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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Σ.Ε.Ψ.
Με αθρόα συμμετοχή των συναδέλφων απ΄ όλη την Ελλάδα διεξήχθησαν στις 22
Μαρτίου 2005 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Σ.Ε.Ψ. . Παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με κάθε προηγούμενη
ψηφοφορία των τελευταίων ετών. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές
ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος. Θεωρεί ότι η συμμετοχή στις
εκλογές δεν είναι μόνο η υποστήριξη στους υποψηφίους να συνεχίσουν να
εργάζονται για τα κοινά συμφέροντα του κλάδου αλλά συγχρόνως και ένα έμπρακτο
ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα καθώς και γι αυτά που αναμένονται να συμβούν την
επόμενη διετία. Οι εκτεταμένες και γόνιμες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά
τις δυο τελευταίες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις (Δεκεμβρίου 2004, Φεβρουαρίου
2005) φαίνεται ότι αποτέλεσαν το έναυσμα των κινητοποιήσεων και της αθρόας
συμμετοχής των μελών στις εκλογές.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν με σειρά προτεραιότητας.
Παπαδάκης Θαλής Πρόεδρος
Μανθούλη Μαρίνα Αντιπρόεδρος
Μπουκουβάλα Βασιλική Γεν. Γραμματέας
Καράμπελας Άγγελος Ειδ. Γραμματέας
Γεωργακοπούλου Αλίκη Ταμίας
Βλασσά Νένα Υπεύθυνη Περιφέρειας
Καπράλος Γιώργος Μέλος

Βερβελίδου Σοφία Μέλος
Αθηνιώτου Παρασκευή Μέλος
Γιώτσα Άρτεμις Αναπληρωματικό Μέλος
Βέκκου Ειρήνη Αναπληρωματικό Μέλος
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν
Βογιατζάκη Ζωή
Τιμογιανάκη Μαρία
Κοσμόγιαννη Αγγελική

Προγραμματισμός για την Περίοδο 2005-2007
Τα τελευταία χρόνια στις εξαμηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου μας έχουν
παρουσιαστεί αναλυτικά και έχουν συζητηθεί διεξοδικά, τόσο το πρόγραμμα δράσης
του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και οι προδιαγραφόμενοι στόχοι. Στο κείμενο αυτό
θα αναπτυχθούν σε συντόμως:
Α) Προώθηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ψυχολογίας (Euro Psy):
Ήδη από το 1995 ο Σ.Ε.Ψ. υποστήριξε την δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού
τίτλου για τους Ψυχολόγους, ο οποίος θα εμπεριέχει πέντε χρόνια Πανεπιστημιακών
σπουδών και ένα έτος εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης.
Ο απώτερος στόχος της υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος είναι:
α)
Να βελτιώσει το επίπεδο κατάρτισης των παρεχομένων από τους ψυχολόγους
υπηρεσιών, ώστε να καθιστά τον κλάδο μας ανταγωνιστικότερο σε μία ολοένα και
πιο απαιτητική αγορά εργασίας.
β)
Να εμπλακούν ενεργά οι ήδη επαγγελματίες Ψυχολόγοι στα διάφορα θεσμικά
πλαίσια εποπτείας και εκπαίδευσης.
γ)
να προκαλέσει τις απαραίτητες θεσμικές κατοχυρώσεις του επαγγέλματός μας,
προκειμένου να εφαρμοστεί αξιόπιστα στη χώρα μας, όπως π.χ. η ένταξη των
Ψυχολόγων των υπηρετούντων στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, στο Ε.Σ.Υ.,
οι οποίοι θα αναλάβουν το κύριο βάρος της εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης των
νέων συναδέλφων.

Στην εξαμηνιαία συνάντηση των Προέδρων των Συλλόγων των Ψυχολόγων της
E.F.P.A., τον περασμένο Απρίλιο, ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο ότι το
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ψυχολογίας μπαίνει στην Τρίτη φάση επεξεργασίας του, με το
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
v
Μάιος – Ιούνιος 2005: Ψήφιση της οδηγίας 119/2002 ΄΄ Περί αναγνωρίσεως
των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη ΄΄, όπου στο άρθρο 15 αναφέρεται το
επάγγελμα του Ψυχολόγου.
v
Ιούλιος 2005 - Ιούλιος 2007:Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σε κάθε χώρα. Πειραματική
εφαρμογή σε τέσσερις χώρες: Ουγγαρία, Φιλανδία, Ισπανία, Μ. Βρετανία.
v
Ιούλιος 2007: Συζήτηση και έγκριση από την Γεν. Συνέλευση της Ε.F.P.A.
(Πράγα) των πιθανών τροποποιήσεων του Euro Psy.
Οι εξαιρετικά θετικές αυτές εξελίξεις θέτουν την Κοινότητα των Ψυχολόγων της
χώρας μας μπροστά στο καθήκον να προετοιμάσει τους Ψυχολόγους, την Πολιτεία
και την Κοινή Γνώμη για τις εξελίξεις αυτές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει από τώρα
να ενεργοποιηθεί η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, που την αποτελούν ο Σ.Ε.Ψ. και
η ΕΛ.Ψ.Ε., για να αναλάβει πρωτοβουλίες διάδοσης και σχεδιασμού ενεργειών για
την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Διπλώματος στη χώρα μας, όπως π.χ. τα κριτήρια για
τη θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης.

