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1.Πρόλογος
Ιστορικό
Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τον τρόπο
παροχής των ψυχολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Παλαιότερα, οι ψυχολόγοι
εκπαιδεύονταν και εφήρµοζαν τις γνώσεις τους σε εθνικά καθορισµένα πλαίσια,
χαρακτηριζόµενα από ευδιάκριτες εκπαιδευτικές παραδόσεις, µορφές απασχόλησης,
τύπους εµπλοκής της κυβέρνησης και γλώσσες. Η εκπαίδευση των ψυχολόγων
έχοντας τις ρίζες της στην φιλοσοφία και την ιατρική και αναπτυσσόµενη κάτω από
ευρέως διαφορετικές πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, έχει λάβει διαφορετικές
µορφές σε διάφορες χώρες. Σε ορισµένες περιπτώσεις δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη
µακρά και ενιαία κατάρτιση, στη δηµόσια χρηµατοδότηση και στη ρύθµιση µέσω του
νόµου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δόθηκε έµφαση στην ταχεία διαφοροποίηση και στον
βασισµένο στην αγορά ανταγωνισµό µε τα άλλα επαγγέλµατα. Κατά την περίοδο αυτή
υπήρξε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των επαγγελµατικών
υπηρεσιών, καθώς και ανάπτυξη του νοµικού πλαισίου που διέπει τους ψυχολόγους
ανά την Ευρώπη.
Γενικότερα η αυξανόµενη διεθνοποίηση της οικονοµίας και η εφαρµογή της κοινής
εσωτερικής αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχουν προωθήσει την
κινητικότητα των επαγγελµατιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πέραν των εθνικών
συνόρων. Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα σχετικά µε την
εκπαιδευτική κινητικότητα, ιδίως σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Ως συνέπεια της ∆ιακήρυξης
της Μπολόνια του 1999, µία συνολική αναµόρφωση του συστήµατος της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε µε την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, το 2010 σύµφωνα µε τη
διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης. Η τρέχουσα θεµατολογία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προσβλέπει σε περαιτέρω πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε µια ριζική αναθεώρηση του συστήµατος αναγνώρισης
των επαγγελµατικών προσόντων, που έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προκειµένου να προωθηθεί η ελεύθερη µετακίνηση των
επαγγελµατιών σε όλη την Ευρώπη. Μετά 20 έτη η Γενική Οδηγία 89/48/Ε.Ε, η οποία
προώθησε το πλαίσιο των επαγγελµάτων που είναι ρυθµιζόµενα µε νόµο (εκτός των
επτά επαγγελµάτων που ρυθµίζονται από τις λεγόµενες κάθετες ή «ειδικές» Οδηγίες),
αντικαταστάθηκε από τη νέα Οδηγία 2005/36/Ε.Ε., η οποία υιοθετήθηκε τον Σεπτέµβριο
του 2005. Αυτές οι εξελίξεις έχουν προφανές ενδιαφέρον για τους ψυχολόγους και τους
πελάτες τους. Οι ψυχολόγοι , όπως και άλλοι επαγγελµατίες, οφείλουν να έχουν την
δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να εξασκούν το επάγγελµα τους παντού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πελάτες, είτε αυτοί είναι πολίτες είτε οργανισµοί, οφείλουν να
είναι σε θέση να λαµβάνουν τις υπηρεσίες ικανών ψυχολόγων, σύµφωνα µε τα
συµφέροντά τους και τα δικαιώµατά τους, από οποιοδήποτε µέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Όταν κινούµαστε προς εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά συστήµατα, τα οποία
υπερβαίνουν τα εθνικά όρια, η οµοιοµορφία, η διαφάνεια και η ευελιξία θα όφειλαν να
είναι οι στόχοι. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι δεν είναι εύκολα επιτεύξιµοι, λαµβάνοντας
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υπόψη την ποικιλοµορφία των συστηµάτων και των πρακτικών που αναπτύχθηκαν µε
την πάροδο του χρόνου. Πρέπει, λοιπόν, να βρεθούν κοινά πλαίσια, τα οποία να
συγκρίνουν και να πιστοποιούν την ισοδυναµία των επαγγελµατικών και εκπαιδευτικών
προσόντων καθώς και κοινά κριτήρια, τα οποία να καθορίζουν τα επίπεδα των
γνώσεων και της επαγγελµατικής ποιότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό
το εγχείρηµα αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση, αφού απαιτεί να αλλάξουν τα ήδη
υπάρχοντα συστήµατα και πρακτικές, και, συγχρόνως, να υπερπηδήσει τα συµφέροντα
που ενυπάρχουν σε αυτά. Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τις επαγγελµατικές κοινότητες να
αποφεύγουν την αµυντικότητα και την υπερβολική προστασία των εθνικών
συµφερόντων και να καθορίζουν µια κοινή πορεία για το µέλλον του επαγγέλµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των µελών
τους.
Εξελίξεις εντός του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου
Στην ψυχολογία, τις τελευταίες δεκαετίες, καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για να
καθιερωθεί ένα κοινό πλαίσιο προσόντων στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, το 1990 η
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών Ψυχολόγων (ΕFPPA) υιοθέτησε
µια δέσµη Απαραίτητων Κριτηρίων για το Επάγγελµα του Ψυχολόγου (EFPPA 1990),
σύµφωνα µε τα οποία προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις για την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση
και την επαγγελµατική κατάρτιση των ψυχολόγων. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Οργανωτικών
και Εργασιακών Ψυχολόγων (ENOP), µέσω της δωρεάς Copernicus της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, επεξεργάστηκε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και τα ελάχιστα
απαιτούµενα κριτήρια για την εργασιακή και οργανωτική ψυχολογία (Roe et
al.,1994;ENOP,1998). Μία οµάδα εργασίας Ευρωπαίων ψυχολόγων ακολούθησε µία
παρόµοια προσέγγιση προκειµένου να καθορίσει το πλαίσιο για την ακαδηµαϊκή
εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση των Ευρωπαίων ψυχολόγων. Το έργο
αυτό χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo da Vinci (Lunt, 2000,
Lunt et al. 2001a, Lunt, 2002). Το κείµενο που προέκυψε, µε τίτλο «EuroPsyT, Πλαίσιο
για τις Ακαδηµαϊκές Σπουδές και την Επαγγελµατική Άσκηση των Ψυχολόγων στην
Ευρώπη», συζητήθηκε ευρέως από τους συλλόγους και τις κοινότητες των ψυχολόγων
της Ευρώπης και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συλλόγων των
Ψυχολόγων (EFPA, διάδοχος της EFPΡA), το 2001. Το πλαίσιο EuroPsyT αποτελεί τη
βάση για περαιτέρω εξελίξεις, το οποίο είναι πιθανό να καταλήξει σε ένα σύστηµα δύο
επιπέδων, τα οποία θα περικλείουν το EuroPsy, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
Ψυχολογίας ως το βασικό κριτήριο για την αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος του
ψυχολόγου καθώς και έναν αριθµό προωθηµένων ή ειδικών πιστοποιητικών στην
ψυχολογία, τα οποία θα εδράζονται σε αυτό. Το πλαίσιο EuroPsy βασίστηκε,
ουσιαστικά, στις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από την Βρετανική Ψυχολογική
Εταιρεία (BPS) για την ανάπτυξη των δικών της επαγγελµατικών κριτηρίων για τους
ψυχολόγους, τα οποία απέρρεαν από τα Κριτήρια Προσόντων Υψηλής Επίδοσης
(Proficiency) για την Εφαρµοσµένη Ψυχολογία. Η ουσιαστική συµβολή αυτών των
εργασιών είναι ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων µπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα ως
έκβαση της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, παρά ως
αποτέλεσµα αποκλειστικά βασισµένο στις ακαδηµαϊκές σπουδές.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, επίσης, υπέρ µιας προσέγγισης «ικανοτήτων», η οποία
δίδει έµφαση στην διαφάνεια και επιτρέπει την αξιολόγηση των ικανοτήτων σε ένα ευρύ
φάσµα πλαισίων. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο λεγόµενο
σχέδιο «Tuning» (Εναρµονισµένες Εκπαιδευτικές ∆οµές στην Ευρώπη), το οποίο
αποτελεί τµήµα της εφαρµογής της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια, και το οποίο έχει ως
στόχο του την ανάπτυξη µίας σειράς γενικών και ειδικών ικανοτήτων, που θα οδηγούν
σε µαθησιακά αποτελέσµατα σε διαφόρους τοµείς. Το σχέδιο «Tuning» ξεκίνησε το
2000 µε σκοπό να συνδέσει τους πολιτικούς στόχους της ∆ιεργασίας της Μπολόνια µε
τις πρωτοβουλίες της Συνθήκης Αναγνωρίσεως της Λισσαβόνας (Lisbon Recognition
Convention). Κατά την πρώτη φάση, το σχέδιο «Tuning», κάλυπτε ένα ευρύ φάσµα
τοµέων, όχι όµως και την ψυχολογία. Κατά την δεύτερη φάση, η ψυχολογία
αναπτύχθηκε µέσω µίας µικρής οµάδας, η οποία συµµετείχε επίσης στην ανάπτυξη του
EuroPsy (Lunt et al, 2011). Την παρούσα περίοδο, η ισοτιµία των ακαδηµαϊκών
προσόντων αξιολογείται από τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης Ακαδηµαϊκής
Αναγνώρισης (NARIC) σε εθνικό επίπεδο (σηµ. µετ. στην Ελλάδα το ∆ΟΑΤΑΠ), τα
οποία συνεργάζονται µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης (ENIC) σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχής έργον είναι ο συνδυασµός της εξειδίκευσης του
προγράµµατος ακαδηµαϊκών σπουδών και της εξειδίκευσης των ικανοτήτων των
επαγγελµατιών ψυχολόγων, όπως παρουσιάζονται στο EuroPsy, να εγκαθιδρύσει µία
περισσότερο διαφανή αξιολόγηση της ισοτιµίας, καθώς και υψηλότερη ποιότητα στις
επαγγελµατικές υπηρεσίες προς τους πελάτες.
Σκοπός του EuroPsy
To EuroPsy (ή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας) αποτελεί ένα εξελικτικό βήµα
προς την προώθηση της κινητικότητας των ψυχολόγων, καθώς και προς την πρόσβαση
των πελατών σε ψυχολογικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε όλη την Ευρώπη.
Βασισµένο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στα ελάχιστα κριτήρια του EuroPsy Τ που έγινε
αποδεκτό το 2001, καθώς και στο λεγόµενο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ιπλώµατος πού
έγινε αποδεκτό το 2003, το EuroPsy παρουσιάζει ένα σηµείο αναφοράς και ένα σύνολο
Ευρωπαϊκών κριτηρίων στην Ψυχολογία, το οποίο θα χρησιµεύσει ως βάση για την
αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης των
ψυχολόγων µεταξύ των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
άλλων χωρών της EFPA. Το παρόν κείµενο (οι Κανονισµοί της EFPA για το EuroPsy
και τα Παραρτήµατά του για το EuroPsy) παρουσιάζει τους Κανονισµούς της EFPA για
το EuroPsy µε τα παραρτήµατα του για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας
(EuroPsy).
To EuroPsy αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της EFPA, η οποία επίσης επιβλέπει στην
ανάπτυξη Ειδικών (Specialist) Πιστοποιητικών σε περισσότερο εξειδικευµένα πεδία της
άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου To EuroPsy (το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
Ψυχολογίας) παρέχει τα απαιτούµενα κριτήρια για αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος
στο βασικό επίπεδο. Τα Ειδικά Πιστοποιητικά σε περισσότερο εξειδικευµένα πεδία,
όπως στην ψυχοθεραπεία, την εργασιακή και οργανωτική ψυχολογία, την εκπαιδευτική
ψυχολογία κλπ) αναπτύχθηκαν, προκειµένου να αποδεικνύεται η επίτευξη ενός
εξειδικευµένου ή προχωρηµένου (advanced)
επιπέδου ικανοτήτων
και
εµπειρογνωµοσύνης) σε συγκεκριµένα πεδία άσκησης επαγγέλµατος.
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Kατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του πλαισίου EuroPsy, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
ποικιλία των εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων, που
επικρατούν σήµερα στην Ευρώπη. Παρατηρήθηκε ότι τα ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά
προγράµµατα διέφεραν ως προς τη διάρκειά τους, καθώς και ως προς την παρουσία ή
την απουσία διαφοροποίησης ή εξειδίκευσης. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα
σύστηµα το οποίο να µπορεί να εναρµονιστεί ουσιαστικά µε αυτές τις διαφορετικές
µορφές ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, εισήχθησαν, στους
Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy, η διαφοροποίηση µεταξύ εξαρτηµένης και
αυτόνοµης άσκησης του επαγγέλµατος, η διάκριση µεταξύ πεδίων άσκησης
επαγγέλµατος που εργάζονται οι ψυχολόγοι, καθώς και η διάκριση µεταξύ της εισόδου
στο επάγγελµα και της µετέπειτα εξειδίκευσης. Ο σκοπός του βασικού EuroPsy είναι να
καθορίσει ένα σύνολο κριτηρίων σε σχέση µε την εξαρτηµένη και/ή την αυτόνοµη
άσκηση του επαγγέλµατος, σε συνήθως ένα πεδίο άσκησης επαγγέλµατος 1, κατά την
έναρξη του επαγγέλµατος. Το πρότυπο αυτό ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες οι
ψυχολόγοι ατοµικά ίσως να υπερβαίνουν. Το βασικό EuroPsy δεν αποτελεί άδεια για
την άσκηση του επαγγέλµατος και οι κανονισµοί της EFPA για το EuroPsy δεν
σκοπεύουν να υποσκελίσουν ή να αντικαταστήσουν τις εθνικές νοµοθεσίες χορήγησης
των αδειών. Στο βαθµό που τα εµπεριεχόµενα στο βασικό EuroPsy κριτήρια θεωρηθούν
σηµαντικά από τις διάφορες εθνικές ρυθµίσεις, θα ήταν ευχής έργον οι κανονισµοί της
EFPA για το EuroPsy, να ληφθούν υπόψη στις µελλοντικές αλλαγές των κανονισµών
παροχής άδειας.
Σκοπός των Ειδικών Πιστοποιητικών (Specialist Certificates)
Ο σκοπός των οποιωνδήποτε µελλοντικών Ειδικών Πιστοποιητικών (πιστοποιητικά
ειδικής εµπειρογνωµοσύνης) είναι να εξειδικεύσουν τις απαιτήσεις για αυτόνοµη
άσκηση του επαγγέλµατος σε µια ιδιαίτερη εργασιακή κατάσταση, ανεξάρτητα από το
πότε θα ξεκινήσει κανείς να εργάζεται ως ψυχολόγος, π.χ. για να ορισθεί κάποιος ως
σύµβουλος (consultant) ή ειδικός (specialist status). Την παρούσα περίοδο ειδικά
πιστοποιητικά έχουν αναπτυχθεί στα πεδία i. της ψυχοθεραπείας και ii. της εργασιακής
και οργανωτικής ψυχολογίας. Ευχής έργον είναι να αναπτυχθούν και άλλα ειδικά
πιστοποιητικά, τα οποία θα οικοδοµηθούν επί των κριτηρίων του βασικού EuroPsy. Σε
ορισµένες χώρες προκειµένου οι ψυχολόγοι να αναλάβουν έναν ιδιαίτερο τοµέα
επαγγελµατικής εργασίας, απαιτούνται ειδικά ή προχωρηµένα προσόντα. Αυτό ίσως
συνεπάγεται ότι η ανάπτυξη των προχωρηµένων προσόντων, ενδεχοµένως, οδηγήσει
µελλοντικά σε περιορισµούς στις θέσεις, τα επίπεδα και τα καθήκοντα, στα οποία έως
τότε οι κάτοχοι του βασικού EuroPsy θεωρούνταν ικανοί να τα ασκήσουν ως αυτόνοµοι
επαγγελµατίες. Αυτό θα προσδιοριστεί σε κάθε χώρα, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
της EFPA για το EuroPsy, που καθορίζουν την επαγγελµατική άσκηση στη χώρα αυτή.
Κατευθυντήριες Αρχές

1

Συνήθως ένα πεδίο επαγγελµατικής άσκησης: πρόκειται για την πλέον συχνή κατάσταση αφότου οι
ψυχολόγοι ασκούν κανονικά το σύνηθες έργο τους σ’ ένα πεδίο. Ωστόσο, οι Κανονισμοί επιτρέπουν οι
ψυχολόγοι να ασκούν έργο κατ’ ανώτατο όριο σε δύο πεδία άσκησης επαγγέλµατος, όταν είναι
καταλλήλως εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι.
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Μια σειρά από κατευθυντήριες αρχές υποστηρίζουν την ανάπτυξη του EuroPsy, του
Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας, στο οποίο ενσωµατώνεται το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο. Οι αρχές αυτές έχουν ως στόχο τους να:
1) προωθούν τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων ψυχολογικών υπηρεσιών σε
όλη την Ευρώπη. Κάθε πολίτης και κάθε οργανισµός θα πρέπει να είναι σε
θέση να λάβει ψυχολογικές υπηρεσίες από έµπειρο και εξειδικευµένο
επαγγελµατία, αλλά και το σύστηµα θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη
αυτού του στόχου.
2) προστατεύουν τους καταναλωτές και τους πολίτες της Ευρώπης, εγγυώµενες
την ποιότητα των ψυχολογικών υπηρεσιών, αλλά και να προφυλάξουν το
κοινό από φορείς υπηρεσιών, που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.
3) συµβάλλουν στους µηχανισµούς που προωθούν την κινητικότητα των
ψυχολόγων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν οπουδήποτε
στην Ευρώπη, µε την προϋπόθεση να κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα.
4) εξασφαλίζουν ότι το EuroPsy χορηγείται βάσει: α) αποδεδειγµένης
ολοκλήρωσης ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών στην ψυχολογία
σε επαρκές επίπεδο, β) αποδεδειγµένης ικανότητας στην άσκηση των
επαγγελµατικών ρόλων κατά τη διάρκεια εποπτευόµενης πρακτικής άσκησης,
γ) αποδοχής των Ευρωπαϊκών (καθώς και των εθνικών) κωδίκων
δεοντολογίας για τους ψυχολόγους.
5) εξασφαλίζουν ότι το σύστηµα του EuroPsy είναι δίκαιο και ότι αποφεύγει την
εύνοια ή τη δυσµένεια των ψυχολόγων µε βάση τις εθνικές ή άλλες διαφορές
σε εκπαιδευτικό ή επαγγελµατικό υπόβαθρο, και ότι αναγνωρίζει την υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών ως επικρατούσα αρχή. Αυτό σηµαίνει ότι το EuroPsy δεν
θα επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δοµή ή τη µορφή της
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, ή τη φύση και την οργάνωση της πρακτικής για
την άσκηση του επαγγέλµατος.
6) διασφαλίζουν την ποιότητα της ψυχολογικής επαγγελµατικής εργασίας, τόσο
κατά την είσοδο στο επάγγελµα όσο και κατά τη συνέχεια.
7) υποστηρίζουν τη δέσµευση για ενεργό διατήρηση της καταλληλότητας. Για το
λόγο αυτό το EuroPsy χορηγείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, το
οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται και πάλι για καθορισµένο χρονικό διάστηµα,
βάση αποδεικτικών στοιχείων διαρκούς επαγγελµατικής άσκησης και
ανάπτυξης.
8) σέβονται τους εθνικούς κανονισµούς για τους ψυχολόγους, οι οποίοι είναι ήδη
σε εφαρµογή.

