ΜΕΛΗ «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»-Ψυχαναλυτική Πράξη
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ –ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Είναι στις προθέσεις μας η σύσταση μιας ενός καταλόγου Ψυχοθεραπευτών και Συνεργατών
Ψυχαναλυτικής Κατεύθυνσης,
με τον διακριτικό τίτλο Mέλη «Επέκεινα»-Ψυχαναλυτική
Πράξη.
Η ενέργεια αποσκοπεί πρωτίστως:
-Στην επίρρωση ενός συντεχνιακού αισθήματος «ανήκειν», και γενικότερα στην τόνωση της
επαγγελματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων.
-Στην ενίσχυση ενός συναδελφικού πνεύματος αλληλοϋποστήριξης και
(παραπομπές ασθενών, κ.λ.π).

αλληλοβοήθειας

-Στη διάδοση και προαγωγή της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής.
-Στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών διαμέσου της οργάνωσης σεμιναρίων,
ομαδικής εποπτείας, συγγραφικού έργου, έρευνας κ.λ.π.
-Στη συνεργασία των μελών στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του
Προγράμματος «Επέκεινα» με την ιδιότητα των εισηγητών, εκπαιδευτών, οργανωτών
σεμιναρίων κ.λ.π
2. Ο κατάλογος των μελών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Επέκεινα, στην
καρτέλα «Συνεργαζόμενα Μέλη». Έκαστη καταχώρηση, συνοδεύεται από ένα σύντομο
βιογραφικό του μέλους, περίπου 150 λέξεων (επιθυμητή η φωτογραφία).
3. Έκαστο μέλος καλείται να προβάλλει στο βιογραφικό του σημείωμα που αναρτά στην
επαγγελματική ιστοσελίδα του ή αλλού, μεταξύ των άλλων πληροφοριών, και την ιδιότητά του
ως «Μέλος του Προγράμματος “Επέκεινα”-Ψυχαναλυτική Πράξη.
4. Το Πρόγραμμα «Επέκεινα» υποστηρίζει τα μέλη του παντοιοτρόπως και δη προάγοντας τις
επαγγελματικές δράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει. Αντιστοίχως τα
μέλη καλούνται να διαδίδουν τις εκδηλώσεις και γενικότερα το έργο του Προγράμματος, μέσω
ανάλογων ενεργειών.
5. Τα μέλη δύνανται να συναντώνται για διαβουλεύσεις εφ’ όλης της ύλης σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
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6. Δύνανται να αιτούνται την ιδιότητα του μέλους:
•

Όσοι περάτωσαν τον τριετή κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Προγράμματος
Επέκεινα και εφόσον επιπροσθέτως:
-Έχουν κάνει στο παρελθόν μια ή περισσότερες διαχρονικές ψυχαναλύσεις ή
ψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες με έγκριτο* ψυχοθεραπευτή-ψυχαναλυτή.
-Τελούν ήδη σε ψυχανάλυση-ψυχοθεραπεία ή είναι στα πρόθυρα να την ξεκινήσουν.
-Εποπτεύονται ατομικά ή/και ομαδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα με έγκριτο*
ψυχοθεραπευτή-ψυχαναλυτή.

*Σημείωση: Η εγκυρότητα του ψυχαναλυτή ή ψυχοθεραπευτή ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης
είναι εκπορευόμενη και συναγόμενη, μεταξύ άλλων, εκ του ανήκειν του σε πιστοποιημένη
επιστημονική κοινότητα ή και εκ του απόηχου της γενικότερης κλινικής διαδρομής του στο
πεδίο της ψυχανάλυσης και της ψυχικής υγείας (π.χ δομή στην οποία παρέχει υπηρεσίες, τυχόν
συγγραφικό ή διδακτικό-ερευνητικό έργο, έξωθεν «καλή» κλινική μαρτυρία κ.λ.π).
•

•

Όσοι εκ των αποφοίτων του τριετούς κύκλου των του Προγράμματος Επέκεινα δεν
πληρούν μία ή περισσότερες εκ των προϋποθέσεων της προσωπικής ανάλυσης και
εποπτείας για το λόγο ότι δεν ασκούν κλινικό έργο, αλλά εντρυφούν στην
ψυχαναλυτική σκέψη αποκλειστικά και μόνον ως προσκείμενοι ερευνητές και
θεωρητικοί, και όχι ως επίδοξοι ψυχοθεραπευτές.
Συνάδελφοι ψυχαναλυτές ή ψυχοθεραπευτές ψυχαναλυτικής κατευθύνσεως οι οποίοι
δεν παρακολούθησαν την τριετή εκπαίδευση αλλά εκπαιδεύτηκαν ή και συνεχίζουν να
καταρτίζονται σε άλλο αναγνωρισμένο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της προσωπικής τους
ανάλυσης-ψυχοθεραπείας και εποπτείας.

*Σημείωση 1: Στη γκάμα των δράσεων του Προγράμματος, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα
παροχής εποπτείας στους εκπαιδευομένους και τα μέλη του, τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά.
*Σημείωση 2: Μέλη του Προγράμματος δύνανται να εκδηλώνουν αίτημα ψυχανάλυσης στον
οργανωτή του Προγράμματος ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση δε μπορούν ταυτόχρονα να
συμμετέχουν και στις εκπαιδευτικές του δράσεις.
7. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την επιστρέψουν
ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας το πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών και το βιογραφικό τους
σημείωμα. Ακολουθεί συνέντευξη γνωριμίας και συζήτησης εφ’όλης της ύλης με τον Σάββα
Μπακιρτζόγλου στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος, στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία
San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Από τη συνέντευξη εξαιρούνται οι
εκπαιδευόμενοι του Προγράμματος.
8. Κόστος της συνέντευξης, ευρώ 50.
9.Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός πενθημέρου.
Νοέμβριος 2019,
Για το Πρόγραμμα Επέκεινα-Ψυχαναλυτική Πράξη
Σάββας Μπακιρτζόγλου
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