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ΔΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
ΑΙΣΗΗ ΑΚΤΡΩΗ
Τνπ εδξεύνληνο ζηελ Αζήλα (νδόο Γαζθαιάθε, αξηζ. 35, Τ.Κ. 115 26)
Δπηζηεκνληθνύ-Δπαγγεικαηηθνύ Σσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ
ΔΛΛΗΝΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ», λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνπ από ηελ Πξόεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ, θα Βαζηιηθή ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ.

ΚΑΣΑ
1.Τεο ππ’ αξηζ. πξση. Τ7/Γ.Π./6701/28.3.2012 Δγθπθιίνπ-Γηαηαγήο
(«ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32 Α΄) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 4 παξ. 16 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄)»ΑΓΑ:Β4Β4Θ-1ΣΘ) ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ηδίσο,
θαηά ην κέξνο ηεο, κε ην νπνίν ΑΦΔΝΟ αθνξά (εηδηθά) ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ θαη ΑΦΔΣΔΡΟΤ νξίδεη (εηδηθά) όηη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 991/1979 (ΦΔΚ 278, η. Α΄) θαη ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236, η. Α΄) είλαη «δηαηάμεηο από ηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο θαη
αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3919/2011». Καη
2.Κάζε άιιεο ζπλαθνύο κε ηελ πξναλαθεξόκελε, ππό ζηνηρείν 1,
πξάμεο ή παξάιεηςεο.
Αζήλα, 28 Μαΐνπ 2012
Ι. ΙΣΟΡΙΚΟ-ΔΝΝΟΜΟ ΤΜΦΔΡΟΝ
1. Τν Σσκαηείν καο ζπζηήζεθε, ην έηνο 1963, δπλάκεη ηνπ εγθξηζέληνο,
κε ηελ ππ’ αξηζ. 2067/7.2.1963 Απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ, Καηαζηαηηθνύ θαη θαηαρσξήζεθε ζηα νηθεία Βηβιία θαηαρώξεζεο
αλαγλσξηζκέλσλ Σσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κε αξηζκό Μεηξώνπ
2944. Τν αλσηέξσ Καηαζηαηηθό ηζρύεη ζήκεξα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, νη
νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηηο ππ’ αξηζ. 5467/30.12.1972, 2534/14.7.1983 θαη
5049/29.8.2001 Απνθάζεηο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
2. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 3919/2011(«Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο
ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ

ζηελ πξφζβαζε θαη

άζθεζε επαγγεικάησλ-ΦΔΚ η. Α΄ 32/2.3.2011), ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
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ηνπ Ψπρνιόγνπ επηηξεπόηαλ κόλν ζηνλ θάηνρν ηεο εηδηθήο άδεηαο,
ρνξεγνύκελεο ζύκθσλα κε ηηο εμήο δηαηάμεηο:
α) Τνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 991/1979, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο κε ην
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2646/1998, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Άξζξν 1. Άδεηα γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιόγνπ.1. Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ Φπρνιόγνπ επηηξέπεηαη κόλνλ ζηνλ θάηνρν ηεο εηδηθήο αδείαο γη απηφ,
πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ. Ο Ψπρνιφγνο ζηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ εξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη εξγάδεηαη κε ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο θαη
κεζφδνπο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Ψπρνινγίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη βειηίσζή ηνπο.
2. Η άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ςπρνιόγνπ ρνξεγείηαη
κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε. 3. Καλείο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ
ηίηιν ηνπ Ψπρνιφγνπ, ζε επαγγεικαηηθέο ή επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλ
δελ είλαη θάηνρνο ηεο αδείαο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιφγνπ
φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν απηφ»
β) Τνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 991/1979, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο κε ην
άξζξν 27 ηνπ

Ν. 2646/1998, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο:. ……..Άξζξν 3.

Πξνϋπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο
επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιόγνπ.1. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο ηνπ
επαγγέικαηνο Φπρνιόγνπ απαηηείηαη ν ελδηαθεξόκελνο :α) Να έρεη πηπρίν
ζπνπδώλ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηεο
αιινδαπήο. Η αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία ησλ ηίηισλ μέλσλ Αλσηάησλ ρνιψλ
Ψπρνινγίαο ή θιάδνπ ηεο ζα γίλεηαη απφ ην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν
Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο. β) Να έρεη εθπιεξώζεη
ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο ή λα
βξίζθεηαη λφκηκα έμσ απφ ην ζηξάηεπκα ή λα ππεξεηεί ζε απηφ. γ) Να κελ έρεη
θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα, γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε,
εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, θηβδειεία, παξαράξαμε, γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί
λαξθσηηθψλ, γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, παηδνθηνλία, γηα αξπαγή
πξνζψπνπ, γηα εγθιήκαηα θαηά γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, γηα εγθιήκαηα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη γηα αηζρξνθέξδεηα. δ) Να
είλαη πγηήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαζνξίδνληαη
νη παζήζεηο θαη βιάβεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο ηνπ
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επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιφγνπ. ε) Να θαηαζέζεη παξάβνιν δεκόζηνπ ηακείνπ
νξηδφκελν απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 2. Γηα ηελ απόδεημε ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ν ελδηαθεξόκελνο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη : α) επίζεκν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ β)
πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηαζηάζεσο

γ) πιήξεο αληίγξαθν

πνηληθνύ κεηξώνπ δ) πηζηνπνηεηηθό πγείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο
επηηξνπήο. ε) γηα ηνπο αιινδαπνύο, απαηηείηαη πέξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά
κε ηα ζηνηρεία α, γ θαη δ θαη άδεηα εξγαζίαο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη
πηζηνπνηεηηθφ ακνηβαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ζη).