2. Κανονισµοί της EFPA για το EuroPsy, το Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Ψυχολογίας
Το EuroPsy, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας (εφ’ εξής EuroPsy), προτίθεται
να παρέχει κριτήρια ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, το
οποίο ενηµερώνει πελάτες, εργοδότες και συναδέλφους ότι ένας ψυχολόγος µπορεί να
θεωρηθεί ότι έχει αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για την παροχή ψυχολογικών
υπηρεσιών.
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Το EuroPsy αποσκοπεί στο να εγκαθιδρύσει ένα σύνολο κοινών κριτηρίων επάρκειας
σε όλες τις χώρες που εκδίδεται. Έχει υπ’ όψιν της την ελεύθερη µετακίνηση των
ψυχολόγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις άλλες χώρες πού
αποδέχονται τα κριτήρια, και προτίθεται να υποστηρίξει τους µηχανισµούς που την
διευκολύνουν.
Το EuroPsy απονέµεται ατοµικά στους ψυχολόγους, οι οποίοι πληρούν τους όρους που
προσδιορίζονται από τους παρόντες Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy.
Κάθε άτοµο που κατέχει το EuroPsy, θα αναφέρεται ως «Εγγεγραµµένος EuroPsy
Ψυχολόγος».

Ενότητα Α. EuroPsy, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας
Άρθρο 1. Το EuroPsy2 ενσωµατώνει ένα σύνολο κριτηρίων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης για επαγγελµατίες ψυχολόγους, όπως αυτά
περιγράφονται στα Παραρτήµατα II και III.
Άρθρο 2. Οι ψυχολόγοι δύνανται να εγγράφονται ατοµικά στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των
EuroPsy Ψυχολόγων (εφ’ εξής Μητρώο) και να διατηρούν στην κατοχή τους
το EuroPsy, εφ’ όσον:
α) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έναν εθνικά αναγνωρισµένο κύκλο
ακαδηµαϊκών σπουδών στην ψυχολογία σε πανεπιστήµιο ή σε ισοδύναµο
θεσµό που από το νόµο ή κατ’ έθιµο οδηγεί στον εθνικό τίτλο ή την ιδιότητα
του ‘’ψυχολόγου’’, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραµµα σπουδών έχει
διάρκεια ισοδύναµη µε τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών πλήρους φοίτησης
(300 ECTS), τα οποία εναρµονίζονται µε το πλαίσιο EuroPsy, όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα II,
β) είναι σε θέση να παράσχουν αποδείξεις εποπτευόµενης πρακτικής
εξάσκησης ως επαγγελµατίες ψυχολόγοι υπό κατάρτιση, διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναµό της),
καθώς και ικανοποιητική επίδοση σε αυτήν την εργασία, όπως
αξιολογήθηκε από τους Επόπτες τους (βλέπε Παράρτηµα I και Παράρτηµα
V), και
γ) έχουν υποβάλει γραπτώς δέσµευση στην οικεία Εθνική Επιτροπή
Απονοµής ότι προσυπογράφουν τις
αρχές της επαγγελµατικής
δεοντολογίας, που καθορίζονται από τον Μετακώδικα Επαγγελµατικής
Ηθικής της EFPPA και ότι θα πραγµατοποιούν τις επαγγελµατικές τους
δραστηριότητες, σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας του εθνικού

2

2.

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας, εφ’ εξής θα αναφέρεται στο βασικό Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Ψυχολογίας (EuroPsy), όπως περιγράφεται στον Πρόλογο.
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συλλόγου ψυχολόγων της χώρας, στην οποία ασκούν το επάγγελµα του
ψυχολόγου.
Άρθρο 3. Μετά τη θετική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, που αναφέρονται
στο Άρθρο 2, ο ψυχολόγος µπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο και να του
απονεµηθεί το Πιστοποιητικό EuroPsy.
Άρθρο 4. Το EuroPsy παύει να ισχύει µετά από µία περίοδο 7 ετών, εκτός αν
επανεπικυρωθεί.
Άρθρο 5. Για την επανεπικύρωσή του, το EuroPsy εκδίδεται εκ νέου στους ψυχολόγους,
που:
α) είναι σε θέση να παράσχουν αποδείξεις ότι διατηρούν την
επαγγελµατική τους επάρκεια, διαθέτοντας ένα συγκεκριµένο αριθµό
ωρών επαγγελµατικής δραστηριότητας ως ψυχολόγοι, καθώς και διαρκή
εκπαίδευση και επαγγελµατική ανάπτυξη, όπως υποδεικνύεται στο
Παράρτηµα VΙ.
β) έχουν υποβάλει γραπτώς δέσµευση στην οικεία Εθνική τους Επιτροπή
Απονοµής ότι προσυπογράφουν τις αρχές της επαγγελµατικής
δεοντολογίας, που καθορίζονται από τον Μετακώδικα Επαγγελµατικής
Ηθικής της EFPPA και ότι θα πραγµατοποιούν τις επαγγελµατικές τους
δραστηριότητες, σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας του εθνικού
συλλόγου ψυχολόγων της χώρας, στην οποία ασκούν το επάγγελµα του
ψυχολόγου.
Άρθρο 6. Το Πιστοποιητικό EuroPsy θα είναι όµοιο σε σηµασία και εµφάνιση µε το
υπόδειγµα που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο (Παράρτηµα ΙV).
Άρθρο 7.

Τα στοιχεία του ΕuroPsy, πού απαιτούνται στην αίτηση, είναι: πληροφορίες
για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση,
στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι επαγγελµατικές ικανότητες, οι ρόλοι
και τα πλαίσια εντός των οποίων οι Εγγεγραµµένοι στο EuroPsy Ψυχολόγοι
εργάσθηκαν για να πιστοποιηθούν, καθώς και η εργασιακή τους εµπειρία.

Άρθρο 8. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο θα είναι: το
όνοµα και η διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του εγγεγραµµένου, η
πανεπιστηµιακή του εκπαίδευση, η χώρα άσκησης του επαγγέλµατος το
πεδίο άσκησης επαγγέλµατος και η πόλη, καθώς και η ηµεροµηνία της
επικύρωσής του από την Εθνική Επιτροπή Απονοµής.
Άρθρο 9.

Ο Εγγεγραµµένος στο EuroPsy Ψυχολόγος θεωρείται ικανός να ασκήσει
αυτόνοµα το επάγγελµα του ψυχολόγου, στο πεδίο άσκησης επαγγέλµατος
που αναφέρεται στα Στοιχεία Μητρώου, στο βαθµό που δεν διατυπώνονται
περιορισµοί από τις εθνικές ρυθµίσεις στη συγκεκριµένη χώρα. Αυτή η
θεώρηση ισχύει για όλες τις χώρες πού οι εθνικοί Σύλλογοι Μέλη της EFPA
αποδέχονται το EuroPsy και τους Κανονισµούς του.
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Άρθρο 10. Ο Εγγεγραµµένος στο EuroPsy Ψυχολόγος θεωρείται ικανός για
εποπτευόµενη και/ή εξαρτηµένη εργασία (βλέπε Παράρτηµα Ι) ως
ψυχολόγος, σε οποιοδήποτε πεδίο άσκησης επαγγέλµατος, σε όλες τις
χώρες των οποίων τα εθνικά Μέλη Σύλλογοι της EFPA έχει αποδεχθεί το
EuroPsy και τους παρόντες Κανονισµούς της EFPA για τo EuroPsy.
Άρθρο 11. Η εγγραφή του ψυχολόγου:
α) θα αποσύρεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. µετά την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του EuroPsy (βλέπε Άρθρο 4),
ii. µετά από αίτηση του κατόχου του,
iii.όταν ένα δικαστήριο ή εθνική επιτροπή επιβάλλει ποινή ή περιοριστικά
µέτρα στον/ην κάτοχο, απαγορεύοντας του/της την άσκηση του
επαγγέλµατος του ψυχολόγου, όπως αποµάκρυνση από το εθνικό
µητρώο ή ανάκληση της εθνικής άδειας.
β) στην εγγραφή του ψυχολόγου στο Μητρώο θα µπορεί να τίθεται η
ένδειξη «αναστολή», όταν ένα δικαστήριο ή εθνική επιτροπή επιβάλλουν
ποινή ή περιοριστικά µέτρα πού αναστέλλουν το δικαίωµα του/της κατόχου
να ασκήσει το επάγγελµα του ψυχολόγου. Η ένδειξη «αναστολή» θα
αποσύρεται όταν θα λήγει η αναστολή στην συγκεκριµένη χώρα.

Ενότητα Β. Θεσµοί Απονοµής
Άρθρο 12. Η ευθύνη για την απονοµή του EuroPsy και την καταχώρηση ενός ατόµου
στο Μητρώο, σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς, ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής. Η Επιτροπή αυτή αναθέτει τη
δικαιοδοσία απονοµής του EuroPsy, σύµφωνα µε τους παρόντες
Κανονισµούς, στην Εθνική Επιτροπή Απονοµής των χωρών, των οποίων
οι Σύλλογοι Μέλη της EFPA έχουν αποδεχθεί το EuroPsy και τους
παρόντες Κανονισµούς.
Άρθρο 13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής αποτελείται από τον Πρόεδρο και έως
δώδεκα άλλα Μέλη. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους Συλλόγους Μέλη.
Τα Μέλη διορίζονται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο της EFPA για διάστηµα
έως και τεσσάρων ετών, µε δικαίωµα ανανέωσης της θητείας µία φορά. Τα
Μέλη θα πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές χώρες της EFPA, να
αντιπροσωπεύουν τα κύρια πεδία άσκησης επαγγέλµατος της ψυχολογίας
και να παρουσιάζουν αναλογία µεταξύ αυτών που εργάζονται ως
επαγγελµατίες και αυτών που εργάζονται σε πανεπιστήµια και εµπλέκονται
στην εκπαίδευση των ψυχολόγων.
Άρθρο 14.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του
EuroPsy και των Κανονισµών του, καθώς και για τη διασφάλιση ότι η
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Εγγραφή και η απονοµή του EuroPsy πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους
παρόντες Κανονισµούς.
Στα καθήκοντά της περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) να εξουσιοδοτεί τις Εθνικές Επιτροπές Απονοµής να απονέµουν τo
EuroPsy,
β) να παρέχει οδηγίες προς τις Εθνικές Επιτροπές Απονοµής,
γ) να διασφαλίζει ότι όλοι οι εθνικοί φορείς ερµηνεύουν τα Ευρωπαϊκά
κριτήρια µε παρόµοιο τρόπο και να συντονίζει το έργο των Εθνικών
Επιτροπών Απονοµής,
δ) να εποπτεύει την ορθή εφαρµογή των παρόντων Κανονισµών της EFPA
για το EuroPsy από κάθε Εθνική Επιτροπή Απονοµής,
ε) να λαµβάνει µέτρα αναστολής της λειτουργίας µίας Εθνικής Επιτροπής
Απονοµής, εάν προκύψουν ενδείξεις για κακοδιαχείριση ή κακή χρήση των
παρόντων Κανονισµών της EFPA για τo EuroPsy,
στ) να ασχολείται µε τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των Εθνικών
Επιτροπών Απονοµής,
ζ) να προετοιµάζει έκθεση πεπραγµένων κάθε δύο χρόνια για το
Εκτελεστικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της EFPA,
η) να διατηρεί επαφή και να ορίζει µία ετήσια συνάντηση µε τους
Προέδρους των Εθνικών Επιτροπών Απονοµής,
θ) να συνεργάζεται µε τους εθνικούς συλλόγους για την επίλυση των αιτιών
αναστολής της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής,
ι) να επιβλέπει τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου,
κ) να ενεργεί ως συµβουλευτικό σώµα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
θέµατα που θα αφορούν την αναγνώριση των προσόντων των ψυχολόγων
στην Ευρώπη.
Άρθρο 15. Η απονοµή του EuroPsy σε κάθε χώρα θα πρέπει να διεξάγεται από µία
Εθνική Επιτροπή Απονοµής, η οποία διορίζεται από τον εθνικό Σύλλογο
Μέλος της EFPA. Η Εθνική Επιτροπή Απονοµής θα εξουσιοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής στο να απονέµει τo EuroPsy. Στις
χώρες πού υπάρχει και άλλος/οι αντιπροσωπευτικός/οί σύλλογος/οι
ψυχολόγων, ο Σύλλογος Μέλος απαιτείται να ζητήσει τη συνεργασία
αυτού/ών του/ων συλλόγου/ων, κατά την δηµιουργία της Εθνικής
Επιτροπής Απονοµής.
Άρθρο 16. Η Εθνική Επιτροπή Απονοµής αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα
έως οκτώ άλλα Μέλη. Αυτοί διορίζονται από τον εθνικό Σύλλογο Μέλος των
ψυχολόγων (Παράρτηµα I) για διάστηµα έως και τεσσάρων ετών, των
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οποίων η θητεία µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Η Εθνική Επιτροπή
Απονοµής θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ευρύτατη κοινότητα
ψυχολόγων στη συγκεκριµένη χώρα. Τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής
Απονοµής θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν \τα κύρια πεδία άσκησης
επαγγέλµατος της ψυχολογίας στη συγκεκριµένη χώρα και ισοµερώς
αυτούς που εργάζονται ως επαγγελµατίες και αυτούς που εργάζονται σε
πανεπιστήµια και ενέχονται στην εκπαίδευση των ψυχολόγων.
Άρθρο 17. Οι υπευθυνότητες της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
α) υποβάλλει για έγκριση όλες τις διαδικασίες της στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Απονοµής,
β) συµφωνεί τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει
τα δικαιολογητικά των επαγγελµατικών του ικανοτήτων,
γ) προετοιµάζει και δηµοσιεύει κατάλογο των τρεχόντων εγκεκριµένων
προγραµµάτων
ακαδηµαϊκών
σπουδών
στην
ψυχολογία,
συµπεριλαµβανοµένων και των επιπέδων τους,
δ) συµβουλεύει τα ιδρύµατα
προϋποθέσεις της έγκρισης,

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

για

τις

ε) εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των ικανοτήτων από
τους Επόπτες,
στ) προετοιµάζει έντυπο για την επαγγελµατική δεοντολογία πού θα
υπογράφεται από τους υποψηφίους,
ζ) καθορίζει το τέλος για τις διοικητικές δαπάνες, που θα καταβάλλεται από
τους υποψηφίους,
η) αποφασίζει για κάθε ατοµική αίτηση για το EuroPsy, είτε ενηµερώνοντας
τον υποψήφιο για τους λόγους για τους οποίους η αίτησή του δεν έγινε
δεκτή, είτε απονέµοντάς του το EuroPsy,
θ) απονέµει το Πιστοποιητικό EuroPsy στον κάθε ψυχολόγο ατοµικά,
ι) διατηρεί κατάλογο των ψυχολόγων, στους οποίους απενεµήθη το
EuroPsy,
κ) διατηρεί σε αρχείο όλα τα δικαιολογητικά των αιτήσεων των υποψηφίων
για µία περίοδο 15 ετών,
λ) συντάσσει ετησίως έκθεση δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Απονοµής,
µ) προωθεί σχετικές πληροφορίες και συµµετέχει στην ετήσια συνάντηση
των Προέδρων των Εθνικών Επιτροπών Απονοµής,

12

ν) λειτουργεί ως συµβουλευτικό σώµα στις αρµόδιες αρχές της χώρας για
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των ψυχολόγων.
Άρθρο 18. Μία Εθνική Επιτροπή Απονοµής, η οποία, κατά τη γνώµη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Απονοµής, δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τους παρόντες
Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy, θα απολέσει την εξουσιοδότηση
που της έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής, έως ότου
αποκατασταθεί η παρατηρηθείσα παραβίαση των Κανονισµών της EFPA
για το EuroPsy. Κανένα Πιστοποιητικό EuroPsy δεν θα µπορεί να εκδοθεί
από την Εθνική Επιτροπή Απονοµής, όταν της έχει αφαιρεθεί η
εξουσιοδότηση.

Επιτροπές Απονοµής Ειδικών Προσόντων (specialist)
Άρθρο 19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής Ειδικών Προσόντων αποτελείται από
τον Πρόεδρο και έως οκτώ άλλα Μέλη. Οι υποψήφιοι προτείνονται από
τους Συλλόγους Μέλη. Τα Μέλη διορίζονται από το Εκτελεστικό Συµβούλιο
της EFPA για ένα διάστηµα έως τεσσάρων ετών, ανανεώσιµο µόνο µία
φορά. Το κάθε µέλος θα πρέπει να είναι από διαφορετική χώρα της EFPA.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής Ειδικών Προσόντων θα πρέπει να
αντιπροσωπεύει το κύριο εύρος πρακτικής στον συγκεκριµένο τοµέα και να
εµπεριέχει τουλάχιστον ένα µέλος πού να εργάζεται στο Πανεπιστήµιο. Ένα
µέλος της Επιτροπής Απονοµής Ειδικών Προσόντων θα πρέπει να
λειτουργεί ως σύνδεσµος µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής και να
ανήκει σε αυτήν.

Άρθρο 20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής Ειδικών Προσόντων είναι υπεύθυνη για
να επιβλέπει το EuroPsy Ειδικών Προσόντων σε αυτόν τον τοµέα και να
διασφαλίζει ότι η εγγραφή στο Μητρώο και η απονοµή του EuroPsy Ειδικών
Προσόντων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς.
Τα καθήκοντά της περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις από τους Συλλόγους Μέλη για την ίδρυση
Εθνικών Επιτροπών Απονοµής Ειδικών Προσόντων,
β) εξουσιοδοτεί τις Εθνικές Επιτροπές Απονοµής Ειδικών Προσόντων να
απονέµουν το EuroPsy Ειδικών Προσόντων,
γ)παρέχει οδηγίες στις Εθνικές Επιτροπές Απονοµής Ειδικών Προσόντων
καθώς και σε άλλους,
δ) αναπτύσσει κανονισµούς για τις διαδροµές κατάρτισης και τα κριτήρια
στον τοµέα της,
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ε) συνδιαλέγεται µε εφέσεις έναντι αποφάσεων των Εθνικών Επιτροπών
Απονοµής Ειδικών Προσόντων,
ζ) προετοιµάζει ετήσια έκθεση επί των πεπραγµένων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Απονοµής Ειδικών Προσόντων για το Εκτελεστικό Συµβούλιο
και την Γενική Συνέλευση της EFPA,
η) συνεδριάζει µία φορά τον χρόνο µε τους Προέδρους των Εθνικών
Επιτροπών Απονοµής Ειδικών Προσόντων καθώς και µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Απονοµής µε σκοπό την διευκόλυνση των διαδικασιών και την
ανταλλαγή τρόπων ορθής πρακτικής.

