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Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 

 

(Το κείμενο που ακολουθεί είναι σχεδόν αυτούσιο απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου 

της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Παιδοψυχιατρικού Συνέδριου, κ. Δ. 

Γεωργιάδη, που εκφωνήθηκε κατά την τελετή έναρξης, στις 15 Μαΐου 2009)   

 

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η μικρή τότε Παιδοψυχιατρική κοινότητα, της 

οποίας αρκετά μέλη είχαν πολύτιμη και μακρά εμπειρία στο εξωτερικό προετοιμάζει 

την ίδρυση της Εταιρείας, της οποίας το καταστατικό υπογράφουν 31 ιδρυτικά μέλη 

(βλ. σχετικό πίνακα Παράρτημα Ι  και  Τετράδια Ψυχιατρικής Ν 26). Θα αναγνωριστεί 

ως Σωματείο με την επωνυμία «Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος» (Απόφαση 

Έγκρισης καταστατικού 4135/9.12.83, Πιστοποιητικό Καταχώρησης 1984). 

Ως σκοπός της Εταιρείας, ορίζεται «η προαγωγή της Παιδοψυχιατρικής και 

γενικότερα, η συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου της ψυχικής υγείας του 

παιδιού, του εφήβου, και της οικογένειας» (άρθρο 2 του καταστατικού). Το  2006 

(πρόεδρος: Ε. Σουμάκη), και μετά από μακρά ζύμωση θα γίνει νέα αναθεώρηση του 

καταστατικού της Εταιρείας, η οποία μετονομάζεται σε Παιδοψυχιατρική Εταιρεία 

Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, ενώ διατηρείται στη σφραγίδα η 

ιδρυτική χρονιά του 1983. Η Εταιρεία ορίζεται ως το βασικό όργανο της 

Παιδοψυχιατρικής στην Ελλάδα (άρθρο 3 του καταστατικού της). Εκπροσωπεί τους 

Έλληνες Παιδοψυχιάτρους προς τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, 

(Υπουργεία, ΠΙΣ, Ιατρικες Εταιρείες),  και τα  Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια θεσμικά 

όργανα.  

Το 2017 (πρόεδρος: Δ. Αναγνωστόπουλος) η Εταιρεία αποκτά τα δικά της γραφεία 

και η αλλαγή έδρας αποτυπώνεται στην αναθεώρηση του καταστατικού της το 2018.  

 

Στο 1ο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ( περίοδος 1983-1985), πρόεδρος εξελέγη 

ο  Ματθαίος Γιωσαφάτ, αντιπρόεδρος ο Δ. Καραγιάννης, γραμματέας ο Νίκος 

Χαμπέρης, και μέλη οι Ι. Τσιάντης, Ουρ. Μαχαίρα, Π. Πολυχρόνης, Κ. Τσιώλης.    

Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν εκλεγεί συνολικά 19 Διοικητικά Συμβούλια  μέσω 

της προβλεπόμενης ανά διετία εκλογικής διαδικασίας  (https://504eb9ce-8d3e-4907-

afd7-

cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_f7e7e985a539437fb25eb03f9b86fa7a.pdf), 

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_f7e7e985a539437fb25eb03f9b86fa7a.pdf
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_f7e7e985a539437fb25eb03f9b86fa7a.pdf
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_f7e7e985a539437fb25eb03f9b86fa7a.pdf
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με προέδρους κατά σειρά τους: Γιάννη Τσιάντη, Εύη Ζαχαρακοπούλου, Παναγιώτη 

Σακελλαρόπουλο, Αλεξάνδρα Ρούσσου, Ουρανία Μαχαίρα, Γιώργο Καραντάνο, 

Ειρήνη Τσανίρα, (δύο θητείες), Ευγενία Σουμάκη (δύο θητείες), Δημήτρη Γεωργιάδη 

(δύο θητείες), Αλίκη Γρηγοριάδου, Νικόλαο Ζηλίκη (δύο θητείες), Δημήτρη 

Αναγνωστόπουλο (δύο θητείες), Αικατερίνη Χάρη (τρέχον Δ.Σ., 2019-2021). 

Πλαισιώθηκαν στα διοικητικά συμβούλια από άξιους συναδέλφους και είχαν την 

υποστήριξη πολλών μελών μέσω της συμμετοχής τους σε ειδικές επιτροπές και σε 

εκπαιδευτικά/επιστημονικά προγράμματα της Εταιρείας (https://504eb9ce-8d3e-

4907-afd7-

cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_5f462c864a914c58919ee5283624160d.pdf). 