Γηα

ηελ

ρνξήγεζηλ αδείαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιφγνπ έθαζηνο
ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζε κεηά ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
παξάβνινλ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε δηα
απνθάζεσο
Δηδηθφλ

ησλ

Τπνπξγψλ

Λνγαξηαζκφλ

θνηλήο

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, εηο

"έθδνζηο

αδείαο

αζθήζεσο επαγγέικαηνο

ηνπ

Ψπρνιφγνπ" ν νπνίνο ηεξείηαη εηο ηελ Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο. Σν πξντφλ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνχηνπ εηζάγεηαη εηο ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη
δηαηίζεηαη κέζσ απηνχ δηα ηνπο ζθνπνχο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε
απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, αλαγξαθνκέλεο πξνο ηνχην
ζρεηηθήο πηζηψζεσο εηο ηνλ Πξνυπνινγηζκφλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνχηνπ3. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ςπρνιφγνπ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο,
νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηδησηηθή
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ςπρνιφγνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο
ςπρνινγίαο. Ο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ…. 5. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο
ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηελ Διιάδα ζε αιινδαπνχο, πνπ
έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εδαθίσλ α, γ θαη δ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθ` φζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη
ζην εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3,αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Κνηλσληθήο εξγαζίαο.6. Αη αξκνδηφηεηεο

θαη

νη

φξνη

εξγαζίαο

ησλ

κε
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εηδηθεπκέλσλ

Ψπρνιφγσλ

θαζνξίδνληαη

κε απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγνχ

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ κεηά γλψκελ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ».
γ)Τνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 991/1979, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο κε ην
άξζξν 27 ηνπ

Ν. 2646/1998, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Άξζξν 10. Άδεηα

άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη θαη` εμαίξεζε ζε όζνπο κέρξη
31.12.1993 θαηέρνπλ : 1. Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο θηινζνθίαο, παηδαγσγηθήο
θαη ςπρνινγίαο, κε θαηεύζπλζε ηελ ςπρνινγία, Α.Δ.Ι. θαη κεηαπηπρηαθό
ηίηιν ζπνπδώλ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζηελ
ςπρνινγία ή θιάδνπ απηήο, ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηεο αιινδαπήο,
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ. 2. Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο θηινζνθίαο,
παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, κε θαηεύζπλζε ζηελ ςπρνινγία, Α.Δ.Ι. θαη
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ
ςπρνινγία ή θιάδν απηήο, ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηεο αιινδαπήο,
δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ,
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, θχξηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε
σο ςπρνιφγνη. 3. Πηπρίν ςπρνινγίαο νκνηαγνύο πξνο ηα ειιεληθά Α.Δ.Ι.
Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα πεληαεηή
ηνπιάρηζηνλ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, θύξηα επαγγεικαηηθή
απαζρόιεζε σο ςπρνιόγνη. Γηα ηελ ηζνηηκία ησλ ηίηισλ αιινδαπήο ησλ
πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2 ή γηα ην νκνηαγέο ηνπ αιινδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
πεξίπησζεο 3 απνθαίλεηαη ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ
πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο(ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.).Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο νξίδεηαη ν ηξφπνο, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα
εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ».
δ) Τεο εθδνζείζαο, θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 3 ηνπ πξνπαξαηεζέληνο άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 991/1979, ππ’ αξηζ.

νηθ

7106/22.12.1998 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο («Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ςπρνιφγνπ»-ΦΔΚ η. Β΄
1331/31.12.1998), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Γηα ηελ ηζνηηκία ησλ ηίηισλ
αιινδαπήο ησλ πεξηπηώζεσλ 1 θαη 2 ή γηα ην νκνηαγέο ηνπ αιινδαπνύ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο πεξίπησζεο 3 απνθαίλεηαη ην Γηαπαλεπηζηεκηαθό
Κέληξν Αλαγλώξηζεο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο (Γ.Ι.Κ.Α.Σ..Α.). Γηα
ηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ εδαθ. ε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.
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2646/1998 απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ ηκήκαηνο, ε νπνία λα
απνδεηθλχεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Γηα
πεξηπηψζεηο 2 θαη 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ

γηα ηελ θύξηα επαγγεικαηηθή

απαζρόιεζε ησλ ηξηώλ (3) θαη πέληε (5) εηώλ αληίζηνηρα απαηηείηαη:
έλαξμε επηηεδεύκαηνο σο ςπρνιόγνο από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ ή βεβαίσζε
ηεο αξκόδηαο αξρήο πεξί ηεο θύξηαο απαζρνιήζεσο ηνπ σο ςπρνιόγνπ
ζην δεκφζην ηνκέα, ή ζε Ννκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή ζε Ννκηθφ
πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ επηρνξεγνχκελν απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
ή πηζηνπνηεηηθό ηνπ εξγνδόηε, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ρξόλνο
εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ απαζρόιεζε σο
ςπρνιόγνπ, ζεσξεκέλνπ από ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο». Καη
ε) Τνπ Π.Γ. 165/2000 («Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε έλα
γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ,
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ»-ΦΔΚ η. Α΄ 149/20.6.2000), ηξνπνπνηεζέληνο κε ην Π.Γ.
373/2001, ην Π.Γ 385/2002 θαη ην Ν. 3794/2009 θαη θαηαξγεζέληνο κε ην
άξζξν 60 ηνπ Π.Γ. 38/2010.
3. Αθνινύζεζε ε έθδνζε ηνπ Π.Γ/ηνο 38/2010