Άρθρο 21. Η Εθνική Επιτροπή Απονοµής Ειδικών Προσόντων αποτελείται από τον
Πρόεδρο και τέσσερα έως έξι άλλα Μέλη. ∆ιορίζονται από τον εθνικό
Σύλλογο Μέλος των ψυχολόγων για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων ετών,
το οποίο µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Επίσης, θα πρέπει να
δηµιουργηθεί ένας δοµικός δεσµός µεταξύ της Εθνικής Επιτροπής
Απονοµής Ειδικών Προσόντων και της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής της
χώρας έχοντας ορισµένα διπλά µέλη. Η Εθνική Επιτροπή Απονοµής
Ειδικών Προσόντων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ευρύτατη κοινότητα
των ψυχολόγων της χώρας στον συγκεκριµένο τοµέα πρακτικής και µπορεί
να περιλαµβάνει ψυχολόγους πού δεν είναι µέλη του εθνικού Συλλόγου
Μέλους.
Άρθρο 22. Οι υπευθυνότητες της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής Ειδικών Προσόντων
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) υποβάλει όλες τις διαδικασίες της για έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Απονοµής Ειδικών Προσόντων,
β) συµφωνεί στον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος θα υποβάλει
αποδείξεις για τα προσόντα και τις επαγγελµατικές του ικανότητες,
γ) προσδιορίζει το Τέλος της Αιτήσεως για το διοικητικό κόστος, το οποίο
θα πρέπει να καταβάλει ο αιτών,
δ) αποφασίζει για κάθε ατοµική αίτηση για το EuroPsy Ειδικών Προσόντων,
είτε πληροφορώντας τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψης της
αιτήσεως, είτε απονέµοντας το EuroPsy Ειδικών Προσόντων,
ε) εισάγει ατοµικές πληροφορίες στο Μητρώο για τους ψυχολόγους µε
ειδική εµπειρογνωµοσύνη και εκδίδει το Πιστοποιητικό EuroPsy Ειδικών
Προσόντων στους ψυχολόγους ατοµικά,
ζ) διατηρεί κατάλογο των ψυχολόγων στους οποίους έχει απονεµηθεί το
EuroPsy Ειδικών Προσόντων,
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η) διατηρεί σε αρχείο όλα τα δικαιολογητικά των αιτήσεων των υποψηφίων
για µία περίοδο 15 ετών,
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Απονοµής Ειδικών Προσόντων,
ι) παρέχει σχετικές πληροφορίες και συµµετέχει στην ετήσια συνάντηση
των Προέδρων των Εθνικών Επιτροπών Απονοµής Ειδικών Προσόντων,
κ) διορίζει ένα άτοµο επικοινωνίας πού θα είναι εξουσιοδοτηµένο να έχει
πρόσβαση στο Μητρώο,
λ) παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το EuroPsy Ειδικών Προσόντων σε
ψυχολόγους και άλλους.

Ενότητα Γ. Η ∆ιαδικασία Απόκτησης του Πιστοποιητικού
EuroPsy
Άρθρο 23. Μετά την απονοµή του EuroPsy, ο υποψήφιος δεν µπορεί να υποβάλλει
αίτηση για δεύτερη φορά.
Άρθρο 24. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται µέσω ενός εντύπου, το οποίο είναι όµοιο
στις έννοιες και τη µορφή του υποδείγµατος που περιλαµβάνεται στο
παρόν κείµενο (Παράρτηµα ΙV). Η αίτηση πρέπει να παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε: την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, την εποπτευόµενη πρακτική
άσκηση και να προσδιορίζει τις επαγγελµατικές ικανότητες και τα πεδία
άσκησης επαγγέλµατος στα οποία ο αιτών/ούσα εργάστηκε υπό εποπτεία
προκειµένου να αποκτήσει τα προσόντα για αυτόνοµη άσκηση του
επαγγέλµατος. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει εκθέσεις από τους
εξουσιοδοτηµένους Επόπτες του/της. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να
δεσµευτεί εγγράφως ότι θα διεξάγει τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες
σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας του εθνικού συλλόγου ψυχολόγων
της χώρας, στην οποία πραγµατοποιείται η επαγγελµατική δραστηριότητα.
Άρθρο 25. H Εθνική Επιτροπή Απονοµής θα καθορίσει αν ο υποψήφιος πληροί τα
κριτήρια που απαιτούνται από το Άρθρο 2. Θα εξετάσει τα επαγγελµατικά
προσόντα και τα πεδία άσκησης επαγγέλµατος στα οποία ο υποψήφιος
έχει εργαστεί υπό εποπτεία και/ή αυτόνοµα και θα αποφασίσει σε ποιο
πεδίο άσκησης επαγγέλµατος ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για
αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος.
Άρθρο 26. Η αίτηση θα ληφθεί υπ’όψιν µόνο
προβλεπόµενο τέλος.

αφού ο υποψήφιος καταβάλει το

Άρθρο 27. Η Εθνική Επιτροπή Απονοµής θα εξετάσει τα κατατεθέντα αποδεικτικά και
θα αποφασίσει για το αν χρειάζεται ή όχι ο υποψήφιος να παράσχει
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περισσότερες πληροφορίες. Ο υποψήφιος θα ενηµερωθεί για το αν η
Εθνική Επιτροπή Απονοµής απαιτεί ή όχι περαιτέρω πληροφορίες, εντός
13 εβδοµάδων από την αρχική αίτηση και αφού θα έχει καταβληθεί το
προβλεπόµενο τέλος.
Άρθρο 28. Όπου απαιτούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες, ο υποψήφιος θα πρέπει
να ενηµερωθεί για την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής εντός
13 εβδοµάδων, µετά την παραλαβή των περαιτέρω πληροφοριών από την
Επιτροπή.
Άρθρο 29. Όπου δεν απαιτούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες, ο υποψήφιος θα
πρέπει να ενηµερωθεί για την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής,
για το αν θα του απονεµηθεί ή όχι το EuroPsy, εντός 13 εβδοµάδων από
τότε που η Επιτροπή έλαβε την αρχική αίτηση και το προβλεπόµενο τέλος.
Όταν δεν απονέµεται το EuroPsy ο υποψήφιος λαµβάνει λεπτοµερή έκθεση
των λόγων που οδηγούν σε αυτή την απόφαση.
Άρθρο 30. Όταν ο υποψήφιος καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, τότε θα του
απονεµηθεί το EuroPsy.
Άρθρο 31. Προκειµένου να επανεπικυρωθεί το Πιστοποιητικό EuroPsy µετά το τέλος
της περιόδου ισχύος (Άρθρο 5), ή της περιόδου των µεταβατικών
ρυθµίσεων (Άρθρο 34), ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην
Εθνική Επιτροπή Απονοµής της χώρας όπου εργάζεται, ή προτίθεται να
εργαστεί.
Άρθρο 32. Η αίτηση για την επανεπικύρωση θα πρέπει να παράσχει πληροφορίες
σχετικά µε τη διατήρηση της επαγγελµατικής ικανότητας, υπό µορφή
συγκεκριµένου αριθµού ωρών επαγγελµατικής εργασίας ως ψυχολόγος,
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης, όπως αυτά
καθορίζονται στο Παράρτηµα VΙ.

Ενότητα ∆. ∆ιαδικασίες Προσφυγής
Άρθρο 33. O υποψήφιος του οποίου η αίτηση για το EuroPsy απορρίφθηκε από την
Εθνική Επιτροπή Απονοµής µπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά της
απόφασης στον εθνικό Σύλλογο Μέλος της χώρας, εκθέτοντας τους λόγους
της αναιρέσεως.
Άρθρο 34. Αυτός ο εθνικός Σύλλογος Μέλος θα συστήσει µία ανεξάρτητη
συµβουλευτική επιτροπή, αποτελούµενη από τρείς τουλάχιστον
εµπειρογνώµονες, για να εξετάσει την αίτηση αναιρέσεως. Η επιτροπή αυτή
θα αποφανθεί για την αναίρεση και θα δώσει την απόφασή της γραπτώς
εντός 60 ηµερών. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον αιτούντα και στην
Εθνική Επιτροπή Απονοµής. Η ανεξάρτητη συµβουλευτική επιτροπή
µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απονοµής.
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Άρθρο 35. Εάν η αναίρεση του αιτούντα απορριφθεί, ο αιτών θα µπορεί να προσφύγει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής (Άρθρο 14στ). Η αίτηση αναιρέσεως
θα πρέπει να υποβληθεί στην Αγγλική γλώσσα και να επισηµαίνει τους
λόγους για τους οποίους γίνεται.
Άρθρο 36. Εάν οι εξουσιοδοτηµένοι στην Εθνική Επιτροπή Απονοµής παραιτηθούν, ο
εθνικός Σύλλογος Μέλος µιας χώρας µπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά
αυτού του µέτρου στο Εκτελεστικό Συµβούλιο της EFPA. Το Εκτελεστικό
Συµβούλιο της EFPA µπορεί να ζητήσει τη γνώµη µίας Ευρωπαϊκής
συµβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα συσταθεί για την συγκεκριµένη
περίπτωση και θα συγκληθεί υπό τον Πρόεδρο της EFPA ή τον
αναπληρωτή του.

Ενότητα Ε. ∆ιάφορα
Άρθρο 37. Oι Κανονισµοί της EFPA και τα παραρτήµατά τους για το EuroPsy
ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση της EFPA και µπορούν να αλλάξουν
µόνο από αυτήν, κατόπιν ψηφοφορίας και πλειοψηφίας των 2/3 των
παρόντων. Θα τεθούν δε σε ισχύ από την ηµεροµηνία που θα
προσδιοριστεί από την Γενική Συνέλευση της EFPA, µετά την ψήφισή τους.
Άρθρο 38. α) Μεταβατικές ρυθµίσεις για το EuroPsy Basic θα ισχύουν για µια περίοδο
τριών ετών µετά την ηµεροµηνία αναγνώρισης της Εθνικής Επιτροπής
Απονοµής σε µία συγκεκριµένη χώρα. µετά την αποδοχή των Κανονισµών
της EFPA για το EuroPsy από την Γενική Συνέλευση της EFPA.
β) Μεταβατικές ρυθµίσεις για κάθε Πιστοποιητικό EuroPsy Ειδικών
Προσόντων θα ισχύουν για µια περίοδο τριών ετών µετά την ηµεροµηνία
αναγνώρισης της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής Ειδικών Προσόντων σε
µία συγκεκριµένη χώρα.
γ) Μεταβατικές ρυθµίσεις για το EuroPsy Basic θα ισχύουν για µία
επιπλέον περίοδο δύο ετών µετά την ηµεροµηνία αναγνώρισης της Εθνικής
Επιτροπής Απονοµής Ειδικών Προσόντων σε µία συγκεκριµένη χώρα.
Αυτές οι ρυθµίσεις αφορούν αποκλειστικά τους αιτούντες Πιστοποιητικού
EuroPsy Ειδικών Προσόντων χορηγούµενο από την Εθνική Επιτροπή
Απονοµής Ειδικών Προσόντων.
δ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι, πριν από αυτή την ηµεροµηνία στο άρθρο 38
α) έχουν άδεια να ασκούν αυτόνοµα το επάγγελµα του ψυχολόγου από
έναν εθνικό φορέα αδειοδότησης αναγνωρισµένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Απονοµής, και/ή πληρούν τις απαιτήσεις και συνθήκες της
επαγγελµατικής άσκησης ως ψυχολόγοι στη χώρα πού εργάζονται,
µπορούν να αντικαταστήσουν τον κατάλογο των εποπτευοµένων
πρακτικών τους ασκήσεων ως ψυχολόγοι µε την καταγραφή του
εργασιακού τους ιστορικού, µετά την απόκτηση των απαραίτητων
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προσόντων για την αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να απονεµηθεί το EuroPsy, θα απαιτούνται
αποδεικτικά στοιχεία αυτόνοµης άσκησης του επαγγέλµατος του
ψυχολόγου, τουλάχιστον τρία έτη ή το ισοδύναµό τους, κατά τα τελευταία
δέκα χρόνια, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν τις τρέχουσες
ικανότητες και διαρκή επαγγελµατική ανάπτυξη (βλέπε Παράρτηµα V και
VI). Στην περίπτωση αυτή, ο ψυχολόγος αιτούµενος το EuroPsy υπό αυτές
τις µεταβατικές ρυθµίσεις, µπορεί να λάβει επιπλέον δύο χρόνια πέραν της
καταληκτικής ηµεροµηνίας των µεταβατικών ρυθµίσεων (αναφερόµενες
στα α), β) και γ) ), για να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.
Άρθρο 39. Οι παρόντες Κανονισµοί δύνανται να επεκταθούν συµπεριλαµβάνοντας
ρυθµίσεις επί των Ειδικών Πιστοποιητικών (Specialist Certificates), σε
προσδιορισµένα πεδία της Ψυχολογίας. Oι ρυθµίσεις αυτές θα
ενσωµατωθούν στα Παραρτήµατα των παρόντων Κανονισµών (βλέπε
Άρθρο 19 και 20, σηµείωση: οι ρυθµίσεις αυτές θα αποτελέσουν νέα άρθρα
και όταν ψηφιστούν, θα απαιτηθεί ακολούθως νέα αρίθµηση).

Άρθρο 40. Οι κανονισµοί του EuroPsy και τα Παραρτήµατά του δύνανται να
αναθεωρηθούν τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια απο την Συντονιστική
Οµάδα του EuroPsy (Σ.Ο.Ε/E.C.G),η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο
της EFPA, ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (της EFPA) και τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απονοµής (του EuroPsy).
Επί της γνωµοδοτήσεως της Σ.Ο.Ε/ E.C.G η Εκτελεστική Επιτροπή θα
πραγµατοποιεί τις απαραίτητες αλλαγές στους Κανονισµούς. Οι αλλαγές
αυτές αφού κοινοποιηθούν στις Ε.Ε.Α (NAC), θα εφαρµόζονται προσωρινά
έως την επόµενη Γενική Συνέλευση της EFPA. Για να συνεχίσουν να
εφαρµόζονται απαιτείται η έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση της
EFPA.

3. Μητρώο των EuroPsy Ψυχολόγων
1) Το Ευρωπαϊκό Μητρώο των EuroPsy Ψυχολόγων διατηρείται και συντηρείται από
την EFPA. Περιλαµβάνει τους εθνικούς καταλόγους των αρµοδίως πιστοποιηµένων
ψυχολόγων, όπως παρέχονται από κάθε Εθνική Επιτροπή Απονοµής.
2) Το Ευρωπαϊκό Μητρώο περιέχει τα ονόµατα και τα στοιχεία όλων των EuroPsy
ψυχολόγων, καθώς επίσης και τους κατέχοντες τα Ειδικά Πιστοποιητικά.
3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Στοιχεία Μητρώου του EuroPsy θα
καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, το οποίο είναι µία ηλεκτρονική προσβάσιµη
βάση δεδοµένων, διαθέσιµη µέσω του διαδικτύου (www.EuroPsy-efpa.eu).
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Οι καταχωρήσεις µίας χώρας στο Μητρώο θα ενηµερώνονται µε πρωτοβουλία της
Εθνικής Επιτροπής Απονοµής, όταν ένα Πιστοποιητικό EuroPsy εγκριθεί, εκδοθεί εκ
νέου, ανακληθεί, ή πάψει να ισχύει. Το Μητρώο θα πρέπει επίσης να ενηµερώνεται όταν
ένα Πιστοποιητικό Ειδικής Εµπειρογνωµοσύνης χορηγείται υπό την καθοδήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Απονοµής. Οι πληροφορίες στο Μητρώο τροποποιούνται µόνο από
την EFPA και κατόπιν εγκρίσεως της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής.

