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Letter to the Editor
Eπιστολή προς τη Σύνταξη

Introduction

In the past century, biological, psychological and 
social sciences have brought significant progresses 
to psychiatry, building it is a broad medical specialty, 
closely linked to somatic medicine, psychology and 
society. Many psychiatrists early in their career have 
understood that it is easier to face these challenges 
in a collaborative way, and therefore there has been 
in the last decades a growth of local and national 
associations of psychiatric trainees and early career 
psychiatrists across Europe.

In 2007, the European Psychiatric Association (EPA) 
has integrated in its program the “Young Psychiatrists 
Committee”, an informal network of young psychia-
trists. This Committee since 2010 has been known as 
the Early Career Psychiatrists Committee (ECPC).

EPA has been making remarkable efforts towards 
supporting early career psychiatrists’ education and 

participation in scientific congresses, promoting 
their professional growth and integration into the 
international professional community. Likewise, early 
career psychiatrists contribute to EPA with their mo-
tivation, enthusiasm and creative ideas, proving this 
initiative as an effective win-win cooperation.

Why the Early Career Psychiatrists 
Committee?

You may consider joining the network of European 
Early Career Psychiatrists if you are a trainee in psy-
chiatry, or if your work experience does not exceed 
5 years from completion of professional training or 
your age is under 40. Your membership in the net-
work will promote fruitful cooperation with other 
young psychiatrists sharing similar education and 
research interests. EPA promotes early career psy-
chiatrists in developing networks, mentoring, and 
academic opportunities. Furthermore EPA provides 
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young psychiatrists with an opportunity to voice 
their opinions in regard to training, research and 
practice standards as well as empowering them 
in their professional development and career pro-
gress. 

Activities

The ECPC activities include four task forces-re-
search, publications, professional development, and 
meetings and associations.

The “Research Task Force” aims to promote inter-
national scientific projects in European countries and 
to facilitate young psychiatrists to develop research 
skills. 

The “Publications Task Force” focuses on various 
online educational materials posted on the EPA of-
ficial website. One major outcome has been the pub-
lication of two books written by early career psychia-
trists. 

The “Professional Development Task Force” coop-
erates with different organizations to hold courses, 
workshops, seminars and other educational activi-
ties. In addition, the Task Force conducts relevant 
surveys to assess young psychiatrists’ needs.

Last, but certainly not the least, the “Task Force 
on Meetings and Associations” collaborates ac-
tively with other organizations such as the Early 
Career Psychiatrists Section of the World Psychiatric 
Association (WPA), the European Federation of 
Psychiatric Trainees (EFPT) and the Young Psychia-
trists’ Network (YPN), inviting ECPs to participate in 

the EPA Congress and in other collaborative pro-
fessional meetings and events. It also represents 
the ECPC in meetings, such as the European Union 
of Medical Specialists (UEMS), and has been pro-
moting ECPC activities in our partners’ newslet-
ters.

Opportunities

The ECPC objectives also include organizing a high-
quality scientific track for early career psychiatrists 
within the annual EPA Congress, where young col-
leagues have the opportunity to share ideas, experi-
ences and to inspire others. Also, since 2007 a schol-
arship programme has been initiated for European 
early careers psychiatrists, supporting their registra-
tion, travel and accommodation expenses. 

ECPC is proud to promote the “Gaining Experience 
Programme”, a short observership placement of be-
tween 2 to 8 weeks in various psychiatric institutions 
across Europe, offered to those that have finished 
their psychiatry training already, supporting with 
scholarships for those selected.