(«Πξνζαξκνγή ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ»»-ΦΔΚ η. Α΄ 78/25.5.2010), ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ην επάγγεικα ηνπ Ψπρνιόγνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα
«Ννκνζεηηθά ξπζκηδόκελα επαγγέικαηα, πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζηε
δεκόζηα πγεία ή αζθάιεηα», ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα VIII
ηνπ ελ ιόγσ Π.Γ/ηνο θαη γηα ηα νπνία εθαξκόδνληαη:
α) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «5. Καηά ηελ πξώηε παξνρή ππεξεζηώλ, ζηελ
πεξίπησζε ησλ λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελσλ επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ
επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία ή αζθάιεηα θαη δελ ηπγράλνπλ απηφκαηεο
αλαγλψξηζεο δπλάκεη ηνπ ηίηινπ III θεθάιαην III, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην
παξάξηεκα VIII ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ε αξκόδηα αξρή ηεο παξαγξάθνπ
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6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ θξίλεη όηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
απνθπγή ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ή ηεο αζθάιεηαο ηνπ απνδέθηε ηεο
ππεξεζίαο ιόγσ έιιεηςεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ παξόρνπ,
δηελεξγεί, πξηλ από ηελ πξώηε παξνρή ππεξεζηώλ, έιεγρν ησλ
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπ παξόρνπ γηα ην νηθείν επάγγεικα. Ο
έιεγρνο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ κέηξα. Δληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο θαη ησλ
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ε σο άλσ αξρή ρνξεγεί ζηνλ πάξνρν ηε βεβαίσζε
γηα ηε ζύλλνκε παξνρή ππεξεζηώλ ή ηνλ ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ην
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε. Δάλ ππάξρεη δπζθνιία, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη θαζπζηέξεζε, ε αξκφδηα αξρή γλσζηνπνηεί ζηνλ πάξνρν εληφο ηνπ
πξψηνπ κελφο ηνλ ιφγν ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ιήςε
απφθαζεο, ε νπνία δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο απφ ηελ
παξαιαβή φισλ ησλ εγγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ αξρή θαηά ηνλ
έιεγρν δηαπηζηώλεη όηη ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα
επαγγεικαηηθά πξνζόληα ηνπ παξόρνπ θαη ηελ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε
ζηελ Διιάδα θαη θξίλεη όηη απηό κπνξεί λα απνβεί επηβιαβέο γηα ηε
δεκόζηα πγεία ή αζθάιεηα, δεηεί από ηνλ πάξνρν λα απνδείμεη όηη θαηέρεη
ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, ηδίσο κέζσ δνθηκαζίαο
επάξθεηαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ε αξρή δύλαηαη λα
δεηήζεη ηελ γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ ηνπ άξζξνπ 54. ε θάζε πεξίπησζε, ν πάξνρνο δύλαηαη λα
παξέρεη ππεξεζίεο από ηνλ επόκελν κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ιακβάλεηαη ε απόθαζε θαη` εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ.
Αλ ε αξκόδηα αξρή δελ αληηδξάζεη εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ
παξνύζα παξάγξαθν πξνζεζκηώλ, νη ππεξεζίεο είλαη δπλαηόλ λα
παξαζρεζνύλ. ηηο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ επαιεζεπηεί ηα
επαγγεικαηηθά πξνζόληα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, ε παξνρή
ππεξεζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ειιεληθνύ επαγγεικαηηθνύ ηίηινπ.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ νξίδνληαη νη αξκόδηεο αξρέο γηα
ηελ ππνβνιή θαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ δειώζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
παξνρήο ππεξεζηψλ, ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο ηνπ παξόρνπ θαη ηεο
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ρνξεγνύκελεο ζε απηόλ βεβαίσζεο, θαζψο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ».
β) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 («Πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο») θαη ηνπ
άξζξνπ 14 («Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα») ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ. Καη
γ) Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 5 εδάθην δεύηεξν ηνπ Γηαηάγκαηνο
απηνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, αξκόδηα Αξρή, γηα λα δέρεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ Ψπρνιόγσλ θαη λα εθδίδεη ηηο Απνθάζεηο αλαγλώξηζεο ησλ
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ,
είλαη ην Σπκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ (Σ.Α.Δ.Π.), ην
νπνίν ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 55 ηνπ ίδηνπ Γηαηάγκαηνο.
4.Υπό ην αλσηέξσ θαζεζηώο ηνπ Π.Γ/ηνο 38/2010, δελ έρνπλ
εθδνζεί, κέρξη ζήκεξα:
α) Η πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
Γηαηάγκαηνο απηνύ, Υπνπξγηθή Απόθαζε. Καη
β) Η πξνβιεπόκελε από ηελ πξνπαξαηηζέκελε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ, Υπνπξγηθή Απόθαζε.
Πεξαηηέξσ, ε εθδνζείζα ππ’ αξηζ. 89034/ΙΑ/3.8.2011 («Όξνη θαη
δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ κε ην Π.Γ. 38/2010»-ΦΔΚ η. Β΄
2047/14.9.2011) Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Παηδείαο, Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο δελ
θαιύπηεη

ην

επάγγεικα

ηνπ

Ψπρνιόγνπ,

εθόζνλ,

ε

άζθεζε

ηνπ

επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ, εληόο ηνπ πξνεθηεζέληνο ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ, απαηηεί, αλακθηζβεηήησο, εηδηθόηεξεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο,
σο «λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελ[ν] επαγγέικα, πνπ έρ[εη] επηπηώζεηο ζηε
δεκόζηα πγεία».
5.

Τελ

2.3.2011

δεκνζηεύζεθε

ν

Ν.

3919/2011

(«Αξρή

επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ

ηεο
ζηελ

πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ-ΦΔΚ η. Α΄ 32/2.3.2011), ζην άξζξν 3 ηνπ
νπνίνπ νξίδνληαη ηα αθόινπζα: «Καηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ απαηηήζεσλ
πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ 1. Η
απαίηεζε

πξνεγνύκελεο

δηνηθεηηθήο

άδεηαο

γηα

ηελ

άζθεζε

επαγγέικαηνο, πέξαλ εθείλσλ γηα ηα νπνία δηαιακβάλεηαη ξχζκηζε ζην
Κεθάιαην Β` ηνπ παξφληνο, φηαλ ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ζπλαξηάηαη πξνο
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ηελ αληηθεηκεληθψο δηαπηζηνχκελε θαηά δεζκία αξκνδηφηεηα, ζπλδξνκή λφκηκσλ
πξνυπνζέζεσλ, παύεη λα ηζρύεη κεηά πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Απφ ην ρξνληθφ εθείλν ζεκείν θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην επφκελν εδάθην, ην επάγγεικα αζθείηαη
ειεπζέξσο κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ από ηελ αλαγγειία ελάξμεσο αζθήζεώο
ηνπ, ζπλνδεπόκελε από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ, ζηελ θαηά ηηο ηζρύνπζεο ζην
ρξνληθό εθείλν ζεκείν δηαηάμεηο αξκόδηα πξνο αδεηνδόηεζε δηνηθεηηθή
αξρή. Η αξρή απηή δύλαηαη, εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηε ιήςε ηεο
αλαγγειίαο, λα απαγνξεύζεη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξώλνληαη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο πξνο
ηνύην ή δελ πξνθύπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο από ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία.
Έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν επεξρφκελεο ή επηβαιιφκελεο
κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε, ζηελ πεξίπησζε αζθήζεσο
επαγγέικαηνο ρσξίο ηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην δηνηθεηηθήο άδεηαο,
λννχληαη κεηά πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,
ζπλαπηφκελεο πξνο ηελ έλαξμε αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε
αλαγγειία πεξί ηνχηνπ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή θαη επαθφινπζε αλακνλή
επί ηξίκελν, θαζψο θαη πξνο ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο παξά ηε δηαηχπσζε
πξνο ηνχην απαγνξεχζεσο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 2. Με πξνεδξηθό
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ θαζ` ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ
θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε εμαηξέζεσο
σο πξνο νξηζκέλν επάγγεικα από ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ, αλ ε δηαηήξεζε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πξνεγνύκελεο
δηνηθεηηθήο άδεηαο επηβάιιεηαη από επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο».
6. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ Ν.3919/2011, ην Γ.Σ. ηνπ
Σσκαηείνπ καο απέζηεηιε, πξνο ηνλ Υπνπξγό Υγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο, ην ππ’ αξηζ. πξση. 11471/21.6.2011 έγγξαθό ηνπ («ΘΔΜΑ:
Έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Ψπρνιφγνπ απφ ην άξζξν 3, απξ. 2 ηνπ Ν. 3919 επεηδή ζπληξέρνπλ ιφγνη
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο») , ζην νπνίν αλαθέξνληαη, επί ιέμεη, ηα αθόινπζα:
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<<Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Ψπρνιφγσλ-ΔΨ,
κεηά απφ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
αηηείηαη, γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνύ
Γηαηάγκαηνο γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιόγνπ από ην
άξζξν 3, παξ. 2 ηνπ Ν. 3919 πεξί «Αξρήο ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο
θαηάξγεζεο αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε
επαγγεικάησλ».