Παράρτηµα I. Ορισµοί
Στους παρόντες Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι
ορισµοί όρων:
Το Πιστοποιητικό EuroPsy Ψυχολογίας, πού εφ’ εξής θα ονοµάζεται EuroPsy, είναι
ένα σύνολο κριτηρίων για την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση
των ψυχολόγων, το οποίο καθορίζει ένα επίπεδο ποιότητας και κριτηρίων, που έχουν
συµφωνηθεί από τους Συλλόγους Μέλη της EFPA.
Εγγεγραµµένος στο EuroPsy Ψυχολόγος, αναφέρεται στον κάτοχο του EuroPsy.
Ψυχολόγος, είναι ένα άτοµο, το οποίο έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα ακαδηµαϊκό
πρόγραµµα σπουδών στην ψυχολογία, σε πανεπιστήµιο ή σε άλλο ισοδύναµο θεσµό
και πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες κατά το νόµο ή κατ’ έθιµο οδηγούν στον εθνικό
τίτλο ή τον χαρακτηρισµό του ‘’ψυχολόγου’’, εφ’ όσον το πρόγραµµα σπουδών έχει
διάρκεια ισοδύναµη µε τουλάχιστον πέντε έτη (300 ECTS) πλήρους φοίτησης και πληροί
τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος II.
Τα Στοιχεία Μητρώου του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας, που εφ’ εξής
θα ονοµάζονται Στοιχεία Μητρώου, είναι ένα παράρτηµα του EuroPsy, το οποίο
αποδεικνύει, κατά τη στιγµή της απονοµής του, την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και το πεδίο
άσκησης επαγγέλµατος του κατόχου του EuroPsy, όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο
7.
Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων, που εφ’ εξής θα ονοµάζεται Μητρώο, είναι ένα
µητρώο στο οποίο καταχωρείται κάθε Εγγεγραµµένος EuroPsy Ψυχολόγος και το οποίο
εµπεριέχει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Άρθρο 8.
Επαγγελµατικές Λειτουργίες (βλέπε οµάδες ικανοτήτων), αναφέρονται στις έξι
κατηγορίες των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες απαρτίζουν τις
επαγγελµατικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα πεδίο άσκησης επαγγέλµατος,
όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα III, πχ: προσδιορισµός στόχων, αξιολόγηση,
ανάπτυξη, παρέµβαση, εκτίµηση και επικοινωνία.
Πεδίο Άσκησης Επαγγέλµατος αναφέρεται σε µία ιδιαίτερη κατηγορία εργασιακών
πλαισίων, στην οποία οι ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχονται σε συγκεκριµένη
κατηγορία πελατών. Τα πεδία άσκησης επαγγέλµατος πρέπει να νοούνται υπό την
ευρεία έννοια του όρου, και για το παρόν Πιστοποιητικό ορίζονται ως ένα από τα
ακόλουθα: (α) Κλινικό και Υγείας, (β) Εκπαίδευσης, (γ) Εργασίας και Οργανωτικής, (δ)
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Άλλο. Κάθε ένα από αυτά τα πεδία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Η
τέταρτη κατηγορία (Άλλο) αναφέρεται σε κάθε άλλο πεδίο, που δεν υπάγεται στα τρία
προαναφερθέντα, το οποίο θα πρέπει να προσδιοριστεί στο Πιστοποιητικό EuroPsy
(π.χ. ∆ικαστικής Ψυχολογία, Ψυχολογία της Κυκλοφορίας, Συµβουλευτική Ψυχολογία,
Ψυχοκοινωνική Παρέµβαση). Αυτό το πεδίο θα πρέπει να περιλαµβάνει µία ευρεία
πρακτική, να είναι αναγνωρισµένο στην ενδιαφερόµενη χώρα και να έχει
αναγνωρισµένη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και προετοιµασία στο βασικό επίπεδο. Τότε θα
µπορέσει να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής.
Επιστηµονική Γνώση, αναφέρεται στη συσσωρευµένη γνώση της επιστηµονικής
βιβλιογραφίας της επιστήµης της ψυχολογίας, η οποία γίνεται αποδεκτή από την
κοινότητα των ερευνητών και των καθηγητών ψυχολογίας.
Επαγγελµατική Ικανότητα, αναφέρεται στην ικανότητα να εκπληρώνεται επαρκώς
ένας επαγγελµατικός ρόλος, όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτηµα III.
Αυτόνοµη Άσκηση του επαγγέλµατος ως ψυχολόγος, αναφέρεται στην εκπλήρωση
των επαγγελµατικών ρόλων έναντι των πελατών, χωρίς να απαιτείται άµεση εποπτεία
από άλλους ψυχολόγους.
Εξαρτηµένη Άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου, αναφέρεται στην εκπλήρωση
των επαγγελµατικών ρόλων έναντι των πελατών υπό την υπευθυνότητα και την
καθοδήγηση ενός άλλου ψυχολόγου, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα για αυτόνοµη
άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου στο συγκεκριµένο πεδίο άσκησης
επαγγέλµατος (Άρθρο 9).
Εποπτευόµενη Πρακτική Εξάσκηση, αναφέρεται στην εκπλήρωση των
επαγγελµατικών ρόλων έναντι των πελατών από έναν Επαγγελµατία Ψυχολόγο υπό
Κατάρτιση, ο οποίος βρίσκεται υπό άµεση εποπτεία ενός καταρτισµένου ψυχολόγου,
όπως προσδιορίζεται στο Παράρτηµα V, είτε ως µέρος των Πανεπιστηµιακών σπουδών
του, είτε εκτός Πανεπιστηµίου.
Επαγγελµατίας Ψυχολόγος υπό Κατάρτιση, είναι ένα άτοµο, το οποίο, υπό την
ευθύνη ενός καταρτισµένου Επόπτη σύµφωνα µε την περιγραφή του Παραρτήµατος V,
βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της πρακτικής του/της εξάσκησης υπό
εποπτεία.
Επόπτης, είναι ένας καταρτισµένος ψυχολόγος, ο οποίος, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει
τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναµης εµπειρίας ως αυτόνοµος
επαγγελµατίας ψυχολόγος (αναγνωρισµένος ως καταρτισµένος από τον εθνικό
οργανισµό διαπίστευσης), σε ένα επαγγελµατικό πλαίσιο και ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση της επαγγελµατικής ικανότητας ενός
Επαγγελµατία Ψυχολόγου υπό Κατάρτιση, στο συγκεκριµένο
πεδίο άσκησης
επαγγέλµατος.
Ο Εθνικός Σύλλογος Ψυχολόγων σε µία χώρα, είναι ο Σύλλογος Μέλος ή η
οµοσπονδία συλλόγων που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων
Επαγγελµατιών Ψυχολόγων (EFPA). Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να
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εξασφαλιστεί ότι η Εθνική Επιτροπή Απονοµής είναι αντιπροσωπευτική της ευρύτατης
κοινότητας των ψυχολόγων της χώρας.
Η Χώρα διαµονής, είναι η χώρα όπου ο ψυχολόγος ή ο Εγγεγραµµένος στο EuroPsy
Ψυχολόγος είναι καταχωρηµένος ως κάτοικος.
Η Χώρα Επαγγελµατικής Πρακτικής, είναι η χώρα όπου ο ψυχολόγος ή ο
Εγγεγραµµένος στο EuroPsy Ψυχολόγος εργάζεται ή σκοπεύει να εργαστεί.

Παράρτηµα II. Πλαίσιο και Ελάχιστα Κριτήρια για τις
Ακαδηµαϊκές Σπουδές και την Πρακτική Εξάσκηση των
Ψυχολόγων.
Το παρόν παράρτηµα αναφέρεται στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την απόκτηση του
EuroPsy και ουσιαστικά βασίζεται στην έκθεση: Το EuroPsy T-Πλαίσιο για τις
Ακαδηµαϊκές Σπουδές και την Επαγγελµατική Άσκηση των Ψυχολόγων στην Ευρώπη,
το οποίο έγινε αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση της EFPA, το 2001. Μόνο τα άτοµα,
τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν παρακολουθήσει ένα ακαδηµαϊκό
πρόγραµµα σπουδών που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις και έχουν συµπληρώσει το
ισοδύναµο ενός έτους εποπτευόµενης πρακτικής άσκησης, αθροίζοντας συνολικά
τουλάχιστον 6 έτη (360 ECTS), θα θεωρούνται ότι έχουν τα προσόντα να αποκτήσουν
το EuroPsy και να εγγραφούν στο Μητρώο.
Ως βασικό πλαίσιο, οι απαιτήσεις έχουν διατυπωθεί σύµφωνα µε ένα µοντέλο
προγράµµατος σπουδών, το οποίο διακρίνει τρείς φάσεις:
1η φάση

Βασικός Τίτλος Σπουδών (Bachelor) ή ισοδύναµο.

2η φάση

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Masters) ή ισοδύναµο.

3η φάση

Εποπτευόµενη Επαγγελµατική Εξάσκηση.

Η πρώτη και δεύτερη φάση θα αποτελούν µέρος της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης στην
ψυχολογία, ενώ η τρίτη φάση, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, θα µπορεί να
συµπεριλαµβάνεται στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Επίσης, θα υπάρξει µία σειρά
διακανονισµών από την πλευρά των πανεπιστηµίων γιa να συγκλίνουν αυτές οι
απαιτήσεις και να µην είναι απαραίτητες δοµές ξεχωριστών ή διαδοχικών φάσεων. Για
παράδειγµα, ορισµένα πανεπιστήµια σε διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει τη Μάθηση
Βάσει Προβληµάτων (ΜΒΠ) (Problem Based Learning, PBL) ως έναν τρόπο
προσέγγισης της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης των
ψυχολόγων, όπου πλήρεις κύκλοι θεωρίας-µεθοδολογίας-εφαρµογής οργανώνονται
από την αρχή του προγράµµατος. Το ακαδηµαϊκό αυτό µοντέλο σπουδών προϋποθέτει
ότι οι φοιτητές που αποφοιτούν από τα προγράµµατα αυτά έχουν αποκοµίσει
ισοδύναµες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητα˙ οι νεωτεριστικές αυτές προσεγγίσεις
αποτελούν ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η παρούσα
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πρόταση είναι ουδέτερη σε σχέση µε την οργάνωση και αλληλουχία του µαθησιακού
προγράµµατος.
Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις αυτές θα µπορούσαν να καλυφθούν τόσο από µη
διαφοροποιηµένα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα, όσο και από διαφοροποιηµένα
εκπαιδευτικά συστήµατα, όπου το πρόγραµµα σπουδών είναι ενιαίο, ενσωµατώνοντας
τη θεωρία και την πράξη (π.χ. ολοκληρωµένη επαγγελµατική εκπαίδευση, µάθηση βάσει
προβληµάτων) ή ξεχωριστό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών ή ισοδύναµος τίτλος, που αποκτήθηκε µετά από 5 έτη σπουδών (300 ECTS),
θεωρείται ότι παρέχει τα βασικά προσόντα, που απαιτούνται για την είσοδο στην
επαγγελµατική άσκηση της ψυχολογίας και κατόπιν απαιτείται να ακολουθεί
εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση, πριν ένα άτοµο θεωρηθεί ικανό να ασκήσει το
επάγγελµα ως αυτόνοµος επαγγελµατίας ψυχολόγος. Η εξειδικευµένη άσκηση του
επαγγέλµατος σε οποιονδήποτε τοµέα της ψυχολογίας, γενικά θα απαιτεί περαιτέρω
κατάρτιση σε τοµείς, όπως ψυχολογία της υγείας, κλινική ψυχολογία, ψυχολογία της
εργασίας, οργανωτικής και προσωπικού, ψυχολογία της εργασίας και υγείας, ψυχολογία
της εκπαίδευσης, ψυχολογία του παιδιού, τοµείς για τους οποίους θα απονεµηθούν
ειδικοί τίτλοι.
Το παρόν παράρτηµα περιγράφει το περιεχόµενο, πού καλύπτει τις δύο πρώτες φάσεις,
καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση των ψυχολόγων.
Η τρίτη φάση περιγράφεται αργότερα στο Παράρτηµα V αυτού του κειµένου.

Περιγραφή του Περιεχοµένου του Βιογραφικού Σπουδών
Η Πρώτη Φάση
Η πρώτη φάση αφιερώνεται κατά κανόνα στον προσανατολισµό των φοιτητών στις
διάφορες υπο-ειδικότητες της ψυχολογίας, αλλά µπορεί επίσης να επεκταθεί και σε
συναφείς επιστηµονικούς κλάδους. Προσφέρει βασική εκπαίδευση σε όλες τις
ειδικότητες της ψυχολογίας, καθώς και στις κυριότερες θεωρίες και τεχνικές της. Παρέχει
µια βασική εισαγωγή στις δεξιότητες των ψυχολόγων και το υπόβαθρο για την έρευνα
στην ψυχολογία. ∆εν οδηγεί σε οποιαδήποτε επαγγελµατική κατάρτιση στην ψυχολογία
και δεν εξασφαλίζει τις απαραίτητες ικανότητες για αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος
στη ψυχολογία. Παρόλο που η πρώτη φάση µπορεί να καλυφθεί µε ένα τριετές
πρόγραµµα σπουδών όπως ο τίτλος Bachelor, µπορεί εξ’ ίσου να πραγµατοποιηθεί σε
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και να ενσωµατωθεί µε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την
κατανόηση που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Το
πρόγραµµα σπουδών της πρώτης φάσης βασίζεται σε γενικές γραµµές στο πλαίσιο που
συµφωνήθηκε το 2001 µε το EuroPsy T: Πλαίσιο για τις Ακαδηµαϊκές Σπουδές και την
Επαγγελµατική Κατάρτιση των Ψυχολόγων στην Ευρώπη. Η εργασία αυτής της
προηγούµενης µελέτης επέφερε µία ευρεία συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών,
όσον αφορά την κάλυψη της βασικής εκπαίδευσης στην ψυχολογία. Το πλαίσιο αυτό ή
οι γενικές του γραµµές, παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα 1, και βασίζεται στην
ψυχολογική γνώση και κατανόηση που σχετίζεται µε το άτοµο, τις οµάδες και την
κοινωνία/συστήµατα. Προβαίνει σε διαφοροποίηση µεταξύ ψυχολογικών γνώσεων και
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δεξιοτήτων, όπου οι µεν πρώτες αφορούν την ψυχολογία ως επεξηγηµατική επιστήµη
που σκοπεύει στην κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων, οι δε δεύτερες ως
τεχνολογική επιστήµη σκοπεύουσα στην παρέµβαση η οποία πραγµατοποιεί
αποτελεσµατικές αλλαγές στην συµπεριφορά των ανθρώπων. Και οι δύο τύποι της
επιστήµης διαθέτουν τόσο θεµελιώδεις όσο και εφαρµόσιµες πλευρές (γενικές θεωρίες
έναντι εφαρµογών στη διάγνωση και παρέµβαση).

Πίνακας 1. Η Πρώτη Φάση
Τύπος περιεχοµένου / Στόχοι

Άτοµα

Οµάδες

Συστήµατα/Κοινωνία

Προσανατολισµός

Μέθοδοι της ψυχολογίας

Γνώσεις

Ιστορία της ψυχολογίας
Γενική θεώρηση ειδικοτήτων και πεδίων στη ψυχολογία

Επεξηγηµατικές θεωρίες

Γενική ψυχολογία

Γνώσεις

Νευρο-ψυχολογία
Ψυχοβιολογία
Γνωστική ψυχολογία
∆ιαφορική ψυχολογία
Κοινωνική ψυχολογία
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ψυχολογία της Προσωπικότητας
Εργασιακή και Οργανωτική Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία-Ψυχολογία της Υγείας
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ψυχοπαθολογία

Τεχνολογικές θεωρίες

Θεωρία των δεδοµένων και των δοκιµασιών
Θεωρία των ερωτηµατολογίων

Γνώσεις

Θεωρία της αξιολόγησης
Επεξηγηµατικές θεωρίες

Άσκηση στις δεξιότητες αξιολόγησης

∆εξιότητες

Άσκηση στις δεξιότητες συνέντευξης

Τεχνολογικές θεωρίες
∆εξιότητες
Μεθοδολογία

Άσκηση στην κατασκευή δοκιµασιών και ερωτηµατολογίων
Άσκηση στην παρέµβαση στην οµάδα
Εισαγωγή στις µεθόδους: π.χ. πειραµατικές µέθοδοι
Ποιοτικές και Ποσοτικές µέθοδοι

Γνώσεις
Μεθοδολογία

Εξάσκηση στον πειραµατισµό
Εξάσκηση στη µεθοδολογία και στατιστική

∆εξιότητες

Άσκηση στην συλλογή δεδοµένων,
Ποιοτική ανάλυση
∆εοντολογία

Κώδικες ∆εοντολογίας και επαγγελµατικής ηθικής

Γνώσεις και ∆εξιότητες
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Ακαδηµαϊκές δεξιότητες
∆εξιότητες

Συλλογή πληροφοριών/ βιβλιοθήκη και βιβλιογραφικές
δεξιότητες
Μελέτη/συγγραφή επιστηµονικών εργασιών

Μη ψυχολογικές θεωρίες

∆εοντολογία Έρευνας
Επιστηµολογία
Φιλοσοφία

Γνώσεις

Κοινωνιολογία
Ανθρωπολογία

Η ∆εύτερη Φάση
Το πρόγραµµα της δεύτερης φάσης προετοιµάζει τον φοιτητή για αυτόνοµη άσκηση του
επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Αυτό το τµήµα του προγράµµατος σπουδών µπορεί να
είναι είτε αδιαφοροποίητο και να προετοιµάζει για περαιτέρω διδακτορικές σπουδές ή
εργασία ως «γενικός επαγγελµατίας στην ψυχολογία», είτε διαφοροποιηµένο και να
προετοιµάζει για εργασία σε συγκεκριµένο πεδίο άσκησης επαγγέλµατος της
ψυχολογίας, όπως (α) στην κλινική ψυχολογία ή την ψυχολογία της υγείας, (β) στην
εκπαιδευτική ή την σχολική ψυχολογία, (γ) στην εργασιακή ή την οργανωτική ψυχολογία
ή (δ) σε κάποιον άλλο τοµέα. Στην πρώτη περίπτωση, ο φοιτητής θα αποκτήσει
πρόσθετες γνώσεις σε θέµατα που ήδη πραγµατεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης
φάσης, όπως θεωρία της δόµησης της γνωστικής λειτουργίας, ειδικές θεωρίες των
συγκινήσεων, εµβάθυνση στις θεωρίες της προσωπικότητας. Αυτό προϋποθέτει
προετοιµασία είτε για µια µέλλουσα ερευνητική σταδιοδροµία (µέσω του διδακτορικού),
είτε µια πιο γενική προετοιµασία για το επάγγελµα του ψυχολόγου. Στη δεύτερη
περίπτωση, ο φοιτητής θα αποκτήσει εξειδικευµένες γνώσεις π.χ. θεωρίες και τεχνικές
της κλινικής αξιολόγησης, θεωρίες της εκπαιδευτικής παρέµβασης όπως τροποποίηση
συµπεριφοράς, θεωρίες εργασιακής απόδοσης, θεωρίες περί ηγεσίας ή στατιστικά
µοντέλα για την επιλογή προσωπικού. ∆εδοµένου ότι όλες οι γνώσεις και οι δεξιότητες,
που θα αποκτηθούν, βασίζονται στην επιστήµη της ψυχολογίας, και οι δύο τύποι
προγραµµάτων σπουδών γίνονται αποδεκτοί στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης. Ως
τµήµα της δεύτερης φάσης ο φοιτητής, είτε προετοιµαζόµενος για ερευνητική καριέρα
είτε για να ακολουθήσει το επάγγελµα του ψυχολόγου, πρέπει να αποδείξει ότι έχει
αποκτήσει δεξιότητες στην έρευνα. Κατά γενική οµολογία, οι επαγγελµατίες ψυχολόγοι
πρέπει να αποκτήσουν ικανότητα στην έρευνα, όχι µόνο για να είναι σε θέση να
αξιολογήσουν οι ίδιοι την εργασία και τις παρεµβάσεις τους, αλλά και για να διατηρήσουν
την ικανότητά τους σχετικά µε την έρευνα και την βιβλιογραφία.
Ο κάτωθι Πίνακας 2, που περιγράφει το πλαίσιο για τη δεύτερη φάση, παρουσιάζει µία
δοµή βασισµένη στις ικανότητες σε σχέση µε το ‘’άτοµο’’, την ‘’οµάδα’’ και την
‘’κοινωνία’’. Αυτή αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι εργάζονται σε ατοµικό,
οµαδικό και κοινωνικό επίπεδο και ότι η προετοιµασία τους οφείλει να καλύπτει και τα
τρία αυτά επίπεδα.
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Πίνακας 2. Η Δεύτερη Φάση
Τύπος περιεχοµένου / Στόχοι
Προσανατολισµός
Γνώσεις
Επεξηγηµατικές θεωρίες
Γνώσεις

Τεχνολογικές θεωρίες
Γνώσεις

Επεξηγηµατικές θεωρίες
∆εξιότητες

Άτοµο

Οµάδα

Κοινωνία

Προσανατολισµός στο πεδίο άσκησης του επαγγέλµατος και στις
δυνατότητες εξειδίκευσης
Μαθήµατα για τις επεξηγηµατικές θεωρίες της γενικής ψυχολογίας, και/ή
της ψυχοβιολογίας, και/ή της αναπτυξιακής ψυχολογίας, και/ή της
ψυχολογίας της προσωπικότητας, και/ή της κοινωνικής ψυχολογίας
π.χ. θεωρίες µάθησης, θεωρία της γνωστικής αρχιτεκτονικής,
προωθηµένες θεωρίες προσωπικότητας.
Μαθήµατα για τις επεξηγηµατικές θεωρίες της εργασιακής και
οργανωτικής ψυχολογίας, και/ή της εκπαιδευτικής ψυχολογίας της, και/ή
της κλινικής ψυχολογίας, και/ή των κλάδων της ψυχολογίας π.χ.
θεωρίες εργασιακής απόδοσης, θεωρίες γνωστικής κατάστασης,
θεωρίες της ηγεσίας, θεωρίες των διαταραχών προσωπικότητας.
Μαθήµατα για τις τεχνολογικές θεωρίες της γενικής ψυχολογίας, και/ή
της ψυχοβιολογίας, και/ή της αναπτυξιακής ψυχολογίας, και/ή της
ψυχολογίας της προσωπικότητας, και/ή της κοινωνικής ψυχολογίας
π.χ. ψυχοµετρική θεωρία, θεωρία αξιολόγησης του ΗΕΓ.
Μαθήµατα για τις τεχνολογικές θεωρίες της εργασιακής και οργανωτικής
ψυχολογίας, και/ή της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, και/ή της κλινικής
ψυχολογίας, και/ή των κλάδων της ψυχολογίας π.χ. θεωρίες ανάλυσης
της εργασίας, ανάλυση µαθησιακών αναγκών, θεωρίες συµβουλευτικής
και ψυχοθεραπείας.
Άσκηση δεξιοτήτων στην εφαρµογή επεξηγηµατικών θεωριών, που
προαναφέρονται, στη διάγνωση σε ερευνητικό/ εργαστηριακό πλαίσιο.
π.χ. άσκηση στη µέτρηση ΗΜΓ, άσκηση στην αξιολόγηση
προσωπικότητας.
Άσκηση δεξιοτήτων στην εφαρµογή επεξηγηµατικών θεωριών, που
προαναφέρονται, στη διάγνωση σε εφαρµοσµένο/ εργασιακό περιβάλλον
π.χ. άσκηση στην ανάλυση σφαλµάτων, διάγνωση µαθησιακών
διαταραχών.