Β) Δημιουργία κλάδου Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ.: Από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90
ετέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο το αίτημα αυτό, ως στρατηγικός στόχος του
κλάδου μας. Οι λόγοι είναι:
α)
να αναβαθμιστεί το έργο και η υπευθυνότητα του Ψυχολόγου στον Δημόσιο
Τομέα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του Ψυχολόγου
τόσο στο δημόσιο τομέα,όσο και στον ιδιωτικό.
β)
να θεσμοθετήσει την εποπτευόμενη άσκηση των νέων Ψυχολόγων, ως
αναπόσπαστο μέρος της εργασίας του Ψυχολόγου, όπως γίνεται και στα άλλα
επαγγέλματα, (Γιατροί,Κοινωνικοί Λειτουργοί, κ.λ.π.). Η μη θεσμοθετημένη, σήμερα,
πρακτική άσκηση του Ψυχολόγου, δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη εγκυρότητα, που
θέλουμε να αποπνέει το επάγγελμά μας.
Ο Σ.Ε.Ψ. σε στενή συνεργασία με τον κλαδικό Σύλλογο Πανελλήνια Ένωση
Νοσοκομειακών Ψυχολόγων (ΠΕ.ΝΟ.ΨΥ.),προώθησε και συνεχίζει με εντατικούς
ρυθμούς να προωθεί το σχέδιο αυτό. Έως σήμερα με τον Ν. 2519 / 97 έχει επιτευχθεί:
α) η πρόβλεψη για δημιουργία κλάδου στο Ε.Σ.Υ. και β) η ανάληψη εφημερίων από
τους Ψυχολόγους.
Επίσης, έχει διατυπωθεί το σχέδιο νόμου για την σύσταση κλάδου στο Ε.Σ.Υ. το
οποίο δεν απαιτεί επιπλέον οικονομικό κόστος για να εφαρμοστεί και αγωνιζόμαστε
να υιοθετηθεί από την Πολιτεία.

Γ) Απαραίτητες προσθήκες στο Νόμο για την νομιμοποίηση της εποπτευόμενης
πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο και Ευρύτερο Τομέα.
Με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση των νέων
Ψυχολόγων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, επειδή δεν προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία, ουσιαστικά,είναι παράνομη.
Αυτό το καθεστώς θέτει υπό ομηρία το επάγγελμά μας και αναγκαστικά το υποτάσσει
στα άλλα επαγγέλματα που έχουν νομική υπόσταση. Φυσικά, η κατάσταση αυτή θα
πρέπει να αλλάξει.

Δ) Δημιουργία Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους Ψυχολόγους.
Τα τελευταία χρόνια οι νέοι Ψυχολόγοι γίνονται συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης
(οικονομικής, ποιότητας εργασίας, κατοχύρωσης εργασιακών δικαιωμάτων κ.λ.π. από
διάφορα θεσμικά πλαίσια ιδιαίτερα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ιδιωτικού. Το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για την διαμόρφωση και
σύναψη συλλογικών συμβάσεων, ξεχωριστών για τους Ψυχολόγους, σε διαφόρους
τομείς απασχόλησης.

Ε) Αναβάθμιση του Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ.
Η εφαρμογή στο άμεσο μέλλον του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ψυχολογίας θα
διευκολυνθεί από την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ. Η
αναβάθμιση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι ο επιστημονικός-επαγγελματικός φορέας
των Ψυχολόγων θα πρέπει να έχει ένα καταστατικό που να προβλέπει τη ρύθμιση της
άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στη χώρα μας, και αυτό να
αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, ως κανονιστικό πλαίσιο. Επομένως, είναι αναγκαίο
να ανατεθούν στον Σ.Ε.Ψ. από την Πολιτεία με σχετική νομοθετική ρύθμιση, οι εξής
τρεις βασικές λειτουργίες:
1.
Η υποχρεωτική εγγραφή των Ψυχολόγων (Ελλήνων και Ευρωπαίων), που
ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στη χώρα μας,
2.

Η τήρηση μητρώου επαγγελματιών Ψυχολόγων.