Σν

επάγγεικα

ηνπ

ςπρνιόγνπ

είλαη

λνκνζεηηθά

θαηνρπξσκέλν ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο 991/79, 2646/98,
ηελ Κ.Ο. 89/48, ην Π.Γ. 38/2010 θαη ε θαηάξγεζε ησλ λόκσλ πνπ ην
δηέπνπλ απνηειεί ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ Γεκόζηα Τγεία. Δπίζεο ην
επάγγεικα ηνπ ςπρνιφγνπ πνηέ δελ αλήθε ζηελ νκάδα ησλ απνθαινχκελσλ
«θιεηζηψλ επαγγεικάησλ» θαη κέρξη ζήκεξα νπδέπνηε ζηελ ηζηνξία ηνπ
επαγγέικαηνο καο ππήξραλ πεξηνξηζκνί φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ ζρεηηθφ
λφκν (Ν3919). Ο ύιινγνο Διιήλσλ Φπρνιόγσλ-ΔΦ ηειεί ππό ηνλ έιεγρν
θαη ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηδξύζεθε ην 1963 θαη είλαη ν
επίζεκνο επαγγεικαηηθόο-επηζηεκνληθόο θνξέαο ησλ Φπρνιόγσλ ζηε
ρώξα καο, ζχκθσλα κε ηνπο λόκνπο 991/789 άξζξν 8, 2646/98, ηελ
Κνηλνηηθή Οδεγία 89/48 θαη ην Π.Γ. 38/2010. Δθπξνζσπεί ηνλ θιάδν ησλ
Ψπρνιφγσλ ζεζκνζεηεκέλα ηφζν ζε φξγαλα ηεο Πνιηηείαο φζν θαη ζηελ
Δπξψπε. Αμηφηηκε θε Τπνπξγέ, δηά ηεο παξνχζεο επηζηνιήο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ ΔΨ δεηεί ζπλάληεζε καδί ζαο ψζηε λα γίλνπλ φιεο νη
απαξαίηεηεο

δηεπθξηλίζεηο

θαη

ελέξγεηεο

ψζηε

γηα

ιόγνπο

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο λα εθδνζεί Πξνεδξηθό Γηάηαγκα γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιόγνπ από ην άξζξν 3, παξ. 2 ηνπ Ν.3919>>.
7. Σηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3984/2011 («Γσξεά θαη
κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»-ΦΔΚ η. Α΄ 150/27.6.2011)
νξίζηεθαλ ηα αθόινπζα: «21. Οη πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ λ.
3919/2011 (Α` 32) πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη κέρξη 15.9.2011 γηα ηα
επαγγέικαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο». Η ελ ιόγσ παξάγξαθνο θαηαξγήζεθε από ηόηε πνπ ίζρπζε
κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4002/2011 («Σξνπνπνίεζε ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ,
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Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»- ΦΔΚ η. Α΄
180/22.8.2011).
8. Αθνινύζσο, ε παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4038/2012 («Δπείγνπζεο
ξπζκίζεηο

πνπ

αθνξνχλ

δεκνζηνλνκηθήο

ηελ

εθαξκνγή

ζηξαηεγηθήο

ηνπ

2012-2015»-ΦΔΚ

κεζνπξφζεζκνπ
η.

Α΄

πιαηζίνπ

14/2.2.2012)

αληηθαηέζηεζε ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3919/2011
σο

αθνινύζσο:

«β.

Γηαηάμεηο

λόκσλ,

θαλνληζηηθέο

πξάμεηο

θαη

εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη πνπ αληηβαίλνπλ ζηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 2
θαη 3 ηνπ λόκνπ απηνύ θαηαξγνύληαη».
9. Σηε ζπλέρεηα, εθδόζεθε ε πξνζβαιιόκελε, κε ηελ παξνύζα,
Δγθύθιηνο-Γηαηαγή ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο,
έρνπζα, επί ιέμεη, σο εμήο:
<<…………ΥΔΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΘΔΙΑ-ΟΡΙΜΟΙ.

χκθσλα

κε

ηε

δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3919/2011 (ΦΔΚ Α΄ 32)
παύεη λα ηζρύεη ε απαίηεζε πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ
άζθεζε επαγγέικαηνο. Καη’ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ν ελδηαθεξόκελνο
ζα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ ειεύζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ από ηελ
αλαγγειία

έλαξμεο

άζθεζήο

ηνπ,

ζπλνδεπόκελε

από

ηα

λόκηκα

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ
πξνϋπνζέζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Η αξκφδηα Γηνηθεηηθή
Αξρή, κπνξεί εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ ιήςε ηεο αλαγγειίαο έλαξμεο
ηνπ επαγγέικαηνο λα απαγνξεύζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ζπγθεληξώλνληαη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ή δελ πξνθύπηεη ε
ζπλδξνκή

ηνπο

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ

από

ΠΟΤ

ηα

ππνβιεζέληα

ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ.