Τεχνολογικές θεωρίες
∆εξιότητες

Μεθοδολογία

Άσκηση δεξιοτήτων στην εφαρµογή τεχνολογικών θεωριών, που
προαναφέρονται, σε παρεµβάσεις σε ερευνητικό/ εργασιακό πλαίσιο
π.χ. άσκηση στην κατασκευή δοκιµασιών, σχεδιασµός πειράµατος στη
µάθηση. ικανοτήτων στην εφαρµογή τεχνολογικών θεωριών, που
Άσκηση
προαναφέρονται, σε παρεµβάσεις σε ερευνητικό/ εργαστηριακό πλαίσιο.
π.χ. άσκηση στο σχεδιασµό συστηµάτων βαθµολόγησης της απόδοσης,
τον σχεδιασµό εκπαιδευτικού συστήµατος, την ανάπτυξη θεραπευτικού
σχεδιασµού, ψυχοθεραπεία

Μεθοδολογία

Ερευνητικός Σχεδιασµός Ανωτέρου Επιπέδου: Βασικές και ανώτερες
στατιστικές πολυµεταβλητών, συµπεριλαµβανοµένης και της ANOVA
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης, Παραγοντική ανάλυση,
Σχεδιασµός Ποιοτικής Έρευνας, περιλαµβάνοντας τρόπους
συνεντεύξεων ανωτέρου επιπέδου και χρήση ερωτηµατολογίων,
ποιοτική ανάλυση δεδοµένων.
Άσκηση δεξιοτήτων στις προαναφερθείσες µεθόδους και τεχνικές

∆εξιότητες
∆εοντολογία

Γνώσεις των αρχών της δεοντολογίας και των εφαρµογών τους.

Γνώσεις και ∆εξιότητες

Άσκηση δεξιοτήτων στην εφαρµογή των αρχών δεοντολογίας και των
κωδίκων δεοντολογίας στην επαγγελµατική πρακτική

Γνώσεις
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Ακαδηµαϊκές και γενικές επαγγελµατικές
δεξιότητες

Άσκηση δεξιοτήτων στη
επιστηµονικών άρθρων

∆εξιότητες

Άσκηση δεξιοτήτων στην επαγγελµατική συνέντευξη, κλπ.

Μη ψυχολογικές θεωρίες

Θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα σε θέµατα άλλων επιστηµονικών
κλάδων, που έχουν σχέση µε την επαγγελµατική δραστηριότητα, π.χ.
ιατρική, νοµική, επιχειρησιακή οικονοµία.

Γνώσεις
Βασική ερευνητική ικανότητα

σύνταξη

έκθεσης

και

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (∆ιπλωµατική)

Βασική επαγγελµατική ικανότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (‘’STAGE’’)

Η Πρακτική Άσκηση (‘’stage’’)
Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης (σε ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες αναφέρεται ως
‘’stage’’) είναι να προσφέρει στον φοιτητή µία εισαγωγική επαγγελµατική άσκηση σε
πραγµατικές συνθήκες µέσα στο χώρο εργασίας, προκειµένου να µπορέσει:
● να αφοµοιώσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
● να µάθει διαδικασίες που σχετίζονται µε τις Ψυχολογικές γνώσεις
● να ξεκινήσει να ασκεί το επάγγελµα υπό εποπτεία
● να αποκτήσει την ικανότητα να επανεξετάζει και να συζητά τις ενέργειές του,
καθώς και άλλων ανθρώπων
● να αρχίσει να εργάζεται σε πραγµατικές συνθήκες µε συναδέλφους
Η πρακτική αυτή άσκηση γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του
Πανεπιστηµιακού προγράµµατος σπουδών, αλλά µπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα
και/ή να παραταθεί µετά το τέλος του προγράµµατος. Στη δεύτερη περίπτωση, την
ευθύνη θα πρέπει να µοιράζονται το Πανεπιστήµιο και/ή ο επαγγελµατικός σύλλογος
ψυχολόγων της χώρας και/ή οι αρµόδιοι οργανισµοί για την πιστοποίηση της πρακτικής
άσκησης. Η διάρκειά της θα πρέπει κανονικά να είναι τουλάχιστον 3 µήνες (ή 15 ECTS),
ανάλογα µε τον συγκεκριµένο τοµέα ενδιαφέροντος.
Το είδος της πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του ‘stage’, µπορεί να ποικίλλει και
να περιλαµβάνει:
● παρατήρηση πραγµατικών συνθηκών, στις οποίες χρησιµοποιούνται ψυχολογικές
τεχνικές
● χρήση βασικών τεχνικών υπό εποπτεία
● συµµετοχή σε προγράµµατα µε ανάληψη συγκεκριµένου ρόλου
● ανάλυση και συζήτηση «περιπτώσεων»
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τη

συγγραφή

Οι χώροι όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση (stage) είναι κατά
κανόνα κάποιος δηµόσιος ή ιδιωτικός θεσµός ή ‘’πιστοποιηµένη’’ ιδιωτική εταιρεία, οι
οποίοι:
● παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες συνάδουν µε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του
ασκουµένου
● µπορούν να εγγυηθούν ότι το µεγαλύτερο µέρος της εποπτείας θα παρέχεται από
επαγγελµατίες ψυχολόγους
● είναι αναγνωρισµένοι από τον εθνικό Σύλλογο Ψυχολόγων και/ή από
αναγνωρισµένο Πανεπιστήµιο.
Παραδείγµατα τέτοιων οργανισµών περιλαµβάνουν νοσοκοµεία ή κλινικούς χώρους,
ιδιωτικά γραφεία, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και υπηρεσίες κοινοτήτων.
Η πρακτική άσκηση (stage)
άσκησης.

δεν θεωρείται τµήµα της εποπτευόµενης πρακτικής

Η Έρευνα
Οι φοιτητές, ολοκληρώνοντας την πλήρη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και επαγγελµατική
κατάρτιση, αναµένεται να έχουν αναπτύξει µερικές βασικές ικανότητες στις ερευνητικές
δεξιότητες και να έχουν πραγµατοποιήσει µιας µικρής κλίµακας ερευνητική εργασία.
Αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή επί του πεδίου
χρησιµοποιώντας πειραµατικές ή πιο νατουραλιστικές µεθόδους, όπως για παράδειγµα
οιονεί-πειράµατα, µελέτη περιπτώσεων, συνέντευξη ή έρευνα µέσω ερωτηµατολογίων.
Οι φοιτητές θα πρέπει να εισαχθούν σε θέµατα που αφορούν τη φύση και τη δεοντολογία
της ψυχολογικής έρευνας, καθώς και στις βασικές µεθόδους που χρησιµοποιούν οι
ψυχολόγοι. Αυτή η δραστηριότητα συνήθως διαρκεί 3-6 µήνες (π.χ 15-30 ECTS).

Η Τρίτη Φάση (το έτος της εξάσκησης υπό εποπτεία)
Η τρίτη φάση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ψυχολόγων συνίσταται στην
επαγγελµατική εξάσκηση υπό εποπτεία, σε συγκεκριµένο τοµέα της επαγγελµατικής
ψυχολογίας. Μπορεί να θεωρηθεί κατάρτιση στο επαγγελµατικό πεδίο, µε σκοπό την:
● προετοιµασία για αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος, ως αδειούχος (ή
ισοδύναµο) ψυχολόγος,
● ανάπτυξη εργασιακών ρόλων ως επαγγελµατίας ψυχολόγος, που θα είναι
βασισµένα στη δική του προσωπική κατάρτιση και προσωπικότητα,
● εµπέδωση της αφοµοίωσης θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων.
Η κατάρτιση αυτή συνήθως πραγµατοποιείται πλήρως ή µερικώς µετά τη συµπλήρωση
της δεύτερης φάσης και συχνά αφού ο φοιτητής αφήσει το πανεπιστήµιο. Ωστόσο, η
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κατάρτιση αυτή µπορεί να ανήκει και στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, για παράδειγµα
ολοκληρωµένος κύκλος σπουδών έξι ετών, όπου η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση
διευθετείται από το πανεπιστήµιο ως τµήµα των µαθηµάτων και πραγµατοποιείται εντός
της εκπαιδευτικής περιόδου των έξι ετών. Η διάρκειά της είναι 12 µήνες ή το ισοδύναµό
του (60 ECTS).
Το είδος της εξάσκησης συνίσταται σε ηµιαυτόνοµη εργασία ως ψυχολόγος υπό
εποπτεία, σε επαγγελµατικό-σπουδαστικό περιβάλλον. Η µορφή αυτής της κατάρτισης
θεωρείται ουσιώδης για την απόκτηση της επαγγελµατικής επάρκειας του ψυχολόγου,
διότι η εφαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων, που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια
της πρώτης και δεύτερης φάσης σε επαγγελµατικό περιβάλλον, αποτελεί προϋπόθεση
για την ανάπτυξη της επάρκειας των ψυχολόγων. Οι απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει
την πρώτη και δεύτερη φάση, χωρίς την περίοδο της εποπτευόµενης επαγγελµατικής
εξάσκησης, δεν µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλοι για αυτόνοµη εργασία ως
ψυχολόγοι.
Η εποπτευόµενη επαγγελµατική εξάσκηση
«πιστοποιηµένες» ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι:

θα

γίνεται

σε

οργανισµούς

ή

● παρέχουν υπηρεσίες που είναι σύµφωνες µε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του
ασκούµενου,
● µπορούν να εγγυηθούν ότι το µεγαλύτερο µέρος της εποπτείας θα παρέχεται από
επαγγελµατία ψυχολόγο,
● είναι κανονικά πιστοποιηµένοι ή αναγνωρισµένοι από το εθνικό σώµα, που ρυθµίζει
την είσοδο στο επάγγελµα.
Παραδείγµατα τέτοιων οργανισµών αποτελούν τα νοσοκοµεία ή οι κλινικοί χώροι, τα
ιδιωτικά γραφεία, τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και οι υπηρεσίες
κοινοτήτων.

Ελάχιστες Απαιτήσεις του Προγράµµατος Ακαδηµαϊκών Σπουδών και
Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Στο τµήµα αυτό περιγράφεται το ελάχιστο εύρος και τα περιεχόµενα που απαιτούνται
για το πρόγραµµα σπουδών στην ψυχολογία. Αυτά είναι διατυπωµένα µε όρους
κατηγοριών περιεχοµένου, όπως ορίζονται κατωτέρω, καθώς και ελαχίστου εύρους µε
όρους µονάδων ECTS (ECTS= Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Εκπαιδευτικής
Μονάδας). 1 ECTS θεωρείται ότι ισοδυναµεί µε 25 ώρες ενεργούς µελέτης (πχ.
«φορτίου µελέτης») του φοιτητή και ένα έτος θεωρείται ότι ισοδυναµεί µε 60 µονάδες
ECTS.

Συνολική διάρκεια των ακαδηµαϊκών σπουδών και της επαγγελµατικής
κατάρτισης
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Το πανεπιστηµιακό πρόγραµµα σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη
(300 ECTS). Οι µονάδες αυτές θα πρέπει να κατανέµονται σε 180 µονάδες για την 1η
φάση και 120 µονάδες για τη 2η φάση (ταιριάζει µε την δοµή ‘’3+2’’ της Μπολόνια, του
Bachelors συν Masters), παρόλο που ορισµένα πανεπιστήµια και χώρες διαφέρουν στη
δοµή των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων. Η διάρκεια της 3ης φάσης (πρακτική
εξάσκηση υπό εποπτεία) πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος (60 ECTS) ή το
ισοδύναµό του. Αυτό οδηγεί σε µία συνολική διάρκεια 6 ετών ή 360 ECTS.

Σύνθεση του προγράµµατος σπουδών
Το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα σπουδών πρέπει να καλύπτει όλες τις συνιστώσες που
περιγράφονται στους Πίνακες 1 και 2. Ωστόσο, µπορεί να υπάρξουν διαφορές ως προς
την έµφαση που δίνεται σε πεδία σπουδών και/ή στους τύπους εκπαιδευτικών στόχων.
Στον Πίνακα 3 περιγράφονται τα όρια εντός των οποίων µπορεί να ποικίλλει η σύνθεση
του προγράµµατος σπουδών. Αυτά παρέχουν έναν ευέλικτο ορισµό του «κοινού
κορµού» (common core) της Ευρωπαϊκής ψυχολογίας µε λειτουργικούς όρους.
Οι απαιτήσεις θα πρέπει να γίνουν κατανοητές ως ακολούθως:
1. Το µεγαλύτερο µέρος της 1ης φάσης πρέπει να αφιερωθεί σε θεωρητικά µαθήµατα
και σε άσκηση δεξιοτήτων στην ψυχολογία. Ωστόσο, ένα µέρος θα πρέπει να
αφιερωθεί στη µεθοδολογία και στις µη-ψυχολογικές θεωρίες (π.χ. φιλοσοφία ή
κοινωνιολογία), οι οποίες θεωρούνται σχετικές µε τη µελέτη της ψυχολογίας.
Προτείνεται το τµήµα που αφιερώνεται στα θεωρητικά µαθήµατα και την άσκηση
δεξιοτήτων συν ο προσανατολισµός και οι ακαδηµαϊκές δεξιότητες να είναι
µεταξύ 125 και 135 µονάδων (για 2 έτη). Το µεγαλύτερο µέρος των θεωρητικών
µαθηµάτων και της άσκησης δεξιοτήτων θα πρέπει να αφιερωθεί στην ατοµική
συµπεριφορά. Η συµπεριφορά των ανθρώπων στις οµάδες και την κοινωνία, θα
πρέπει να λάβει και ελάχιστη κάλυψη 20 µονάδων έκαστο.
2. Η µεθοδολογία θα πρέπει να καλύπτεται σε τουλάχιστον 30 µονάδες. Οι µηψυχολογικές θεωρίες µεταξύ 15 και 25 µονάδες. Συνολικά, και τα δύο αυτά
στοιχεία του προγράµµατος θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 45 έως 55 µονάδες.
3.

Στη 2η φάση θα πρέπει να αφιερωθούν περίπου 60 µονάδες (1 έτος) σε
θεωρητικά µαθήµατα, σεµινάρια, αναθέσεις εργασιών, κλπ. Το πρόγραµµα
σπουδών θα πρέπει ισόρροπα να εξασφαλίζει ότι αποδίδεται αρκετή προσοχή
στη µελέτη των ατόµων, των οµάδων και της κοινωνίας.

4. 15-30 µονάδες θα πρέπει να αφιερωθούν στην πρακτική άσκηση (‘’stage’’), και
15-30 σε ερευνητική εργασία ή διπλωµατική. Οι δύο αυτές δραστηριότητες θα
πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 60 µονάδες (1 έτος).
5. Τουλάχιστον 60 µονάδες (1 έτος) θα πρέπει να αποδοθούν στην εποπτευόµενη
πρακτική εξάσκηση.
6. Κατά την πρώτη φάση δεν θεωρείται απαραίτητη η συγγραφή άρθρου ή
πραγµατείας ή διπλωµατικής διατριβής, διότι ο τίτλος Bachelor δεν θεωρείται ότι
οδηγεί στην επάρκεια για αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος. Ωστόσο, για τη
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δεύτερη φάση απαιτείται ερευνητική διατριβή, η οποία συχνά είναι της µορφής
διπλωµατική του Master ή διατριβή.

Πίνακας 3.

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης (σε ECTS)
για Αυτόνοµη Επαγγελµατική Άσκηση στην Ψυχολογία

Φάση

Στοιχείο
Προσανατολισµός

1η Φάση:
(Bachelor ή
ισοδύναµο)

Θεωρητικά µαθήµατα
και πρακτικές ασκήσεις
Ακαδηµαϊκές δεξιότητες

Άτοµο

Οµάδα

Κοινωνία

Σύνολο

Το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει
προσανατολισµό στην ψυχολογία,
στους κλάδους της και στους τοµείς της
επαγγελµατικής δραστηριότητας

60 ελάχ.

20 ελάχ.

20 ελάχ.

125 ελάχ.

Πρέπει να περιλαµβάνεται άσκηση στις
ακαδηµαϊκές δεξιότητες

Μεθοδολογία

30 ελάχ.

Μη ψυχολογικές θεωρίες

15 ελάχ.

45 ελάχ.
Σύνολο 180

2η Φάση:
(Masters ή
ισοδύναµο)

Θεωρητικά µαθήµατα,
σεµινάρια, εργασίες κτλ κλπ

60 ελάχ.

Πρακτική άσκηση
(stage)/Τοποθέτηση

15-30 ελάχ.

Ερευνητική εργασία/
διπλωµατική

15-30 ελάχ.

30 ελάχ.

Σύνολο 120
3η Φάση

Πρακτική εξάσκηση υπό
Εποπτεία (Supervised
Practice)

60 ελάχ.