3.
Η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας (ελληνικού και της
Ε.F.P.A.) με νομοθετική πρόβλεψη κυρώσεων.
Μετά από διαβουλεύσεις με την Ε.F.P.A., λαμβάνοντας υπ όψιν το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των Συλλόγων των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε συνάρτηση με τις
επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του
Euro Psy, μετά από διερεύνηση του θέματος με διακεκριμένους νομικούς γνώστες
του Ευρωπαϊκού δικαίου και πρακτικής και, τέλος, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τον βαθμό

ωριμότητας του επαγγέλματός μας στη χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε
στην άποψη ότι η πλέον ωφέλιμη για τον κλάδο μας μορφή οργάνωσης, την παρούσα
περίοδο, είναι αυτή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Τα
προτερήματα αυτής της νομικής μορφής είναι τα ακόλουθα:
1) Διατηρείται η ιστορική συνέχεια του Σ.Ε.Ψ. (Όνομα, Περιουσία, Αρχείο,
Νομοθεσία, Διεθνείς Σχέσεις).
2) Διατηρείται η οικονομική και πολιτική του αυτοτέλεια, δηλαδή δεν
μετατρέπεται σε παράρτημα παραταξιακών, κομματικών, κρατικών ή άλλων
συμφερόντων.
3)
Διατηρείται η ευέλικτη οργανωτική μορφή του επαγγελματικού- επιστημονικού
φορέα των Ψυχολόγων, όπως απαιτείται σήμερα σε περίοδο ανάπτυξης του κλάδου.
4) Πρόκειται για μία μορφή οργάνωσης που προτιμάται σήμερα τόσο σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και Ελληνικό.
Η πρόταση αυτή συσπειρώνει και συναδέλφους, που δεν είναι εγγεγραμμένοι ακόμη
στον Σ.Ε.Ψ., αλλά ενδιαφέρονται για την ενότητα του κλάδου και την προώθηση των
στόχων του.

ΣΤ) Επιστημονική Δραστηριότητα:
Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στις κάτωθι
διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια που συνδιοργανώνει ο Σ.Ε.Ψ. με
άλλους Συλλόγους και Εταιρείες. Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη, διότι θα
απεικονίσει τον δυναμισμό στον οποίο βρίσκεται το επάγγελμά μας.
v 31 Μαϊου 2005: Ο Σ.Ε.Ψ. σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση
Νοσοκομειακών Ψυχολόγων οργανώνει διάλεξη του καθηγητού B. Chouvier του
Πανεπιστήμιου Lyon II με θέμα ΄΄Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στις
Υπηρεσίες Περίθαλψης ΄΄
v 3 - 8 Ιουλίου 2005. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων
(E.F.P.A.), μέλος της οποίας είναι ο Σ.Ε.Ψ., οργανώνει το 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Ψυχολογίας στην Γρανάδα της Ισπανίας.
http://www.ecp2005.com/

ecp2005@ecp2005.com

v 13 - 17 Ιουλίου 2005: Ο Διεθνής Σύλλογος Σχολικής Ψυχολογίας (International
School Psychology Association-ISPA) σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 27ο Διεθνές Συνέδριο Σχολικής
Ψυχολογίας στην Αθήνα, Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της
ΕΛ.ΨΕ., του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας
της ΕΛ.ΨΕ. και της Εταιρείας Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων.

ispa2005@psych.uoa.gr

http://www.erasmus.gr/

v Στις 16-21 Ιουλίου 2006. H Διεθνής Εταιρεία Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
(International Association of Applied Psychology, IΑAP) σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία διοργανώνουν
το 26ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΙCAP 2006), στην Αθήνα.Το
θέμα του Συνεδρίου είναι: «Η συνεισφορά της επιστήμης της Ψυχολογίας στα
ατομικά και κοινωνικά θέματα».
Icap2006@psych.uoa.gr

http://www.iaapsy.org/

http://www.erasmus.gr/

Ζ) To Περιοδικό «Ψυχολογικά Θέματα»:
Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο τόμοι αφιερωμένοι στη μνήμη των αειμνήστων
συναδέλφων Ν. Χαρβάτη και Μ. Νασιάκου, οι οποίοι διατέθηκαν στα οικονομικά
ενήμερα μέλη. Σύντομα θα κυκλοφορήσουν δύο επόμενα τεύχη.

Η) Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της E.F.P.A.:
Ο Σ.Ε.Ψ. συμμετέχει ενεργά σε τέσσερις διεθνείς ομάδες εργασίας της E.F.P.A.:
Ψυχοθεραπείας, Διαχείρισης Κρίσεων, Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και
Γεροντολογίας. Οι ομάδες αυτές έχουν ως στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και
διατύπωση κοινών για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέσεων, τις οποίες η E.F.P.A.
εισηγείται ως μη κυβερνητικός οργανισμός – σύμβουλος στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σε θέματα Ψυχολογίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Σ.Ε.Ψ. από τον Ιούνιο 2005 θα είναι πλέον σε
ηλεκτρονική μορφή και θα μπορείτε να το επισκέπτεστε στο Διαδίκτυο :
www.seps.gr