ζηνηρεία.

ηνλ

πίλαθα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑπνπ

αθνινπζεί

πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγέικαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Γηεχζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη οι διαηάξειρ από ηιρ οποίερ πποβλέπεηαι

διοικηηική άδεια για ηην άζκηζη επαγγέλμαηορ και ανηίκειηαι ζηιρ
διαηάξειρ ηος ν. 3919/2011………………….
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΣΑΙ ΣΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Ν.3919/2011
Ν.991/1979 (ΦΔΚ 278, η. Α΄)
Άξζξν 1 θαη 3
Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236, η. Α΄)
Άξζξν 27

Άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο
Ψπρνιφγνπ

3.

………………………….……………………………………………………………….
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΔΛΔΓΥΟ

ΔΓΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΑΗ

ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΙΧΝ.

Όπσο

ΣΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ-

επηζεκάλζεθε,

θαηαξγείηαη

ε

αδηθαηνιόγεηε απαίηεζε πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ
άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα. Η πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ επαγγέικαηα γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε
δηαδηθαζία: α) Ο ελδηαθεξφκελνο γηα λα αζθήζεη ην επάγγεικα θαηαζέηεη ζηελ
ππεξεζία ..αίηεζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζήο ηνπ, ε νπνία ζα
ζπλνδεύεηαη από όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
λνκνζεζία, όπσο αθξηβώο θαηέζεηε απηά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.
3919/2011. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο από ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ηα
πξνζόληα θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε
θάζε επαγγέικαηνο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. ………Με ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο

ζα

ρνξεγείηαη

αηηήκαηνο…..β)

Οη

ζηνλ

ελδηαθεξφκελν

ππεξεζίεο….κεηά

ηε

βεβαίσζε

ιήςε

ησλ

ππνβνιήο
παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθώλ, ζα πξνβαίλνπλ ζηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο θαη
ειέγρνπο κε ζθνπό ηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο όισλ ησλ απαξαίηεησλ
πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ λόκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηνλ
ελδηαθεξόκελν. Η πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία δελ πξέπεη ρξνληθά λα
ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο. γ) Δθφζνλ νη Τπεξεζίεο…δηαπηζηψζνπλ ηελ
πιεξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ζα
εθδίδνπλ βεβαίσζε ……ηελ νπνία ζα δηαβηβάδνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν,
πξνθεηκέλνπ

απηφο

λα

ηελ

επηδεηθλχεη

φπνπ

απηή

απαηηείηαη.

Η

πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία δελ πξέπεη ρξνληθά λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο
(3) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαγγειίαο. Η βεβαίσζε εθδίδεηαη
ζε

νπνηαδήπνηε

ρξνληθή

ζηηγκή

εληφο

ηνπ

ηξηκήλνπ.

δ)

Δάλ

δελ

12
ζπγθεληξώλνληαη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ή δελ πξνθύπηεη ε ζπλδξνκή
ηνπο από ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ζα ελεκεξώλεηε εγγξάθσο ηνλ
ελδηαθεξόκελν όηη δελ κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα, γλσζηνπνηώληαο
θαη ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Ιδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη όηη ε έγγξαθε
ελεκέξσζε πεξί απαγόξεπζεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πξέπεη λα
γίλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
αλαγγειίαο, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, κεηά παξέιεπζε
ηξηκήλνπ ην επάγγεικα αζθείηαη ειεύζεξα, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε εθ
κέξνπο ηνπ επηηεδεπκαηία>>.
10. Υπό ηηο πξνπεξηγξαθόκελεο ζπλζήθεο, αξκόδηεο λα αζθήζνπλ ηηο
θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3919/2011 αξκνδηόηεηεο, κεηά ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ελ ιόγσ άξζξνπ «αλαγγειία ελάξμεσο αζθήζεσο» ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Ψπρνιόγνπ, «ζπλνδεπόκελε από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ», είλαη νη
Γηεπζύλζεηο Υγείαο ησλ

Πεξηθεξεηώλ (Ν. 3852/2010), νη νπνίεο «θαηά ηηο

ηζρύνπζεο ζην ρξνληθό εθείλν ζεκείν δηαηάμεηο» είραλ θαηαζηεί αξκόδηεο,
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ.
Οη πξνκλεκνλεπόκελεο αξκόδηεο Υπεξεζίεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο
πξνζβαιιόκελεο Δγθπθιίνπ-Γηαηαγήο:
α) Γέρνληαη

ζπκπιεξσκέλεο από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζρεηηθέο

έληππεο Αηηήζεηο. Καη
β) Δθδίδνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο, από ηελ πξνζβαιιόκελε Δγθύθιην,
Βεβαηώζεηο, ζύκθσλα κε ηα εμήο ζπλεκκέλα, ζηελ ελ ιόγσ Δγθύθιην,
Τπνδείγκαηα:
αα)

«ΒΔΒΑΙΧΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΑΙΣΗΜΑΣΟ-Αίηεκα:

αλαγγειία

άζθεζεο επαγγέικαηνο [Ψπρνιόγνπ]» . Καη
ββ)

«ΒΔΒΑΙΧΗ»

όηη

«ν………….πιεξνί

όιεο

ηηο

λόκηκεο

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ [Ψπρνιόγνπ] ζε όιε
ηελ

επηθξάηεηα,

από

ηελ…………….Η

ελ

ιόγσ

Βεβαίσζε

ηζρύεη

κέρξη…………..πνπ ιήγεη ε άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ/ηεο ζηελ
Διιάδα, κε αξηζκό άδεηαο…………….. ».
11.Δλόςεη ησλ πξνεθηεζέλησλ, πξνθαλέο είλαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ
ηνπ Σσκαηείνπ καο θαη ην ζπλαπηόκελν, κε απηό, δηθαίσκά καο λα αζθήζνπκε
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ηελ παξνύζα Αίηεζε Αθύξσζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεπόκελνπ, ζην άξζξν
2

ηνπ

ηζρύνληνο

«θαηνρύξσζεο

Καηαζηαηηθνύ

ηνπ

ηνπ

Σσκαηείνπ

επαγγέικαηνο

ηνπ

καο,

ζθνπνύ

ςπρνιόγνπ»