Σύνολο 60

Σύνολο 360
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Παράρτηµα III. Ικανότητες και Προφίλ Ικανοτήτων
Ικανότητες των ψυχολόγων
Ο γενικός σκοπός όσων ασκούν το επάγγελµα του ψυχολόγου είναι να αναπτύσσουν
και να εφαρµόζουν τις αρχές, τις γνώσεις, τα πρότυπα και τις µεθόδους της ψυχολογίας
µε δεοντολογικό και επιστηµονικό τρόπο, έτσι ώστε να προάγουν την εξέλιξη, την
ευηµερία και την αποτελεσµατικότητα των ατόµων, των οµάδων, των οργανισµών,
καθώς και της κοινωνίας.
Το παράρτηµα αυτό προσδιορίζει τις κύριες ικανότητες, που πρέπει να αναπτύξουν και
να επιδείξουν οι επαγγελµατίες ψυχολόγοι, πριν γίνουν δεκτοί στην αυτόνοµη άσκηση
του επαγγέλµατος. Οι ικανότητες αυτές σχετίζονται µε τις πλευρές της διαδικασίας,
µέσω της οποίας οι ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες στους πελάτες τους.
∆ιακρίνονται δύο κύριες οµάδες ικανοτήτων: α) αυτές που σχετίζονται µε το ψυχολογικό
περιεχόµενο της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλµατος (πρωταρχικές ικανότητες) και
β) αυτές που καθιστούν τον επαγγελµατία αποτελεσµατικό στην παροχή των
υπηρεσιών του (ικανότητες επάρκειας). Οι πρωταρχικές ικανότητες είναι µοναδικές για
το Ψυχολογικό επάγγελµα, µε όρους του περιεχοµένου τους καθώς και στις γνώσεις και
δεξιότητες που απαιτούνται για να πραγµατοποιηθούν. Οι ικανότητες επάρκειας
ενυπάρχουν και σε άλλα επαγγέλµατα και παρόχων υπηρεσιών. Τόσο οι πρωταρχικές
ικανότητες όσο και οι ικανότητες επάρκειας είναι σηµαντικότατες, προκειµένου οι
υπηρεσίες να παρέχονται µε έναν επαγγελµατικώς αποδεκτό τρόπο.
Οι ικανότητες περιγράφουν τους ποικίλους ρόλους που πραγµατοποιούν οι ψυχολόγοι.
Αυτοί οι ρόλοι πραγµατοποιούνται σε ένα ή περισσότερα είδη επαγγελµατικών πλαισίων
και µε διαφορετικούς τύπους πελατών. Οι ικανότητες βασίζονται στις γνώσεις, στην
κατανόηση και στις δεξιότητες που εφαρµόζονται και ασκούνται δεοντολογικώς. Ο
επαρκής επαγγελµατίας δεν είναι µόνο ικανός να επιδείξει τις απαραίτητες δεξιότητες,
αλλά και τις κατάλληλες στάσεις απέναντι στην ορθή άσκηση του επαγγέλµατός του. Οι
στάσεις αυτές θεωρούνται ειδικής σηµασίας, διότι προσδιορίζουν τη µοναδική φύση του
επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Ενώ ορισµένες γνώσεις και δεξιότητες είναι γενικές στην
εφαρµογή τους, πολλές από αυτές σχετίζονται άµεσα µε τα πλαίσιά τους. Εποµένως, ο
ψυχολόγος, ο οποίος έχει επιδείξει επαγγελµατικές ικανότητες σε ένα πεδίο άσκησης
επαγγέλµατος µε µία συγκεκριµένη οµάδα πελατών, δεν σηµαίνει ότι είναι εξίσου ικανός
και σε άλλα πεδία ή µε άλλες οµάδες πελατών.
Κάθε κάτοχος του Πιστοποιητικού EuroPsy θα έχει ένα προφίλ, που θα προσδιορίζει τα
πλαίσια εντός των οποίων έχει επιδείξει ικανότητα στο να ασκήσει αυτόνοµα το
επάγγελµα του ψυχολόγου, από την στιγµή που του έχει απονεµηθεί το Πιστοποιητικό.
Τα πεδία άσκησης επαγγέλµατος διακρίνονται µεταξύ τους σε τέσσερεις ευρείες
κατηγορίες, προσδιοριζόµενες ως ακολούθως:
●
●
●
●

Κλινικής και Υγείας
Εκπαίδευσης
Εργασίας και Οργανώσεων
Άλλο
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Η ευρεία αυτή κατηγοριοποίηση πεδίων άσκησης επαγγέλµατος θεωρείται επαρκής για
την περιγραφή των προσόντων, που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος.
Για εκείνες τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που δεν ανήκουν σε καµία από αυτές τις
τρεις κατηγορίες, χρησιµοποιείται µία τέταρτη κατηγορία, η οποία προσδιορίζεται ως
«Άλλο» και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίζεται το συγκεκριµένο πλαίσιο
(π.χ. δικαστικό, αθλητικό, της κυκλοφορίας).
Οι περιγραφές αυτών των ικανοτήτων πρόκειται να είναι γενικές και εφαρµόσιµες στα
περισσότερα ή σε όλα τα είδη της επαγγελµατικής εργασίας των ψυχολόγων, παρόλο
που εφαρµόζονται µε εξειδικευµένους τρόπους στα διάφορα πεδία άσκησης
επαγγέλµατος.

Πρωταρχικές ικανότητες
Οι πρωταρχικές ικανότητες, τις οποίες οποιοσδήποτε ψυχολόγος οφείλει να είναι ικανός
να επιδείξει, διακρίνονται σε 20 κατηγορίες. Οι ικανότητες αυτές µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε έξι λειτουργικές κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται µε τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες. Οι λειτουργικές αυτές κατηγορίες προσδιορίζονται ως
εξής:
Α. Προσδιορισµός στόχου
Β. Αξιολόγηση
Γ. Ανάπτυξη
∆. Παρέµβαση
Ε. Εκτίµηση
Στ. Επικοινωνία
Οι ικανότητες περιγράφονται ως ακολούθως.
Πίνακας 4: Οι Πρωταρχικές Ικανότητες των Ψυχολόγων.
Πρωταρχικές ικανότητες
Α. Προσδιορισµός στόχου

Περιγραφή
Αλληλεπιδρά µε τον πελάτη µε σκοπό τον προσδιορισµό των στόχων της
παρέµβασης ή της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί.

1. Ανάλυση αναγκών

Συλλέγει, µε κατάλληλες µεθόδους, πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες του
πελάτη, αποσαφηνίζοντας και αναλύοντας τις ανάγκες σε τέτοιο σηµείο, ώστε να
µπορεί να αναληφθεί περαιτέρω ουσιαστική δράση.

2. Καθορισµός στόχου

Προτείνει και διαπραγµατεύεται µε τον πελάτη στόχους, θεσπίζει αποδεκτούς και
εφικτούς στόχους και προσδιορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση εκπληρούµενη
αργότερα.

Β. Αξιολόγηση
3. Αξιολόγηση ατόµου

∆ιατυπώνει, µέσω κατάλληλων µεθόδων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ατόµων,
οµάδων, οργανισµών και καταστάσεων.
∆ιενεργεί αξιολόγηση, µέσω συνεντεύξεων, δοκιµασιών και παρατήρησης ατόµων,
σε πλαίσιο σχετικό µε την αιτούµενη υπηρεσία.

4. Αξιολόγηση οµάδας

∆ιενεργεί αξιολόγηση, µέσω συνεντεύξεων, δοκιµασιών και παρατήρησης,
οµάδων, σε πλαίσιο σχετικό µε την αιτούµενη υπηρεσία.

5. Οργανωτική αξιολόγηση

∆ιενεργεί αξιολόγηση, µέσω συνεντεύξεων, επισκοπήσεων και άλλων µεθόδων και
τεχνικών, που είναι κατάλληλες για τη µελέτη οργανισµών σε πλαίσιο σχετικό µε
την αιτούµενη υπηρεσία.
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Πρωταρχικές ικανότητες
6. Αξιολόγηση κατάστασης

Γ. Ανάπτυξη

Περιγραφή
∆ιενεργεί αξιολόγηση, µέσω συνεντεύξεων, επισκοπήσεων και άλλων µεθόδων και
τεχνικών, που είναι κατάλληλες για τη µελέτη οργανισµών, σε πλαίσιο σχετικό µε
την αιτούµενη υπηρεσία.
Αναπτύσσει παρεµβάσεις, υπηρεσίες ή προϊόντα µε βάση την ψυχολογική θεωρία
και τις µεθόδους της, για χρήση των πελατών ή των ψυχολόγων.

7. Ορισµός υπηρεσίας ή
προϊόντος και απαιτήσεις
ανάλυσης

Ορίζει τον σκοπό της υπηρεσίας ή του προϊόντος, προσδιορίζει τους άµεσα
εµπλεκόµενους, αναλύει τις απαιτήσεις και τους περιορισµούς, αναδεικνύει τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή του προϊόντος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το
πλαίσιο εντός του οποίου η υπηρεσία ή το προϊόν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί.

8. Σχεδιασµός υπηρεσίας
ή προϊόντος

Σχεδιάζει ή προσαρµόζει υπηρεσίες ή προϊόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και
τους περιορισµούς, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πλαίσιο εντός του οποίου η υπηρεσία
ή το προϊόν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
Θέτει σε δοκιµή την υπηρεσία ή το προϊόν και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά
του, την αξιοπιστία του, την εγκυρότητά του καθώς και άλλα χαρακτηριστικά,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πλαίσιο εντός του οποίου η υπηρεσία ή το προϊόν θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
Εκτιµά την υπηρεσία ή το προϊόν µε σεβασµό στην χρησιµότητα, την ικανοποίηση
του πελάτη, την φιλικότητα προς τον χρήστη, το κόστος και άλλες πλευρές που
σχετίζονται µε το πλαίσιο εντός του οποίου η υπηρεσία ή το προϊόν θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί.

9. ∆οκιµή υπηρεσίας
ή προϊόντος

10. Εκτίµηση υπηρεσίας
ή προϊόντος

∆. Παρέµβαση

11.Σχεδιασµός παρέµβασης

12. Άµεση παρέµβαση
προσανατολισµένη
στο πρόσωπο
13. Άµεση παρέµβαση
προσανατολισµένη στην
κατάσταση
14.Έµµεση παρέµβαση

15.Εφαρµογή υπηρεσίας
ή προϊόντος
Ε. Εκτίµηση

16.Σχεδιασµός εκτίµησης

17.Μέτρηση εκτίµησης

18.Εκτίµηση ανάλυσης
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Προσδιορίζει, προετοιµάζει και διεξάγει παρεµβάσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες
για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης και τις δυνατότητες ανάπτυξης.
Αναπτύσσει ένα σχέδιο παρέµβασης, το οποίο είναι κατάλληλο για την επίτευξη
των καθορισµένων στόχων, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για την υπηρεσία που
απαιτείται.
Εφαρµόζει µεθόδους παρέµβασης που επηρεάζουν άµεσα ένα ή περισσότερα
άτοµα σύµφωνα µε το σχέδιο παρέµβασης, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για την
υπηρεσία που απαιτείται.
Εφαρµόζει µεθόδους παρέµβασης που επηρεάζουν άµεσα επιλεγµένες πτυχές της
κατάστασης σύµφωνα µε το σχέδιο παρέµβασης, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για την
υπηρεσία που απαιτείται.
Εφαρµόζει µεθόδους παρέµβασης που δίνουν τη δυνατότητα σε άτοµα, οµάδες ή
οργανισµούς να µαθαίνουν και να λαµβάνουν αποφάσεις για το συµφέρον τους, σε
ένα πλαίσιο κατάλληλο για την υπηρεσία που απαιτείται.
Εισάγει υπηρεσίες ή προϊόντα και προωθεί την ορθή χρήση τους από τους πελάτες
ή άλλους ψυχολόγους.
Εξασφαλίζει την επάρκεια των παρεµβάσεων µε όρους υποστήριξης του σχεδίου
παρέµβασης και επίτευξης των καθορισµένων στόχων.
Σχεδιάζει ένα πλάνο για την εκτίµηση µιας παρέµβασης, συµπεριλαµβάνοντας
κριτήρια προερχόµενα από το σχέδιο παρέµβασης και τους καθορισµένους
στόχους, σε ένα πλαίσιο σχετικό µε την υπηρεσία που απαιτείται.
Επιλέγει και εφαρµόζει τεχνικές µέτρησης που είναι κατάλληλες για την
πραγµατοποίηση του σχεδίου εκτίµησης, σε ένα πλαίσιο σχετικό µε την υπηρεσία
που απαιτείται.
∆ιεξάγει αναλύσεις σύµφωνα µε το σχέδιο εκτίµησης και εξάγει συµπεράσµατα
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο
για την υπηρεσία που απαιτείται.

Περιγραφή

Πρωταρχικές ικανότητες
Στ. Επικοινωνία

Παρέχει πληροφορίες στους πελάτες µε τρόπο κατάλληλο, ώστε να εκπληρώσει τις
ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

19.Παροχή ανατροφοδότησης

Παρέχει ανατροφοδότηση στους πελάτες, χρησιµοποιώντας κατάλληλα προφορικά
και/ή οπτικο-ακουστικά µέσα, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για την υπηρεσία που
απαιτείται.

20.Γραπτή αναφορά

Συντάσσει αναφορές µε σκοπό να πληροφορήσει τους πελάτες για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης, της ανάπτυξης της υπηρεσίας ή του προϊόντος,
των παρεµβάσεων και/ή των εκτιµήσεων, σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για την
υπηρεσία που απαιτείται.

Ο ψυχολόγος οφείλει να κατακτήσει κάθε µία από αυτές τις ικανότητες όσο είναι
εφαρµόσιµες εντός ενός συγκεκριµένου πεδίου άσκησης επαγγέλµατος. Προκειµένου να
αποκτήσει το EuroPsy η ικανότητα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο ψυχολόγος να µπορεί
να εκτελέσει την καθεµία από τις έξι κύριες λειτουργίες µε επαρκή και αυτόνοµο τρόπο.

Ικανότητες επάρκειας
Οι ικανότητες επάρκειας, πού σχετίζονται γενικά µε την επαγγελµατική δραστηριότητα,
διακρίνονται σε οκτώ κατηγορίες. Σε αυτές ο επαγγελµατίας ψυχολόγος οφείλει να
επιδείξει επάρκεια, επιπλέον των πρωταρχικών ικανοτήτων.
Ο ψυχολόγος οφείλει να αποκτήσει κάθε µία από τις ικανότητες επάρκειας, όπως
απαιτείται στο συγκεκριµένο πεδίο άσκησης επαγγέλµατος, για να αποκτήσει τα
προσόντα για το EuroPsy.
Πίνακας 5: Ικανότητες Επάρκειας των Ψυχολόγων
Ικανότητες επάρκειας

Ορισµός

1. Επαγγελµατική στρατηγική

Επιλέγει την κατάλληλη στρατηγική για την αντιµετώπιση των
παρουσιαζοµένων προβληµάτων, βασισµένη σε σκεπτικό πού λαµβάνει
υπ’όψιν τόσο την επαγγελµατική κατάσταση όσο και τις δικές του
πρωταρχικές ικανότητες.

2. ∆ιαρκής επαγγελµατική
ανάπτυξη

Ενηµερώνεται και αναπτύσσει τόσο τις πρωταρχικές και τις ικανότητες
επάρκειάς του, όσο και τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, σύµφωνα µε τις
αλλαγές που επισυµβαίνουν στο πεδίο, τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του
επαγγέλµατος του ψυχολόγου, καθώς και στους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς
Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy.

3. Επαγγελµατικές σχέσεις

Εγκαθιστά και διατηρεί σχέσεις µε άλλους επαγγελµατίες, καθώς και µε
σχετικούς οργανισµούς.

4. Έρευνα και ανάπτυξη

Αναπτύσσει νέους τύπους παρεµβάσεων, υπηρεσίες και προϊόντα που
έχουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης αναγκών τρεχόντων ή µελλοντικών
πελατών και δηµιουργεί νέες µορφές επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή
εργασίας.

5. Προώθηση και πωλήσεις

Ενηµερώνει τους τωρινούς ή πιθανούς πελάτες στα τρέχοντα και νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, έρχεται σε επαφή µε τους πελάτες, κάνει
προσφορές, πουλά υπηρεσίες, παρέχει υπηρεσίες µετά την πώληση.
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Εγκαθιστά και διατηρεί σχέσεις µε (πιθανούς) πελάτες, παρακολουθεί τις
ανάγκες και την ικανοποίηση των πελατών, εντοπίζει ευκαιρίες για την
επέκταση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων.
Σχεδιάζει και διαχειρίζεται την εφαρµογή από την οποία απορρέουν
υπηρεσίες ενεργώντας είτε ως µικρή επιχείρηση είτε ως µέρος ενός
ευρύτερου ιδιωτικού ή δηµόσιου οργανισµού, συµπεριλαµβάνει πλευρές
οικονοµικές,
λειτουργικές και διαχείρισης προσωπικού, παρέχει
καθοδηγητικό έργο στους υπαλλήλους.

6. ∆ιαχείριση λογαριασµών

7. Άσκηση διαχείρισης

8. ∆ιασφάλιση ποιότητας

Εγκαθιστά και διατηρεί συστήµατα για τη διασφάλιση της ποιότητας σχετικά
µε την άσκηση του επαγγέλµατος ως συνόλου.

9. Αυτοκριτική

Η αυτοκριτική για τον τρόπο άσκησης του επαγγέλµατος και των
ικανοτήτων συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό της επαγγελµατικής
ικανότητας.

Για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός
ότι το πραγµατικό περιεχόµενο των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι διαφορετικό και
εξαρτάται από το πλαίσιο εντός του οποίου ασκεί ο κάθε ψυχολόγος το επάγγελµά του.
Αυτή η διαπίστωση προέρχεται από το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι διαδραµατίζουν
διαφορετικούς ρόλους στην κοινωνία και αντιµετωπίζουν διαφόρους τύπους πελατών,
προβληµάτων, µεθόδων, κτλ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τέσσερα ευρεία πεδία
άσκησης επαγγέλµατος διακρίνονται στο EuroPsy:
● Κλινική και Υγεία
● Εκπαίδευση
● Εργασία και Οργανώσεις
● Άλλο
Η τέταρτη γενική κατηγορία (Άλλο) χρησιµοποιείται για να περιλάβει άλλες πιο ειδικές
εφαρµογές, οι οποίες δεν εµπίπτουν σε αυτά τα γενικώς αναγνωρισµένα πεδία.

