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Θέµα: « Κατάργηση του αρθ. 41 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ Α 270/24-12- 2014) »

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,

σας συγχαίρουµε, κατ’ αρχήν, για την ανάληψη των νέων
καθηκόντων σας στην ευαίσθητη θέση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ευελπιστώντας στην απρόσκοπτη συνεργασία
του κλάδου µας και του νοµίµου εκπροσώπου του που είναι ο Σ.Ε.Ψ. µαζί
σας, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν όταν κατείχατε ανάλογη θέση.
Εν συνεχεία, µε την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή θα θέλαµε να
σας ενηµερώσουµε για ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα του κλάδου µας, που
προέκυψε απρόσµενα λίγες ηµέρες πρίν τις εκλογές. Συγκεκριµένα, το
άρθρο 41, του νόµου, Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12- 2014) » ο οποίος
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λίγες µόνο

µέρες πριν τις εκλογές ψηφίστηκε από την προηγούµενη

κυβέρνηση , σκανδαλωδώς και πραξικοµατικώς (χωρίς προηγουµένως να
ερωτηθεί ο νόµιµος εκπρόσωπος των Ψυχολόγων, ΣΕΨ), καταργεί
ουσιαστικά

την

υπάρχουσα

νοµοθεσία

για

την

άδεια

άσκησης

επαγγέλµατος Ψυχολόγου, παρέχοντας το δικαίωµα σε «Ψυχολόγους
που προσλήφθησαν ή µετετάγησαν στο ∆ηµόσιο πριν τον ν. 2646/98
να θεωρείται ότι κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του
Ψυχολόγου», µε µόνο κριτήριο ….. «την καταβολή των νοµίµων
παραβόλων».

Οπως ήδη γνωρίζετε , ο τίτλος του Ψυχολόγου είναι διεθνώς νοµοθετικά
κατοχυρωµένος και ειδικότερα στην χώρα µας σύµφωνα µε τους νόµους
991/79 και 2646/98 που ορίζουν την εξέταση των προσόντων (κατοχή
νοµίµου

πτυχίου

Ψυχολογίας)

από

τις

Περιφέρειες.

Η

καθαρά

ρουσφετολογική και προεκλογική αυτή διάταξη είναι απαράδεκτη, διότι :

1. Ουσιαστικά, καταργεί τους ισχύοντες νόµους για τους Ψυχολόγους και
αντιβαίνει κατάφορα στις αρχές της ισονοµίας ενός ευρωπαϊκού κράτους
δικαίου,
2. καταργεί την ισχύουσα νοµοθεσία για την
Επαγγέλµατος

Άδεια Ασκήσεως

Ψυχολόγου (ο 2646/98 εµπεριέχει ήδη µεταβατικές

ρυθµίσεις),
3. θεωρεί ουσιαστικά ότι ο δηµόσιος τοµέας ψυχικής υγείας είναι
σκουπιδοτενεκές (!), αφού ο οποιοσδήποτε δηµόσιος λειτουργός, χωρίς
έλεγχο των νοµίµων προσόντων του, µπορεί να βαφτίζεται και να ασκεί
νοµίµως το επάγγελµα του Ψυχολόγου εντός και εκτός του δηµοσίου,
4. θα µπορούσε κανείς να διανοηθεί µια τέτοια διάταξη για το ιατρικό ή
άλλο επάγγελµα υγείας; Γιατί για τους Ψυχολόγους;
Ανάλογη διαµαρτυρία αποστείλαµε και στον προηγούµενο Υπουργό
Υγείας µόλις έγινε γνωστή η ενέργειά του, χωρίς, βεβαίως, να την λάβει
υπόψη του.
Ελπίζουµε, κ. Υπουργέ, να κατανοήσετε τη σοβαρότητα του
παρόντος αιτήµατός µας και να ανταποκριθείτε θετικά, παγώνοντας την
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εφαρµογή του άρθρου 41, του

Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α

270/24-12-

2014)» έως την κατάργησή του από την νέα Βουλή.
Θα θέλαµε, επίσης, να µας ορίσετε µια συνάντηση µαζί σας ή µε
κάποιο συνεργάτη σας για να σας θέσουµε υπόψιν, συνολικά, τα
επείγοντα και εκκρεµούντα θέµατα του κλάδου µας.

Με εξαιρετική τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Βασιλική ∆. Μπουκουβαλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Τηλ. Επικοινωνίας
κα Μπουκουβάλα κιν. 6944525671

Η Γενική Γραµµατέας

Βασιλική ∆. Καραγιάννη
Κλινικός Ψυχολόγος