θαη

ηεο
ησλ

πξνβιεπόκελσλ, ζην άξζξν 3 ηνπ ελ ιόγσ Καηαζηαηηθνύ, κέζσλ επίηεπμήο ηνπ,
όπσο είλαη «ε πξνζηαζία ησλ ζπιινγηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ ςπρνιόγσλ
[θαη] ….ε πξνζηαζία ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζπκθέξνληνο ησλ ςπρνιόγσλ
ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε άιιεο αξρήο», ΔΦΟΟΝ, θαηά ηα
αλσηέξσ εθηηζέκελα θαη όζα εθηίζεληαη ζην ΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ ηεο παξνύζαο, ε
πξνζβαιιόκελε Δγθύθιηνο Γηαηαγή ζέηεη ζε άκεζν θαη ζπνπδαίν θίλδπλν
ηα επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα ησλ Ψπρνιόγσλ, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
ππεξεηνύληνο ηε δεκόζηα πγεία επαγγέικαηόο ηνπο, κε όζεο δπζκελείο
ζπλέπεηεο

απηό

ζπλεπάγεηαη

γηα

ηελ

πιεξόηεηα

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη, ηδίσο, ηεο
ςπρηθήο πγείαο.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ
ΠΡΟΦΔΤΓΟΤΜΔ,

αηηνύκελνη

ηελ

αθύξσζε

ησλ

πξνζβαιιόκελσλ, κε ηελ παξνύζα Αίηεζε Αθύξσζεο, πξάμεσλ θαη
παξαιείςεσλ, γηα ηνπο εμήο, θπξίσο, ιόγνπο θαη όζνπο άιινπο, λνκίκσο,
ζα πξνζζέζνπκε.
ΠΡΩΣΟΝ. 1.Η πξνζβαιιόκελε πξάμε είλαη πξνδήισο παξάλνκε,
ΓΙΟΣΙ έρεη ην ραξαθηήξα «ςεπδνεξκελεπηηθήο» Δγθπθιίνπ, θαζώο, ππό ην
πξόζρεκα εξκελείαο θαη παξνρήο νδεγηώλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Νόκνπ 3919/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 4 παξ. 16 ηνπ
Ν.

4038/2012,

ξπζκηδόκελνπ»
δηαηάμεηο

νη

νπνίεο

δηέπνπλ

επαγγέικαηνο

ησλ Νόκσλ απηώλ,

ηνπ

ηελ

άζθεζε

Ψπρνιόγνπ,

ζεζπίδνληαο,

ηνπ

«λνκνζεηηθά

«ζπκπιεξώλεη»

παξαλόκσο

θαη

ηηο
θαηά

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 43 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο, δπζκελέζηαηνπο γηα
ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη, ηδίσο, ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαλόλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη

14
όρη κόλν δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο «εξκελεπόκελνπο» Νόκνπο, αιιά
είλαη νινθάλεξα αληίζεηνη πξνο ην ύληαγκα θαη ηνπο Νόκνπο απηνύο.
ΤΝΔΠΩ, θαηά ηελ πάγηα Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζαο, ε
πξνζβαιιόκελε Δγθύθιηνο-Γηαηαγή, ΑΦΔΝΟ, είλαη αλππόζηαηε, ΔΦΟΟΝ
«γηα λα έρεη λόκηκε ππόζηαζε έπξεπε ελόςεη ηνπ θαλνληζηηθνύ απηνύ
ραξαθηήξα ηεο, λα ηύρεη δεκνζηόηεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα κε δεκνζίεπζε
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθόζνλ ν λόκνο δελ πξνβιέπεη άιινλ
ηξόπν δεκνζηόηεηαο (άξζξα 1 θαη 2 λ.301/1974). Σέηνηα όκσο δεκνζίεπζε
δελ πξνθύπηεη όηη έγηλε θαη επνκέλσο ε πξνβαιιόκελε απόθαζε είλαη
αλππόζηαηε.» (ηΔ 3634/1986) θαη ΑΦΔΣΔΡΟΤ δεθηηθή αθπξσηηθήο
δηθαζηηθήο πξνζβνιήο, ιόγσ εθαξκνγήο ηεο από ηε Γηνίθεζε.
2.

Δηδηθόηεξα,

«ζπκπιεξώλεη»

ε

πξνζβαιιόκελε

(ςεπδνεξκελεπηηθώο),

θαηά

Δγθύθιηνο
ηα

Γηαηαγή

πξνεθηεζέληα,

ηηο

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3919/2011, ΓΙΟΣΙ «θαηαξγεί», θαηά
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο (ζύκθσλα κε ηελ
νπνία: «ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ……..»), ηελ Άδεηα
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ, πνπ πξνβιέπνπλ νη
πξνπαξαηεζείζεο, εθηειεζηηθέο ηνπ πληάγκαηνο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1
θαη 3 ηνπ Ν. 991/1979, όπσο ηξνπνπνηεζήθαλ από ην άξζξν 27 ηνπ Ν.
2646/1998,

θαζώο

θαη

ηνπ

άξζξνπ
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ηνπ

Ν.

991/1979,

όπσο

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 27, κεηώλνληαο, θαηαιπηηθώο, κε ηνλ ηξόπν
απηό, ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη, ηδίσο, ηεο ςπρηθήο πγείαο.
3. Δίλαη απνιύησο ζαθέο όηη θαηά ηε ζύκθσλε κε ην ύληαγκα
(άξζξν 21 παξ. 3) εξκελεία ηεο πξνπαξαηεζείζαο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3
παξ. 2 ηνπ Ν. 3919/2011 (ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Με πξνεδξηθό δηάηαγκα,
πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ θαζ` χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ
παξόληνο λόκνπ, είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε εμαηξέζεσο σο πξνο νξηζκέλν
επάγγεικα απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ε δηαηήξεζε
ηνπ

λνκηθνύ

θαζεζηώηνο

ηεο

πξνεγνύκελεο

δηνηθεηηθήο

άδεηαο

επηβάιιεηαη από επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη κε ηελ
επηθύιαμε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο»): ε ηαζζόκελε πξνζεζκία γηα
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ηελ θαλνληζηηθή (κε Π.Γ.) εμαίξεζε νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο, είλαη,
αλακθηζβεηήησο, ελδεηθηηθή, όζνλ αθνξά ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ, ΔΦΟΟΝ, αλακθηζβεηήησο, ζύκθσλα κε
ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνύ θαη ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, «ε
δηαηήξεζε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο
επηβάιιεηαη από επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο»