If you are an Early Career Psychiatrist, ECPC warm-
ly  invites you to join our network by subscribing to 
the Early Career Psychiatrists mailing list by contact-
ing: ecpc@europsy.net. By doing so, you will receive 
information about our activities as well as other ex-
citing projects and programmes aimed at  early ca-
reer psychiatrists. Further information is available at 
www.europsy.net/what-we-do/early-career-psychia-
trists/.
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Εισαγωγή

Κατά τον περασμένο αιώνα οι βιολογικές, ψυχολο-
γικές και κοινωνικές επιστήμες οδήγησαν σε σημα-
ντική πρόοδο την Ψυχιατρική, οικοδομώντας την σε 
μια ευρεία ιατρική ειδικότητα, στενά συνδεδεμένη με 
τη σωματική ιατρική, την ψυχολογία και την κοινω-
νία. Πολλοί ψυχίατροι στα αρχικά στάδια της σταδιο-
δρομίας τους έχουν κατανοήσει ότι είναι ευκολότερο 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συναντούν, 
με έναν συνεργατικό τρόπο και για τον λόγο αυτόν 
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες αύξηση των 
τοπικών και εθνικών ενώσεων ειδικευομένων ψυχια-
τρικής και νέων ψυχιάτρων σε όλη την Ευρώπη.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Εταιρεία (Euro-
pean Psychiatric Association, EPA) ενσωμάτωσε στο 
πρόγραμμά της την «Επιτροπή Νέων Ψυχιάτρων» ως έ-
να άτυπο δίκτυο νέων ψυχιάτρων. Η επιτροπή αυτή α-
πό το 2010 είναι γνωστή ως Επιτροπή Ψυχιάτρων στην 
Έναρξη της Σταδιοδρομίας (Early Career Psychiatrists 
Committee, ECPC).

H EPA κάνει σημαντικές προσπάθειες να στηρίξει 
τους νέους ψυχιάτρους στους τομείς της εκπαίδευ-
σης και της συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέ-
δρια, προωθώντας την επαγγελματική τους ανάπτυ-
ξη και την ένταξή τους στη διεθνή επαγγελματική 

κοινότητα. Αντίστοιχα, οι ψυχίατροι στην έναρξη της 
σταδιοδρομίας συνεισφέρουν στην ΕΡΑ με την κινη-
τοποίησή τους, τον ενθουσιασμό και τις δημιουργι-
κές ιδέες αποδεικνύοντας τη συνεργασία αυτή ως 
κερδοφόρα και αποτελεσματική. 

Γιατί η Επιτροπή Ψυχιάτρων 
στην Έναρξη της Σταδιοδρομίας;

Μπορείτε να ενταχθείτε στο δίκτυο των Ευρωπαίων 
Ψυχιάτρων στην Έναρξη της Σταδιοδρομίας εάν εί-
στε ειδικευόμενος ψυχιατρικής ή η επαγγελματική 
σας εμπειρία δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από 
την ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσής 
σας ή η ηλικία σας είναι κάτω των 40 ετών. Η ένταξή 
σας ως μέλος του δικτύου θα προωθήσει τη γόνιμη 
συνεργασία με άλλους νέους Ψυχιάτρους που μοιρά-
ζονται παρόμοια εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδια-
φέροντα. Η ΕΡΑ παροτρύνει τους Ψυχιάτρους στην 
Έναρξη της Σταδιοδρομίας στην ανάπτυξη δικτύων, 
καθοδήγησης και ακαδημαϊκών ευκαιριών. Επιπλέον 
η ΕΡΑ παρέχει στους νέους ψυχιάτρους την ευκαιρία 
να ακουστεί η γνώμη τους σχετικά με την εκπαίδευ-
ση, την έρευνα και τα πρότυπα ιατρικής πρακτικής, 
καθώς επίσης συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της 
επαγγελματικής τους εξέλιξης και την πρόοδο της 
καριέρας τους. 

Ποιες δυνατότητες έχουν 
οι Ευρωπαίοι ψυχίατροι 

στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους;
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Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της ECPC περιλαμβάνουν τέσ-
σερεις ομάδες εργασίας-έρευνας, δημοσιεύσεων, ε-
παγγελματικής εξέλιξης και συνεδρίων-εταιρειών. 