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της, την Εταιρεία απασχόλησε η κατοχύρωση του 

τίτλου της ειδικότητας, η προάσπιση της άσκησης του επαγγέλματος του 

παιδοψυχιάτρου, ( διεκδίκηση εισηγητικού της ρόλου  για παιδοψυχιατρικά θέματα 

στο ΚΕΣΥ, της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ, της 

σύστασης απαραιτήτων θέσεων παιδοψυχιάτρων, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 

του Υπουργείου Υγείας και σε διυπουργικές επιτροπές κλπ) η Εκπαίδευση των 

ειδικευομένων, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παιδοψυχιάτρων και η  ίδρυση και 

οργάνωση νέων παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.  

Η Εταιρεία έδειξε επίσης σημαντική δράση στο ζήτημα της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης και της αποασυλοποίησης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με 

επιστολές  και διαβήματα προς τους εκάστοτε Υπουργούς Υγείας (Στεφανής, 

Κακλαμάνης, Αβραμόπουλος, «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου» τεύχη 2004-  2009) 

αγωνίστηκε για το κλείσιμο  του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ως 

ασυλιακού χώρου, την ίδρυση Παιδοψυχιατρικών Τμημάτων σε Γενικά Νοσοκομεία  

και την ανάπτυξη κοινοτικών παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους νομούς 

της χώρας. Στη συνέχεια, δραστηριοποιήθηκε για την ανάπτυξη και τομεοποίηση των 

Υπηρεσιών με έμφαση στις κοινοτικές δομές, την κατοχύρωση του ηλικιακού 

φάσματος εξεταζομένων ασθενών (μέχρι 18 ετών, απόφαση ΚΕΣΥ, 2007), τη 

μετονομασία της ειδικότητάς μας σε «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου» (2018), και 

τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ειδικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες 

εναρμόνισής της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.   

Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα η Εταιρεία ήταν τα θέματα 

παιδιών που εμπλέκονται με τη δικαιοσύνη. Έγινε προσπάθεια συνεργασίας με το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα  για την παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη 

https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_5f462c864a914c58919ee5283624160d.pdf
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_5f462c864a914c58919ee5283624160d.pdf
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_5f462c864a914c58919ee5283624160d.pdf
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("ΨΠΕ» τ.12). Πήρε πολλές φορές θέση για ζητήματα που αφορούν στην ψυχική 

υγεία των παιδιών δίδοντας συνεντεύξεις και εκδίδοντας ανακοινώσεις στον τύπο με 

την ευκαιρία προβολής  θεμάτων που απασχόλησαν την επικαιρότητα ( όπως για τον 

τρόπο χειρισμού ζητημάτων κακοποίησης από τα ΜΜΕ). Στη θητεία του 2008-2009, 

επιτροπή υπό την αντιπρόεδρο Α. Γρηγοριάδου, εργάστηκε για την κατάρτιση 

Κώδικα Βιοηθικής και Δεοντολογίας, ο οποίος ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση της 

Εταιρείας στο Συνέδριο του 2009. Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας 

συγκροτήθηκε πενταμελές Συμβούλιο Βιοηθικής και Δεοντολογίας με τετραετή 

θητεία, και Ειδικές Επιτροπές (Εκπαίδευσης, Προάσπισης της Ειδικότητας, 

Ειδικευομένων κ.α.) 

 

Η εταιρεία εκπροσωπεί επίσημα τη χώρα μας  στα ευρωπαϊκά όργανα της ειδικότητας  

( ESCAP και UEMS) όπως και στα διεθνή ( IACAPAP).  Στην UEMS o καθηγητής κ. Ι. 

Τσιάντης  εξελέγη το  2006 πρόεδρος του κλάδου, η καθηγήτρια κ. Τζένη Σουμάκη 

εξελέγη το 2007 στο  Προεδρείο της ESCAP ως αντιπρόεδρος, και προσφάτως, από 

το 2019 εξελέγη πρόεδρος της ESCAP ο καθηγητής κ. Δ. Αναγνωστόπουλος, και στο 

Board ο καθηγητής κ. Κ. Κώτσης, όλοι με τετραετή θητεία.  

 

Επιστημονικές / Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Ένα από τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι η οργάνωση 

Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Από τα πρώτα Διοικητικά Συμβούλια δόθηκε μεγάλο 

βάρος στην  διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Συμποσίων στην Αθήνα 

αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 

παιδοψυχιάτρων και άλλων ειδικών της ψυχικής υγείας.  