∆ιαδικασίες για τη Συγκρότηση του Προφίλ EuroPsy
Κατηγορίες αξιολόγησης
Οι επόπτες θα διεξάγουν διαµορφωτικές και συνοπτικές αξιολογήσεις των επιδόσεων
των ψυχολόγων, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες και τις παραδόσεις, που ισχύουν
στο συγκεκριµένο επαγγελµατικό και/ή εθνικό πλαίσιο. Αυτές οι αξιολογήσεις
χρησιµεύουν για να εκτιµηθούν ή για να συµπληρωθούν οι αξιολογήσεις οι
προαναφερθείσες πρωταρχικές ικανότητες. Συνιστάται η αξιολόγηση να διακρίνεται στα
ακόλουθα επίπεδα ικανότητας.
1

2

3

4

Παρουσία
βασικών
γνώσεων και
δεξιοτήτων,
αλλά ανεπαρκώς
ανεπτυγµένη
ικανότητα

Ικανότητα
εκτέλεσης
καθηκόντων,
αλλά απαιτείται
καθοδήγηση και
εποπτεία

Ικανότητα εκτέλεσης
βασικών
καθηκόντων,
χωρίς καθοδήγηση
ή εποπτεία

Ικανότητα
εκτέλεσης
σύνθετων
καθηκόντων,
χωρίς καθοδήγηση
ή εποπτεία
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Η πλέον σηµαντική διάκριση, που πρέπει να γίνει από τον αξιολογητή, είναι η διάκριση
ανάµεσα στα επίπεδα 2 και 3. Στο τέλος της περιόδου της εποπτείας οι επαρκείς
ικανότητες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίπεδο 3 ή 4, µε σκοπό να δώσουν τη
δυνατότητα στο άτοµο να ασκήσει αυτόνοµα το επάγγελµα του ψυχολόγου σε ένα ή
περισσότερα πλαίσια και µε µία ή περισσότερες οµάδες πελατών. Οι οδηγίες για την
αξιολόγηση θα διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονοµής.
Η απονοµή του EuroPsy θα πρέπει να εξαρτάται από την τελική συνοπτική αξιολόγηση
της ικανότητας του επαγγελµατία να ενσωµατώνει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε
µία µοναδική διαδικασία παροχής επαγγελµατικής υπηρεσίας προς τον πελάτη του,
λαµβάνοντας συγχρόνως υπ’ όψιν τις αρχές της δεοντολογίας.
Κατά την τελική αξιολόγηση ο Επόπτης θα πρέπει να συνοψίσει τις διαθέσιµες
πληροφορίες και να αναφέρει, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, κατά πόσο ο
υποψήφιος µπορεί να αναµένεται να εκτελέσει επαρκώς και αυτόνοµα τους έξι
πρωταρχικούς ρόλους στο πλαίσιο των οποίων οµαδοποιήθηκαν οι 20 ικανότητες. Η
κρίση του Επόπτη θα πρέπει να εκφραστεί ως εξής: «ικανός» ή «όχι ακόµα ικανός».
Επιπλέον, ο Επόπτης θα πρέπει να δώσει µια συνολική εκτίµηση των ικανοτήτων
επάρκειας, και πάλι στα πλαίσια του εάν το άτοµο είναι «ικανό» ή «όχι ακόµα ικανό». Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν αποδείξεις που να ικανοποιούν τον Επόπτη τους
για τις ικανότητές τους στις έξι πρωταρχικές ικανότητες, καθώς και στο σύνολο των
ικανοτήτων επάρκειας.
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα πρέπει να συνοψίζονται σε µορφή πίνακα, όπως
υποδεικνύεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Πεδία Άσκησης
Επαγγέλµατος

Κλινική και
Υγεία

Εκπαίδευση

Εργασία και
Οργανισµοί

Άλλο
(προσδιορίστε)

Ικανότητες
Α. Προσδιορισµός
στόχου
Β. Αξιολόγηση
Γ. Ανάπτυξη
∆. Παρέµβαση
Ε. Εκτίµηση
ΣΤ. Επικοινωνία
Ικανότητες Επάρκειας

Ο/Η ψυχολόγος, του παραδείγµατος, διαθέτει ικανότητες κυρίως στον τοµέα της
υγείας και κλινικής ψυχολογίας, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον Επόπτη. Αυτό
σηµαίνει ότι ο/η ψυχολόγος είναι ικανός να ασκήσει το επάγγελµα στον τοµέα της
κλινικής ψυχολογίας. Ωστόσο αυτός/ή ο/η ψυχολόγος είναι επίσης ικανός/ή στην
αξιολόγηση, τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης όσο και στον τοµέα της εργασίας και της
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οργανωτικής και µερικές επιπρόσθετες ικανότητες στον τοµέα της εργασίας και της
οργανωτικής. Οι τελευταίες αυτές ικανότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω,
ώστε εν συνεχεία να ολοκληρωθούν στον τοµέα αυτόν.

Παράρτηµα ΙV. Το Πιστοποιητικό EuroPsy και το Έντυπο
Αίτησης Απονοµής.
Το Πιστοποιητικό EuroPsy και το Έντυπο Αίτησης για την απονοµή του θα παρέχονται
υπό µορφή προτύπου από την EFPA, µε σκοπό να εξασφαλίζει συγκρισιµότητα, κοινή
µορφή καθώς και πληροφορίες µεταξύ των κρατών πού απονέµουν το EuroPsy.
Το Πιστοποιητικό παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες
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Το παρόν πιστοποιεί ότι
∆ιεύθυνση(οικείας/εργασίας)
Έχοντας αποδείξει τις απαιτούµενες επιστηµονικές γνώσεις και επαγγελµατικές ικανότητες, και έχοντας
συµφωνήσει να τηρεί τις αρχές της επαγγελµατικής δεοντολογίας, που καθορίζονται από τον Μετακώδικα
Ηθικής της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελµατιών Ψυχολόγων (EFPA), και έχοντας
δεσµευτεί να ενεργεί σύµφωνα µε τον εθνικό κώδικα δεοντολογίας της χώρας της επαγγελµατικής του
άσκησης
πληροί τις προϋποθέσεις για να ονοµάζεται
Εγ γ εγ ρ α µ µένο ς E uro P s y Ψυ χ ο λό γ ο ς
και εφ’ εξής θεωρείται ικανός να ασκεί αυτόνοµα το επάγγελµα του ψυχολόγου, στο/α πεδίο/α άσκησης
επαγγέλµατος πού καθορίζονται στο Μητρώο EuroPsy, και κατωτέρω, καθώς και σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα
στην οποία ο Σύλλογος Μέλος της EFPA έχει αποδεχτεί τους Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy,
εφ’όσον δεν υπάρχουν περιορισµοί από εθνικές ρυθµίσεις στην συγκεκριµένη χώρα.
Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, έχουν βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία είναι σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς της EFPA για το EuroPsy, που αφορούν την απονοµή του Πιστοποιητικού EuroPsy
εγκεκριµένα από την EFPA την ......................... (ηµεροµηνία)

Το Πιστοποιητικό E u ro P s y ισχύει έως ........(ηµεροµηνία)
Πεδία Άσκησης Επαγγέλµατος:...........

......................................................
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής
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......................................................
Το Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απονοµής

Τα Στοιχεία Εγγραφής του Πιστοποιητικού, πού εισήχθησαν στο Μητρώο, είναι:

1. Ονοµατεπώνυµο

2. ∆ιεύθυνση Οικείας/Εργασίας

3. Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στη Ψυχολογία
Να καθοριστεί λεπτοµερώς:

Χρονική περίοδος
Όνοµα Τίτλου
Όνοµα Πανεπιστηµίου
Χώρα.

4. Χώρα Άσκησης του Επαγγέλµατος

5. Πεδίο Άσκησης Επαγγέλµατος: να προσδιοριστεί
Εκπαίδευσης/ Εργασίας και Οργανωτικής /Άλλο)

(Κλινική/

Υγείας/

6. Ηµεροµηνία και Τόπος Εξουσιοδότησης από την Εθνική Επιτροπή Απονοµής

7. Αριθµός Εθνικής Εγγραφής
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Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται στην

Αίτηση Απονοµής
1.Ονοµατεπώνυµο
2.∆ιεύθυνση Οικείας/Εργασίας
3. Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση
4. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην ψυχολογία
(αναφέρονται οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι, ηµεροµηνίες έναρξης και
αποφοίτησης από το
πανεπιστήµιο, το πεδίο άσκησης επαγγέλµατος και η χώρα πού χορηγήθηκε ο τίτλος)
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΥ

ΠΕ∆ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

5. Πρακτική Εξάσκηση υπό Εποπτεία
Τυπικά αναγνωρισµένη εποπτευόµενη επαγγελµατική εξάσκηση ισοδύναµη µε τουλάχιστον
ένα έτος
πλήρους απασχόλησης (παρακαλείσθε να δώσετε λεπτοµέρειες για την
εποπτευόµενη επαγγελµατική εξάσκηση, τις ηµεροµηνίες και το/τα πεδίο/α άσκησης
επαγγέλµατος στο/α οποίο/α πραγµατοποιήθηκε. Αναφέρατε τα αποδεικτικά για τουλάχιστον
ένα ισοδύναµο έτος. Αναφέρατε µόνο τα πεδία τα οποία έχουν τυπικά αναγνωρισθεί ως
εποπτευόµενη επαγγελµατική εξάσκηση)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΟΠΤΗ

ΠΕ∆ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

6. Επαγγελµατική εµπειρία ως αυτόνοµος επαγγελµατίας ψυχολόγος
Επαγγελµατικό ιστορικό αυτόνοµης επαγγελµατικής εργασίας ψυχολόγο, ισοδύναµο µε
τουλάχιστον.....(συµπληρώνεται από τους αιτούντες, οι οποίοι πριν την .....τους έχει δοθεί
άδεια αυτόνοµης άσκησης του επαγγέλµατος του ψυχολόγου από ένα εθνικό σώµα
αδειοδότησης αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΠΕ∆ΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

7. Πεδίο/α Άσκησης Επαγγέλµατος,
στο/α οποία ο υποψήφιος δηλώνει
ψυχολόγου
□ Κλινική και Υγεία
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ικανός να ασκήσει αυτόνοµα το επάγγελµα του

□ Εργασία και Οργανωτική

□ Εκπαίδευση
8.

□ Άλλο (προσδιορίστε πεδίο)

Συµφωνία για τη δηµοσίευση των στοιχείων εγγραφής
Ο/Η αιτών/ούσα συµφωνεί να αναγράφεται το όνοµα του/της και η δηλωθείσα διεύθυνση
οικείας ή εργασίας του/της στο Μητρώο καθώς και στο Πιστοποιητικό.

Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται για την
Αίτηση Ανανέωσης του EuroPsy:
1. Ονοµατεπώνυµο
2. ∆ιεύθυνση
3. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
4. Εργασιακή Εµπειρία (τουλάχιστον 400 ώρες τα τελευταία 5 χρόνια):
(παρουσιάζεται µε τη µορφή δοµηµένου CV:χρονική περίοδος, εργασία/
πλαίσιο απασχόλησης, εργασιακοί ρόλοι, παράδειγµα αποτελεσµάτων ή
επιτευγµάτων)
5. Προσωπική Επαγγελµατική Ανάπτυξη (τουλάχιστον 80 ώρες, από τις οποίες οι
40 να είναι εµφανώς πιστοποιηµένες. Το σύνολο των 80 ωρών=100%).
Οι δραστηριότητες µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) Πιστοποιηµένη παρουσία και παρακολούθηση εγκεκριµένων µαθηµάτων
και/ή εργαστηρίων, πού αποσκοπούν στη περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη
(60%).
β) Ανάπτυξη νέων ειδικών δεξιοτήτων µέσω άσκησης στην εργασία (20%).
γ) Πιστοποιηµένη συµµετοχή σε συναντήσεις εποπτείας συνοµηλίκων
(peer)(20%).
δ) Πιστοποιηµένη συµµετοχή ως επόπτης µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι
επίσηµα αναγνωρισµένη (20%).
ε) Πιστοποιηµένη συµµετοχή σε επαγγελµατικές ή επιστηµονικές εκδηλώσεις
(20%).
στ) Συγγραφή ή συνσυγγραφή και/ή επιµέλεια εκδόσεων ερευνητικών και/ή
επαγγελµατικών θεµάτων (30%).
ζ) Παρουσιάσεις σε επαγγελµατικά ακροατήρια (20%)
η) Επιµέλεια εκδόσεων περιοδικών και βιβλίων στην ψυχολογία (20%)
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θ) Για την ανανέωση του EuroPsy το άθροισµα των τριών τελευταίων
κατηγοριών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 60%.

Παράρτηµα V. Πρακτική Εξάσκηση υπό Εποπτεία
Εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση
Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού EuroPsy απαιτείται ένα πλήρες έτος
εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης ή του ισοδυνάµου της µερικής απασχόλησης. Το
ένα έτος (ή το ισοδύναµό του) της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης παρέχει την
ευκαιρία στον επαγγελµατία ψυχολόγο υπό κατάρτιση να εφαρµόσει στην πράξη τις
γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση, πού έχει αποκοµίσει από την πανεπιστηµιακή του
εκπαίδευση, καθώς και από άλλες επαγγελµατικές εµπειρίες. Επίσης, καθιστά ικανό το
νέο διπλωµατούχο ψυχολόγο να αναπτύξει ικανότητες επίγνωσης, περίσκεψης,
ακεραιότητας, δεοντολογικής επάρκειας και σθεναρότητας, τα οποία απαιτούνται για την
αξιόπιστη και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Κατά τη διάρκεια
αυτού του έτους ο νέος διπλωµατούχος ψυχολόγος θα συναντήσει ζητήµατα
δεοντολογίας και διλήµµατα και θα υποστηριχθεί στο να αναπτύξει δεοντολογική
πρακτική µέσω συζήτησης και εποπτείας. Τέλος, η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση
καθιστά ικανό το επάγγελµα στο να εξασφαλίζει ποιότητα και ικανότητα στους
διπλωµατούχους ψυχολόγους, καθώς ο υπό κατάρτιση επαγγελµατίας ψυχολόγος
υποχρεούται να παρέχει αποδείξεις στο επίπεδο των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
για την αυτόνοµη άσκηση του επαγγέλµατος και ο επόπτης να επιβεβαιώσει αυτές τις
αποδείξεις. Ένα έτος εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης θεωρείται ότι είναι περίπου
1500 ώρες.

Επαγγελµατίες Ψυχολόγοι υπό Κατάρτιση
Οι Επαγγελµατίες Ψυχολόγοι υπό Κατάρτιση είναι αυτοί που βρίσκονται σε διαδικασία
ολοκλήρωσης της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης, η οποία αποτελεί τµήµα του
EuroPsy. Θα εργάζονται σε άµεση, πρόσωπο µε πρόσωπο διαντίδραση µε
πραγµατικούς πελάτες, σε πραγµατικά πλαίσια, αλλά υπό την εποπτεία ενός
καταρτισµένου επαγγελµατία.
Οι Επαγγελµατίες υπό Κατάρτιση µπορούν να ολοκληρώσουν την επαγγελµατική τους
κατάρτιση είτε σε κάποιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος,
είτε να εργαστούν, υπό την εποπτεία αδειούχων ή εγγεγραµµένων στο Μητρώο
ψυχολόγων, σε κάποιο εργασιακό πλαίσιο. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαία η
ύπαρξη ενός αρµοδίως καταρτισµένου ατόµου, το οποίο να ενεργεί ως Επόπτης του
Επαγγελµατία Ψυχολόγου υπό Κατάρτιση.
Η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση συνήθως επιτελείται πρίν το τέλος της περιόδου
των έξι ετών ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του ψυχολόγου.
Αυτή θα πρέπει να είναι ένα έτος πλήρους απασχόλησης εποπτευόµενης πρακτικής
εξάσκησης, µετά τα πέντε έτη της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να
αποτελείται από µια περίοδο, επί παραδείγµατι έξι µηνών, πλήρους απασχόλησης
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εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης οργανωµένης από το Πανεπιστήµιο µετά τό
πέρας των πανεπιστηµιακών σπουδών, ακολουθούµενης από µία επιπλέον περίοδο έξι
µηνών µετά την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αυτή µπορεί να αποτελείται από µία
περίοδο πλήρους εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης, πού συνήθως
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης και η οποία αρθροίζει ένα έτος εντός του συνόλου των έξι ετών
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.

Ο Επόπτης
Επόπτης θεωρείται ένας ψυχολόγος, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια είχε τουλάχιστον
δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναµης εργασιακής εµπειρίας ως αυτόνοµος
επαγγελµατίας ψυχολόγος σε πεδίο άσκησης επαγγέλµατος. Επίσης, είναι υπεύθυνος
για την απόκτηση και αξιολόγηση της επαγγελµατικής ικανότητας του Επαγγελµατία
υπό Κατάρτιση, σε αυτό το συγκεκριµένο πεδίο άσκησης επαγγέλµατος. Ο Επόπτης
θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της µάθησης του Επαγγελµατία υπό Κατάρτιση
και την αξιολόγηση των ικανοτήτων του/της, σε καθηµερινή βάση. Θα πρέπει να τον/την
ενθαρρύνει να δρα όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα, δεδοµένης της κατάστασης και των
ικανοτήτων του/της. Ο Επόπτης πρέπει να είναι αναγνωρισµένος από την Εθνική
Επιτροπή Απονοµής ή από τον εθνικό σύλλογο, είτε µέσω µηχανισµού διαπιστευµένων
µαθηµάτων στην περίπτωση της επαγγελµατικής κατάρτισης βασισµένης στο
Πανεπιστήµιο, είτε σε ατοµική βάση στην περίπτωση της µετα-πανεπιστηµιακής
εποπτείας σε χώρο εργασίας. Στις χώρες όπου υπάρχει επαγγελµατική άδεια ή εγγραφή
σε µητρώο, ο Επόπτης πρέπει να είναι αδειούχος ή εγγεγραµµένος σε µητρώο
ψυχολόγος. Ο Επόπτης θα πρέπει να έχει λάβει κάποια κατάρτιση στην εποπτεία.

Κατηγορίες Εποπτευόµενης Πρακτικής Εξάσκησης
Η ικανότητα του Επόπτη είναι ενδεικτικός παράγων της ποιότητας της εποπτευόµενης
πρακτικής εξάσκησης. Η ανάπτυξη της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης στην
Ευρώπη στο εξής θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται από την EFPA. Ανάλογα
µε την επαγγελµατική πρακτική και την κατάρτιση του Επόπτη, διάφορα ποιοτικά
επίπεδα της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης µπορούν να αναγνωριστούν,.
•

Επίπεδο 1: Ο επόπτης πληροί τα κριτήρια του EuroPsy. Επιπλέον έχει τουλάχιστον
πέντε χρόνια πλήρους αυτόνοµης επαγγελµατικής πρακτικής (ή το ισοδύναµό της).
Τα πέντε χρόνια έχουν επιτευχθεί ως µέρος ενός εγκεκριµένου ειδικού
προγράµµατος κατάρτισης. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατάρτισης είναι
αναγνωρισµένο από αρµόδια κρατική αρχή, ή από εθνικό σύλλογο. Τα τέσσερα από
τα πέντε χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί σε ένα ειδικό πλαίσιο (π.χ. υγείας και
κλινικής, εκπαίδευσης, εργασίας και οργανωτικής). Τουλάχιστον δύο από τα
τέσσερα χρόνια έχουν εποπτευθεί από επόπτη του επιπέδου 1 στο ίδιο πλαίσιο. Ο
Επόπτης έχει λάβει τουλάχιστον δύο χρόνια (µερικής απασχόλησης) επίσηµης
κατάρτισης στην εποπτεία (δύναται να αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών).
Η κατάρτιση στην εποπτεία περιλαµβάνει εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση της
εποπτείας (π.χ. µαγνητοσκοπηµένες ή ηχητικές παρουσιάσεις), συζήτηση
περιπτώσεων εποπτευοµένου, καθώς και µελέτη της θεωρίας και της έρευνας στην
εποπτεία.
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•

Επίπεδο 2: Όπως το επίπεδο 1, όµως χωρίς κάποια επίσηµη κατάρτιση στην
εποπτεία.