θαη

ΤΝΔΠΩ, είλαη απνιύησο απαγνξεπκέλε, πξνερόλησο από ην ύληαγκα,
ε θαηάξγεζε ηεο Άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απηνύ, γηα όζν
ρξόλν ν θαλνληζηηθόο Ννκνζέηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθδώζεη ην ελ
ιόγσ Γηάηαγκα εμαίξεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απηνύ, από ηηο επίκαρεο
ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3919/2011.
Πεξαηηέξσ, αζθαιώο, κε ηελ εηο άηνπν απαγσγή (argumentum ad
absurdum) νη πξνπαξαηεζείζεο, ηόζν πεξί ηελ αξρηθή ζρεηηθή ηεηξάκελε
πξνζεζκία, όζν θαη πεξί ηελ παξάηαζε ηεο πξνζζεζκίαο απηήο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο παξάηαζήο ηεο («από ηόηε πνπ ίζρπζε»!!! – βι. ΙΣΟΡΙΚΟ,
ππό ζηνηρείν 7) ξπζκίζεηο, ζα ήηαλ πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθέο, αλ
ζέζπηδαλ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο (ηεο δεκόζηαο πγείαο), κεηά ηελ εθπλνή ηεο νπνίαο ζα
επεξρόηαλ απηνδηθαίσο θαηάξγεζε ησλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
ξπζκίζεσλ γηα ηελ Άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ.
ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΑ, ε πξνζβαιιόκελε Δγθύθιηνο Γηαηαγή είλαη
πξνδήισο παξάλνκε, σο αληηθείκελε, επζέσο θαη ζαθώο, πξνο ηηο
πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ θαη
ηνπ

Ν.3919/2011,

ζπληζηώζεο

ΓΙΟΣΙ

πξνδήισο

παξέρεη

«ςεπδνεξκελεπηηθέο»,

παξάλνκεο

θαλνληζηηθέο

νδεγίεο,
ξπζκίζεηο,

εθαξκνδόκελεο, ήδε, από ηηο Γηεπζύλζεηο Τγείαο ησλ «θαιιηθξαηηθώλ»
Πεξηθεξεηώλ, ΩΣΔ, θαηά ηελ θξαηνύζα, ελ πξνθεηκέλσ, Ννκνινγία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ αο, λα ζπληξέρεη ιόγνο αθύξσζήο ηεο, παξά ην γεγνλόο
όηη είλαη αλππόζηαηε δηνηθεηηθή πξάμε.
ΓΔΤΣΔΡΟΝ. 1. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεθηεζέληα, ππό
ζηνηρείν ΠΡΩΣΟΝ., ε πξνζβαιιόκελε Δγθύθιηνο Γηαηαγή, θαηά ην κέξνο ηεο
πνπ πξνζβάιιεηαη, είλαη πξνδήισο παξάλνκε θαη αθπξσηέα, ΓΙΟΣΙ,
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πξνβιέπνληαο ΑΦΔΝΟ όηη «ν ελδηαθεξόκελνο ζα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ
ειεύζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ από ηελ αλαγγειία έλαξμεο άζθεζήο ηνπ,
ζπλνδεπόκελε από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
ζπλδξνκήο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.» θαη ΑΦΔΣΔΡΟΤ όηη «Η αξκόδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, κπνξεί εληόο
ηξηώλ κελώλ από ηελ ιήςε ηεο αλαγγειίαο έλαξμεο ηνπ επαγγέικαηνο λα
απαγνξεύζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξώλνληαη
νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ή δελ πξνθύπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο από ηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία», ΤΠΟΚΑΘΙΣΑ ηε ρνξήγεζε (κεηά από έιεγρν θαη
πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνϋπνζέζεσλ), από ηελ
αξκόδηα Αξρή, Άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ, κε ηελ
επί ηξίκελν αδξάλεηα ηεο ελ ιόγσ Αξρήο λα ειέγμεη θαη λα πηζηνπνηήζεη
ηε ζπλδξνκή ησλ λνκίκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, παξαβηάδεη,
επζέσο θαη ζαθώο, ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ
Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ θαη ηνπ Ν. 3919/2011, όπσο πξέπεη λα εξκελεύεηαη,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ηα πξνεθηεζέληα.
2.

Η

πξνπεξηγξαθείζα

παζίδειε

παξαλνκία

πξέπεη

λα

αμηνινγεζεί θαη ππό ην πξίζκα ηεο παληεινύο έιιεηςεο νπνηνπδήπνηε
ζπζηήκαηνο

θαηαγξαθήο

πξνκλεκνλεπόκελεο
θαηαζηξεπηηθώλ

θαη

δηνηθεηηθήο

ζπλεπεηώλ

ηεο,

θαηαζηαιηηθνύ
αδξάλεηαο
γηα

ηελ

θαη

ειέγρνπ
ησλ

πιεξόηεηα

ηεο

πξνθαλώλ
θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ελώ είλαη
δπλαηή ε έθδνζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θαλνληζηηθνύ Πξνεδξηθνύ
Γηαηάγκαηνο, γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε «δηαηήξεζε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο
ηεο

πξνεγνύκελεο

δηνηθεηηθήο

άδεηαο

[άζθεζεο

επαγγέικαηνο

Ψπρνιόγνπ ππαγνξεπόκελε] ... από επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο».
ΣΡΙΣΟΝ. 1. Η πξνζβαιιόκελε Δγθύθιηνο Γηαηαγή ηνπ Υπνπξγνύ
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαηά ην κέξνο ηεο πνπ πξνζβάιιεηαη, είλαη
πξνδήισο παξάλνκε θαη αθπξσηέα, ΓΙΟΣΙ, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνθαιεί
θαη πιήξε ζύγρπζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ή κε, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο
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ηνπ Ν. 3919/2011, ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 3 θαη 10 ηνπ Ν. 991/1979,
όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2646/1998, ζηηο νπνίεο
πξνβιέπνληαη νη πξνϋπνζέζεηο, ηα πξνζόληα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη

