, ο οποίος είναι
ο μοναδικός Κυπριακός φορέας που εκπροσωπείται στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Η Επιτροπή «Ψυχολογίας και Υγείας» αριθμεί 21 μέλη από χώρες της Ευρώπης. Ο ρόλος της
Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων στην έρευνα, εκπαίδευση και
επαγγελματική πράξη σχετικά με τη ψυχική και σωματική υγεία. Η Επιτροπή έχει επίσης
εξουσιοδοτηθεί να προτείνει πρότυπα για την εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική πράξη των
ψυχολόγων που εργάζονται σε πεδία υγείας.

Η Επιτροπή «Ψυχολογίας και Υγείας» δημοσιεύει συχνά ανακοινώσεις σε θέματα ψυχολογίας και
υγείας στην Ευρώπη, ενώ δραστηριοποιείται και συνεργάζεται με άλλους ευρωπαϊκούς και
παγκόσμιους φορείς στα συγκεκριμένα θέματα με σκοπό τη διαμόρφωσης πολιτικής σε διάφορα
κράτη - μέλη της Ε.Ε. στα θέματα ψυχολογίας και υγείας.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες της Επιτροπής , υπό την προεδρία της Δρος Μαρίας Καρεκλά
είναι η διεξαγωγή διεθνούς Συνεδρίου , στην Κύπρο, αναφορικά με θέματα ψυχολογίας και υγείας
ως μέρος του «Psychology European Semester», το οποίο έχει ανατεθεί στον Σύνδεσμο Ψυχολόγων
Κύπρου το χειμερινό εξάμηνο του 2018. Το Συνέδριο προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 2018
και θα φιλοξενήσει επιστημονικές παρουσιάσεις από μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής και άλλους
αξιόλογους ερευνητές.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που τα μέλη της Επιτροπής με εξέλεξαν για να τους καθοδηγήσω στα επόμενα
βήματα μας. Πιστεύω ότι μέσα από το ρόλο μου, θα μπορέσω να συμβάλω στην προώθηση της
ψυχολογίας στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής πράξης, τόσο σε τοπικό όσο
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως Επιτροπή έχουμε νέες ιδέες και βλέψεις για το μέλλον και θα κάνουμε
ότι μπορούμε για να τις υλοποιήσουμε» , ανέφερε η Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά.