Η «Ομάδα Εργασίας Έρευνας» στοχεύει στην προ-
ώθηση διεθνών επιστημονικών ερευνητικών προ-
γραμμάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες και στη διευκό-
λυνση των νέων ψυχιάτρων στην ανάπτυξη ερευνη-
τικών δεξιοτήτων. 

Η «Ομάδα Εργασίας Δημοσιεύσεων» επικεντρώνε-
ται σε ποικίλα διαδικτυακά εκπαιδευτικά υλικά, τα 
οποία δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο της 
ΕΡΑ. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι η δημοσίευση 
δύο βιβλίων με συγγραφείς Ψυχιάτρους στην Έναρξη 
της Σταδιοδρομίας. 

Η «Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Εξέλιξης» συ-
νεργάζεται με διαφορετικούς Οργανισμούς για τη δι-
οργάνωση μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και 
άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, 
πραγματοποιεί σχετικές έρευνες για την αξιολόγηση 
των αναγκών των Νέων Ψυχιάτρων. 

Τέλος, η «Ομάδα Εργασίας Συνεδρίων και Εταιρειών» 
συνεργάζεται ενεργά με άλλους Οργανισμούς, όπως ο 
Κλάδος Ψυχιάτρων στην Έναρξη της Σταδιοδρομίας 
της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕCP WPA), η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ειδικευομένων Ψυχιατρικής 
(EFPT) και το Δίκτυο Νέων Ψυχιάτρων (YPN), προσκα-
λώντας τους να συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΕΡΑ, 
καθώς και σε άλλες επαγγελματικές συναντήσεις και 
εκδηλώσεις. Εκπροσωπεί, επίσης, την ECPC σε συνα-
ντήσεις, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων 
Ιατρών (UEMS), και προωθεί τις δραστηριότητες της 
ECPC στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία των συ-
νεργατών της. 

Δυνατότητες

Οι στόχοι της ECPC περιλαμβάνουν την οργάνωση 
ενός επιστημονικού προγράμματος υψηλής ποιότη-
τας στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου της ΕΡΑ για 
τους ψυχιάτρους στην αρχή της καριέρας τους, όπου 
νέοι συνάδερφοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 
ιδέες, εμπειρίες και να εμπνεύσουν άλλους συνα-
δέλφους. Επίσης, από το 2007 ξεκίνησε ένα πρό-
γραμμα υποτροφιών για Ευρωπαίους Ψυχιάτρους 
στην Έναρξη της Σταδιοδρομίας, υποστηρίζοντας 
τα έξοδα εγγραφής, ταξιδιού και διαμονής τους στο 
Συνέδριο της ΕPA. 

Η ΕCPC είναι υπερήφανη για την προώθηση του 
«Προγράμματος Απόκτησης Εμπειρίας», μιας βρα-
χυχρόνιας τοποθέτησης παρατήρησης διαστή-
ματος 2 έως 8 εβδομάδων σε ποικίλα Ψυχιατρικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, το οποίο 
προσφέρεται σε όσους νέους ψυχιάτρους έχουν 
ήδη ολοκληρώσει την ψυχιατρική τους εκπαίδευση, 
υποστηρίζοντας με υποτροφία αυτούς που επιλέγο-
νται. 

Εάν είστε Ψυχίατροι στην Έναρξη της Σταδιο-
δρομίας, η ECPC σας προσκαλεί θερμά να συμμε-
τάσχετε στο δίκτυό της κάνοντας εγγραφή στη 
λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επικοι-
νωνώντας στο: ecpc@europsy.net. Με τον τρόπο 
αυτόν θα ενημερώνεστε σχετικά με τις δραστηριό-
τητες καθώς και άλλα συναρπαστικά ερευνητικά 
προγράμματα που απευθύνονται σε ψυχιάτρους 
στην αρχή της καριέρας τους. Θα αισθανθούμε 
ιδιαίτερη τιμή να διατηρήσετε επαφή μαζί μας. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστό-
τοπο: http://www.europsy.net/what-we-do/early-
career-psychiatrists/.