γηα

ηε

ρνξήγεζε

Άδεηαο

αζθήζεσο

επαγγέικαηνο

Ψπρνιόγνπ (βι. ΙΣΟΡΙΚΟ ηεο παξνύζαο, ππό ζηνηρείν 2).
2. Δηδηθόηεξα, ζηελ πξνζβαιιόκελε Δγθύθιην Γηαηαγή ηνπ
Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, νη πξναλαθεξόκελεο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 991/1979, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο
από ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2464/1998 ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ζε Πίλαθα ππό ηνλ
ηίηιν «ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΣΑΙ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ
Ν.3919/2011»,

κε απνηέιεζκα ε

δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ

εθαξκνγή

ησλ πξναλαθεξόκελσλ

(γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηα πξνζόληα θαη ηα

δηθαηνινγεηηθά) λα ελαπόθεηηαη ζηηο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θάζε
Γηεύζπλζεο Τγείαο «θαιιηθξαηηθήο» Πεξηθέξεηαο, ζε ζρέζε, κάιηζηα, θαη
κε ηελ πξόζθαηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 16 ηνπ Ν.4038/2012
(«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015»-ΦΔΚ η. Α΄ 14/2.2.2012), πνπ
αληηθαηέζηεζε ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3919/2011
σο

αθνινύζσο:

«β.

Γηαηάμεηο

λόκσλ,

θαλνληζηηθέο

πξάμεηο

θαη

εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη πνπ αληηβαίλνπλ ζηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 2
θαη 3 ηνπ λόκνπ απηνύ θαηαξγνύληαη».
Δίλαη πεξηζζόηεξν από πξνθαλέο, όηη ε πξνεθηεζείζα πιήξεο
ζύγρπζε, δελ αίξεηαη από ηελ πξόβιεςε ηεο πξνζβαιιόκελεο Δγθπθιίνπ
Γηαηαγήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ηα πξνζόληα θαζώο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε [ηνπ] επαγγέικαηνο [ηνπ
ςπρνιόγνπ] εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ», εθόζνλ ε πξόβιεςε απηή
απνδεηθλύεη, απιώο, ηελ ύπαξμε ηόζν ηεο αληίθαζήο ηεο πξνο ηνλ
Πίλαθα, όζν θαη ηεο πξνρεηξόηεηαο κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε όιε
Δγθύθιηνο Γηαηαγή. Παξαδεηγκαηηθώο, αλαθέξνπκε, ελ πξνθεηκέλσ, όηη
σο αλαγγέιισλ λνείηαη, θαηά ηελ πξνζβαιιόκελε Δγθύθιην, κόλνλ ν
«επηηεδεπκαηίαο» ΔΦΟΟΝ «κεηά παξέιεπζε ηξηκήλνπ ην επάγγεικα
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αζθείηαη ειεύζεξα, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ επηηεδεπκαηία»
(!!!)
πλαθώο, επηζεκαίλνπκε θαη ηνλίδνπκε όηη ε πξνζβαιιόκελε
Δγθύθιηνο Γηαηαγή πξνθαιεί πιήξε ζύγρπζε θαη αθήλεη άιπηα ζπνπδαία
δεηήκαηα, πνπ αθνξνύλ ΑΦΔΝΟ ηελ πξόζιεςε θαη απαζρόιεζε ησλ
Ψπρνιόγσλ ηδίσο ζην δεκόζην ηνκέα (βι. Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη
ηξνπνπνηεκέλνο) θαη ΑΦΔΣΔΡΟΤ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνπαξαηεζεηζώλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ, πνπ αληηκεηώπηζε θαη εμαθνινπζεί λα
αληηκεησπίδεη ζνβαξόηαηεο δπζθνιίεο, όπσο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα
εθζέζνπκε ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ αο, κε Γηθόγξαθν Πξνζζέησλ
Λόγσλ, αλ απηό απαηηεζεί.
III. Δλόςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη πξνζβαιιόκελεο κε ηελ παξνύζα
πξάμεηο θαη παξαιείςεηο είλαη παξάλνκεο θαη αθπξσηέεο.
IV. Δπηζπλάπηνπκε ζηελ παξνύζα ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηνπ
παξαβόινπ, θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ 133507/28.05.2012 Τεηξαπιόηππε
Απόδεημε

(πξνείζπξαμεο

θαηάζεζεο)

ηνπ

Γηθεγνξηθνύ

Σπιιόγνπ

Θεζζαινλίθεο.
V. Αληίθιεηό καο δηνξίδνπκε ηνλ πιεξεμνύζην Γηθεγόξν καο ζηελ
Αζήλα, θ. Αρηιιέα ΓΡΟΓΩΗ ηνπ Αλησλίνπ, Γηθεγόξν παξ’ Αξείσ Πάγσ,
δηνξηζκέλν ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ (Α.Μ. Γ.Σ.Α. 17792), θάηνηθν Αζελώλ
(νδόο Γ΄ Σεπηεκβξίνπ αξηζ. 90 – Τ.Κ. 10434 – ΑΘΗΝΑ, ηει.: 210-822.20.20
& 210-822.20.27).

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΤΣΑ
θαη όζα άιια λνκίκσο ζα πξνζζέζνπκε

ΑΙΣΟΤΜΔΘΑ
Α. Σελ αθύξσζε:
1.Τεο ππ’ αξηζ. πξση. Τ7/Γ.Π./6701/28.3.2012 Δγθπθιίνπ-Γηαηαγήο
(«ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32 Α΄) φπσο

19
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 4 παξ. 16 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄)») ηνπ
Υπνπξγνύ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε ην νπνίν ΑΦΔΝΟ αθνξά
(εηδηθά) ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ θαη ΑΦΔΣΔΡΟΤ
νξίδεη (εηδηθά) όηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 991/1979 (ΦΔΚ
278, η. Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236, η. Α΄) είλαη
«δηαηάμεηο από ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη δηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ άζθεζε
επαγγέικαηνο θαη αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.

3919/2011». Καη
2.Κάζε άιιεο ζπλαθνύο κε ηελ πξναλαθεξόκελε, ππό ζηνηρείν 1,
πξάμεο ή παξάιεηςεο. Καη
Β. Τελ θαηαδίθε ηνπ αληίδηθνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζηε δηθαζηηθή
δαπάλε ηνπ Σσκαηείνπ καο.
Ο Πιεξεμνύζηνο Γηθεγόξνο

ΓΗΜΟ Γ. ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ
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