Μέχρι το 1986 οι Παιδοψυχίατροι δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο των Πανελλήνιων 

Συνεδρίων Νευρολογίας και Ψυχιατρικής, και στα Πανελλήνια Ψυχιατρικά Συνέδρια 

της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στη συνέχεια. Από το 1998 (πρόεδρος Ειρ. 

Τσανίρα), αποφασίστηκε η συστηματική ανά δύο χρόνια οργάνωση  Πανελλήνιων 

Παιδοψυχιατρικών Συνεδρίων και το πρώτο υλοποιήθηκε υπό την προεδρεία της κ. 

Τσανίρα τον Μάη του 1999. Τα Συνέδρια που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με τα 

αντίστοιχα θέματα είναι τα ακόλουθα (https://www.hscap.gr/ekpaideysi):  

Επίσης, η Εταιρεία έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα Συμπόσια, Ημερίδες, και 

εκπαιδευτικά Σεμινάρια, και συμμετείχε με τα μέλη της σε Συνέδρια άλλων συναφών 

κλάδων.  

https://www.hscap.gr/ekpaideysi
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Τέλος, οι Έλληνες παιδοψυχίατροι έχουν μια συνεχώς αυξανόμενη  παρουσία στα 

διεθνή επιστημονικά Συνέδρια και ιδιαίτερα στα Συνέδρια της Ευρωπαϊκής 

Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας (ESCAP) και της Παγκόσμιας Εταιρείας Παιδοψυχιατρικής 

και συναφών Ειδικοτήτων (IACAPAP)  κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στον 

Διεθνή επιστημονικό χώρο.  

 

Η έκδοση περιοδικού «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου». Άλλες Εκδόσεις. 

Η έκδοση περιοδικού αποτέλεσε πρόταση και  αντικείμενο συζητήσεων από το πρώτο 

ήδη Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το 1984, αλλά το πρώτο τεύχος με τίτλο 

«Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου» κυκλοφόρησε το 2013 (Πρόεδρος: Ν. Ζηλίκης). Η 

ετήσια έκδοσή του συνεχίζεται μέχρι σήμερα (https://www.hscap.gr/news-1). Από το 

2004, με τον ίδιο τίτλο, εκδίδεται το επίσης ετήσιο Δελτίο Ενημέρωσης (Newsletter) 

της Εταιρείας (https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-

cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_54f3d637aaea4714be2a4a0c23c9a1ef.pdf).  

Έχουν εκδοθεί τα πεπραγμένα του Συμποσίου για τα παιδιά με υπερκινητικό 

σύνδρομο  ( Πεπραγμένα του  Συμποσίου, Έκδοση Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας 

Ελλάδος, 1992), και Εισηγήσεις του 5ου και του 6ου Πανελλήνιου Παιδοψυχιατρικού 

Συνεδρίου.  

 

Ένας πρώτος απολογισμός 

Στα 37 χρόνια της ύπαρξης της μέχρι σήμερα (2020), η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία 

Ελλάδος- Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων αποτελεί τον κύριο επιστημονικό 

και επαγγελματικό φορέα των Ελλήνων Παιδοψυχιάτρων. Από μόλις 20-25 μέλη που 

αριθμούσε το 1982 σήμερα πάνω από 400 εγγεγραμμένοι στα μητρώα της. 

Δραστηριοποιούνται στις κρατικές δομές του ΕΣΥ, σε Πανεπιστημιακές κλινικές που 

ιδρύθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης, και ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Με τις προσπάθειες των διοικητικών συμβουλίων της, την υποστήριξη των μελών και 

όσων ενεργοποιούνται στις επιτροπές της, η Εταιρεία αγωνίστηκε για την προάσπιση 

της επιστημονικής ταυτότητας της ειδικότητας, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, 

και για την ορθή άσκησή της. Οι παιδοψυχίατροι -το «σώμα» στ’ αλήθεια της 

Εταιρείας μας- έχουν κάθε λόγο να την πλαισιώνουν και να της δίνουν υπόσταση με 

την ενεργό συμμετοχή τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

https://www.hscap.gr/news-1
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_54f3d637aaea4714be2a4a0c23c9a1ef.pdf
https://504eb9ce-8d3e-4907-afd7-cc8033fca296.filesusr.com/ugd/d2928b_54f3d637aaea4714be2a4a0c23c9a1ef.pdf


5 

 

Ιδρυτικά μέλη της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος (1983) 

 

( από το πρώτο καταστατικό της Εταιρείας) 

 

 

 
 