•

Επίπεδο 3: Ο επόπτης πληροί τα κριτήρια του EuroPsy. Μετά την ολοκλήρωση των
κριτηρίων EuroPsy ο επόπτης έχει τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους αυτόνοµης
επαγγελµατικής πρακτικής (ή το ισοδύναµό της). Τα δύο χρόνια έχουν συµπληρωθεί
σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (π.χ. υγείας και κλινικής, εκπαίδευσης, εργασίας και
οργανωτικής), ως µέρος ενός εγκεκριµένου ειδικού προγράµµατος κατάρτισης,
αναγνωρισµένου από αρµόδια κρατική αρχή ή εθνικό σύλλογο. Τα δύο αυτά χρόνια
έχουν εποπτευθεί από επόπτη πού κατατάσσεται στο επίπεδο 1 ή 2. Επίσης ο
Επόπτης έχει λάβει τουλάχιστον ένα χρόνο (µερικής απασχόλησης) επίσηµης
εκπαίδευσης στην εποπτεία. Η εκπαίδευση στην εποπτεία περιλαµβάνει
εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση της εποπτείας (π.χ. µαγνητοσκοπηµένες ή
ηχητικές παρουσιάσεις), συναντήσεις συζήτησης περιπτώσεων εποπτευοµένου,
καθώς και µελέτη της θεωρίας και της έρευνας στην εποπτεία.

•

Επίπεδο 4: Όπως το επίπεδο 3, αλλά χωρίς επίσηµη εκπαίδευση στην εποπτεία.

•

Επίπεδο 5: Ο επόπτης πληροί τα κριτήρια του EuroPsy. Μετά την ολοκλήρωση των
κριτηρίων EuroPsy ο επόπτης έχει τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους αυτόνοµης
επαγγελµατικής πρακτικής (ή το ισοδύναµό της). Τα δύο χρόνια έχουν συµπληρωθεί
σε ένα πεδίο άσκησης επαγγέλµατος (π.χ. υγείας και κλινικής, εκπαίδευσης,
εργασίας και οργανωτικής).

•

Επίπεδο GP: Ο επόπτης κατέχει το Πιστοποιητικό EuroPsy µέσω µεταβατικών
ρυθµίσεων (grandparenting) (βλ. Άρθρο 32). Η κατηγορία αυτή µπορεί να
εφαρµοστεί σε χώρες όπου δεν υπάρχει παράδοση στην εποπτευόµενη πρακτική
εξάσκηση, και σε χώρες όπου υπάρχει µεν σχετική παράδοση, αλλά ο επόπτης δεν
πληροί τα κριτήρια του EuroPsy για την εποπτεία.

•

Επίπεδο ∆: Ο επόπτης δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του EuroPsy. Επίσης, δεν πληροί
τα κριτήρια προκειµένου να λάβει το Πιστοποιητικό EuroPsy µέσω των µεταβατικών
ρυθµίσεων (grandparenting) (Άρθρο 34). Ο Επόπτης είναι ψυχολόγος πού έχει
τουλάχιστον δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης εργασιακής εµπειρίας (ή το
ισοδύναµό της) ως αυτόνοµος επαγγελµατίας σε ρόλο ψυχολόγου πού ενεργεί σε
συγκεκριµένο εργασιακό πλαίσιο, όπου πραγµατοποιείται η εποπτεία. Την παρούσα
περίοδο είναι απαραίτητη η παρουσία ενός Επόπτη, τουλάχιστον επιπέδου ∆,
προκειµένου να αναγνωριστεί η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση.

Για αναπτυξιακούς, συγκριτικούς και στατιστικούς λόγους το Μητρώο θα περιέχει
πληροφορίες για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο επόπτης της εποπτευόµενης
πρακτικής εξάσκησης. Σε περιπτώσεις όπου ο εποπτευόµενος έχει περισσότερους από
έναν επόπτη (π.χ. µάθηση βασισµένη στην επίλυση προβληµάτων), θα αναφέρεται η
κατηγορία του επόπτη πού επιτέλεσε το µεγαλύτερο µέρος της εποπτευόµενης
πρακτικής εξάσκησης.
Η EFPA θα θεσµοθετήσει µία οµάδα εργασίας (Οµάδα Εργασίας του EuroPsy για την
Εποπτευόµενη Πρακτική Εξάσκηση, ΟΕΠ/ESP). H ΟΕΠ θα δηµιουργήσει ένα σχέδιο
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για την ανάπτυξη της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης στην Ευρώπη (µε
συγκεκριµένους στόχους για διάφορες χώρες πού βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα
πρακτικής εξάσκησης στην εποπτεία), και θα βοηθήσει µε την διοργάνωση εργαστηρίων
και ανταλλαγής εµπειρογνωµοσύνης, πηγών και ορθής πρακτικής. Ένας
µακροπρόθεσµος στόχος είναι η µετάβαση όλων των Ευρωπαϊκών χωρών στο
προηγµένο επίπεδο 1.

Επιλογή και Κατάρτιση των Εποπτών
Οι επόπτες θα πρέπει να είναι έµπειροι ψυχολόγοι πού έχουν τον χρόνο, την αφοσίωση
και τις ικανότητες να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα αυτά και να ενεργούν ως επόπτες.
Σε χώρες όπου έχει αναπτυχθεί επαρκώς η πρακτική της εποπτείας, οι επόπτες θα
επιλέγονται και θα πιστοποιούνται ανάλογα µε τις ικανότητές τους και θα
υποστηρίζονται από εκπαίδευση. Ο ψυχολόγος που αναλαµβάνει να ενεργεί ως
επόπτης θα πρέπει κανονικά να έχει εκπαιδευθεί στην εποπτεία. Υπάρχουν ποικίλες
εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες καθώς και προγράµµατα για επόπτες
ψυχολόγων, µε στόχο να τους καταστήσουν ικανούς να αναπτύσσουν τις απαιτούµενες
ικανότητες και ευαισθησίες για να υποστηρίξουν τους Επαγγελµατίες υπό Κατάρτιση.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα θα προσφέρονται από πανεπιστήµια, από εθνικούς
συλλόγους και, στο µέλλον, από εκπαιδευτικά εργαστήρια συντονιζόµενα από την
EFPA, που θα αποσκοπούν στη διάδοση της ορθής πρακτικής. Υπάρχουν διάφορα
µοντέλα εποπτείας τα οποία αντανακλούν διαφορετικά θεωρητικά ρεύµατα και
φιλοσοφικά υπόβαθρα στην ψυχολογική πρακτική. Οι επόπτες χρειάζεται να
αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
•

θετική και ενεργητική ακρόαση,

•

ειλικρινή και θετική προσοχή,

•

ανακλαστική πρακτική,

•

παροχή ανατροφοδότησης,

•

αντιµετώπιση δύσκολων θεµάτων και συναισθηµάτων,

•

θέµατα ορίων και σχέσεων εξουσίας,

•

συµµετοχή επί των ηθικών διληµµάτων,

•

πνευµατική καθοδήγηση (mentoring),

•

εκτίµηση ικανότητας,

•

αξιολόγηση επίδοσης.
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Είναι γεγονός ότι την παρούσα περίοδο µεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών
υπάρχει ένα ευρύ φάσµα πρακτικών, πού αντανακλούν διάφορα στάδια της εξέλιξης του
επαγγέλµατος σχετικά µε την πιστοποίηση των Εποπτών. Η ποικιλία αυτή εκτείνεται
από τις χώρες πού διαθέτουν ένα εκτεταµένο σύστηµα κατάρτισης και αναγνώρισης των
Εποπτών καθώς και των συνθηκών εργασίας κατάλληλων για επαγγελµατική
κατάρτιση και εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση, έως τις χώρες πού αυτές οι πρακτικές
δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί. Το συµφέρον τόσο του κοινού όσο και του επαγγέλµατος
εξυπηρετείται καλύτερα µέσω της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας εποπτείας,
παρεχοµένης από καταλλήλως καταρτισµένους και υποστηριζόµενους Επόπτες, καθώς
και µέσω του προσδιορισµού καταλλήλων απαιτήσεων για αυτόν τον τοµέα της
επαγγελµατικής επιµόρφωσης.
Αποτελεί ορθή πρακτική όλοι οι επόπτες να ολοκληρώσουν κατάρτιση στην εποπτεία
και να υποστηρίζονται στο έργο αυτό. Οι εθνικοί σύλλογοι ψυχολόγων σε µερικές χώρες
ήδη παρέχουν εκτεταµένα προγράµµατα κατάρτισης στην εποπτεία και ο στόχος είναι
για αυτήν την πρακτική να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να
δηµιουργηθούν υψηλές προσδοκίες στον τοµέα αυτόν.

Πλαίσιο για την Εποπτευόµενη Πρακτική Εξάσκηση
Το πλαίσιο για την εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση είναι ένα πραγµατικό
επαγγελµατικό πλαίσιο στην α) κλινική/υγεία, β) εκπαίδευση, γ) εργασία και οργανωτική
ή, δ) άλλο αναγνωρισµένο τοµέα της ψυχολογίας. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να
διευθετηθεί είτε από το πανεπιστήµιο ή εκτός του πανεπιστηµίου. Το επαγγελµατικό
πλαίσιο πρέπει να παρέχει στον Επαγγελµατία Ψυχολόγο υπό Κατάρτιση την ευκαιρία
να αναπτύξει ικανότητες και να αξιολογηθεί επί της απόκτησής τους (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ).
Υπάρχουν διάφορα πλαίσια εντός των οποίων οι ψυχολόγοι δύνανται να αποκτήσουν
την εποπτευόµενη πρακτική άσκηση. Αυτά συµπεριλαµβάνουν:
•

τον ψυχολόγο ως φοιτητή στο πανεπιστήµιο, όπου η εποπτευόµενη πρακτική
εξάσκηση αποτελεί τµήµα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

τον ψυχολόγο ως απασχολούµενο, όπου η εποπτευόµενη πρακτική εξάσκηση
αποτελεί τµήµα της «δοκιµαστικής» περιόδου κατάρτισης (και όπου η εποπτεία
διοργανώνεται επίσηµα εντός του εργασιακού πλαισίου).

•

τον εργαζόµενο ψυχολόγο ως απασχολούµενο, όπου η εποπτευόµενη πρακτική
εξάσκηση διοργανώνεται ανεπίσηµα (και µπορεί να παρέχεται από ψυχολόγο
εκτός του εργασιακού πλαισίου).

•

τον ψυχολόγο ως ελεύθερο επαγγελµατία, που διευθετεί µόνος του την εποπτεία
του.

Η εποπτεία συνεπάγεται τακτές συναντήσεις µεταξύ του επαγγελµατία υπό κατάρτιση
και του επόπτη, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον κάθε δύο εβδοµάδες και κατά µέσο
όρο διαρκούν δύο αδιάλειπτες ώρες για κάθε συνάντηση.
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Συνεχιζόµενη Πρακτική Εξάσκηση και ∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση
Για κάθε κύρια δραστηριότητα της εποπτευόµενης πρακτικής εξάσκησης, ο
Επαγγελµατίας υπό Κατάρτιση και ο Επόπτης θα πρέπει να συµφωνούν στα ακόλουθα:
πεδίο άσκησης επαγγέλµατος και η/οι οµάδα/ες πελατών καλύπτονται από την πρακτική
εργασία
2) Ο/οι ρόλος/οι (από αυτές που έχουν αναφερθεί στις επιλογές του προφίλ)
ταιριάζουν αρκετά µε την εργασία
3) Η δραστηριότητα θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις ικανότητες.
Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, ο Επόπτης θα πρέπει να αξιολογήσει τον Επαγγελµατία
υπό Κατάρτιση σε κάθε µία από τις 20 ικανότητες που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο
τµήµα εργασίας. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να συζητηθεί µε τον Επαγγελµατία υπό
Κατάρτιση και να προσδιοριστούν οι τοµείς για περαιτέρω ανάπτυξη.
Καθίσταται σαφές ότι αυτές οι αξιολογήσεις είναι διαµορφωτικές, καθώς ο
Επαγγελµατίας υπό Κατάρτιση θα αναπτύξει τις δεξιότητές του/της κατά τη διάρκεια της
ελάχιστης απαιτούµενης περιόδου του ενός έτους. Συνιστάται ορθή πρακτική, όπως
είναι η χρήση φακέλων (portfolio), όπου ο Επαγγελµατίας υπό Κατάρτιση καταγράφει
την εργασία του και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, προσδιορίζει την ανάπτυξη των
επαγγελµατικών του αναγκών και επανεξετάζει την ίδια του τη µάθηση. Οι ανωτέρω
καταγραφές θα σχηµατίσουν τη βάση για µια βαθύτερη επαγγελµατική εξάσκηση και θα
συµβάλλουν στη ∆ιαρκή Επαγγελµατική Ανάπτυξη, κατά την οποία οι φάκελοι έχουν
επίσης σηµασία.

Η Πρακτική της Εποπτείας
Η εποπτεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κοινωνικοποιεί τον ψυχολόγο στο
επάγγελµα, για να ενσωµατώνει τους θεσµικούς κανόνες και για να διαδίδονται τα
κανονιστικά πλαίσια του επαγγέλµατος. Ο επόπτης υποστηρίζει την ανάπτυξη
ανακλαστικής πρακτικής, επαγγελµατικής επαγρύπνησης και ευαισθησίας, καθώς και
την κατανόηση θεµάτων δεοντολογίας και διληµµάτων πού προκύπτουν από την
άσκηση του επαγγέλµατος. Ο επόπτης συνεισφέρει ουσιαστικά στη µαθησιακή
διεργασία ακριβούς διαµόρφωσης προτύπων (modeling), ανατροφοδότησης
(feedback), παρατήρησης (observation), συζήτησης (discussion). Ο επόπτης, επίσης,
ενεργεί µε ένα είδος λειτουργίας «θεµατοφύλακα», το οποίο σηµαίνει ότι επιδοκιµάζει
αρµόζουσες πρακτικές και συµβάλλει στον αποκλεισµό εκείνων των πρακτικών πού
θεωρούνται ότι δεν είναι σύντονες µε την άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου.
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην εποπτεία. Όλες απαιτούν ότι ο επόπτης διαθέτει
το χρόνο, τη δέσµευση αλλά και την ικανότητα να είναι επόπτης. Ο χρόνος τυπικά
απαιτεί µία µε δύο ώρες την εβδοµάδα ‘’προστατευµένου’’ και αδιάλειπτου χρόνου, κατά
τη διάρκεια του οποίου ο επόπτης και ο επαγγελµατίας υπό κατάρτιση εργάζονται µαζί,
συζητώντας την εργασία του επαγγελµατία υπό κατάρτιση, διευκολύνοντας την εξέλιξη
αυτής της εργασίας σε γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο, και υποστηρίζοντας τον
επαγγελµατία υπό κατάρτιση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και επαγγελµατικής
εµπιστοσύνης. Αυτή η διαδικασία µπορεί, επίσης, να περιλαµβάνει καθήκοντα που
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εκτελούνται από τον επαγγελµατία υπό κατάρτιση υπό την παρατήρηση του επόπτη, τα
οποία στη συνέχεια αποτελούν τη βάση για περαιτέρω λεπτοµερή συζήτηση και κριτική
σκέψη, ως µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει τον
επαγγελµατία υπό κατάρτιση στην παρατήρηση του επόπτη, όταν ο τελευταίος εκτελεί
καθήκοντα και κατόπιν να συσκέπτονται επ’ αυτών, ως µέρος της µαθησιακής και
αναπτυξιακής διαδικασίας. Οπτικοακουστικά µέσα µπορεί να φανούν χρήσιµα στη
διεργασία της εποπτείας, προκαλώντας ανοικτό διάλογο και ανάδραση σε πλευρές της
επίδοσης του Επαγγελµατία υπό Κατάρτιση. Υπάρχει σηµαντική βιβλιογραφία σχετικά
µε τη διαδικασία της εποπτείας, τόσο στη κλινική ψυχολογία όσο και ευρύτερα.
Είναι πολύ πιθανό αυτές οι Κατευθύνσεις στην Εποπτεία να αναπτυχθούν στο µέλλον.
Ήδη αυτές έχουν αναπτυχθεί σε µερικές χώρες της Ευρώπης, και το EuroPsy οφείλει
να προάγει την διάδοση ορθής πρακτικής.

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων
Προτείνεται οι Επόπτες να αξιολογούν τις ικανότητες του Επαγγελµατία υπό Κατάρτιση
κατά τη διάρκεια καθώς και στο τέλος της περιόδου της εποπτευόµενης πρακτικής
εξάσκησης, χρησιµοποιώντας τις συγκεκριµένες κατηγορίες διαβάθµισης, όπως
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα III αυτού του κειµένου. Καθοδήγηση και κατευθύνσεις
για την αξιολόγηση των επιδόσεων και ικανοτήτων, θα πρέπει να είναι διαθέσιµες. Για
λόγους σύγκρισης προτείνεται τα πανεπιστήµια ή οι χώρες που χρησιµοποιούν
περισσότερο αναπτυγµένες µεθόδους, να αναπτύξουν συστήµατα για τη µεταφορά των
αποτελεσµάτων µιας τέτοιας ανεπτυγµένης αξιολόγησης στην κλίµακα πού
παρουσιάστηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

Έκβαση της Εποπτείας
Ο επαγγελµατίας ψυχολόγος υπό κατάρτιση θα απαιτείται να παρέχει αποδείξεις επί της
αφοµοίωσης των λειτουργιών και ικανοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ. Επίσης, θα πρέπει να συµπληρώνουν µία συστηµατική αυτοαξιολόγηση
του επιπέδου των δεξιοτήτων πού σχετίζονται µε το εύρος των ικανοτήτων, όπως
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, καθώς και να χρησιµοποιούν αυτό το έντυπο για
τον µελλοντικό σχεδιασµό της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης.

Παράρτηµα VΙ. ∆ιαρκής Επαγγελµατική Ανάπτυξη (∆.Ε.Α.).
Σχηµατική παρουσίαση
Οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού EuroPsy αναµένεται να διατηρούν και να αναπτύσσουν
περαιτέρω το επίπεδο της επαγγελµατικής τους ικανότητας. Αυτό θα πρέπει να
επιτυγχάνεται είτε µέσω της εργασιακής εµπειρίας και της προσωπικής επαγγελµατικής
ανάπτυξης, είτε µέσω της διαδικασίας της εποπτείας και να ανταποκρίνεται στις κατά
τόπους απαιτήσεις ∆.Ε.Α., εάν υπάρχουν. Με την ανανέωση του EuroPsy ο αιτών θα
πρέπει να επιδείξει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ∆ιαρκούς Επαγγελµατικής
Ανάπτυξής, της προηγούµενης περιόδου της επαγγελµατικής του άσκησης.
Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν απαιτήσεις ∆.Ε.Α., παρέχονται οι ακόλουθες
κατευθυντήριες αρχές για χρήση από τις Εθνικές Επιτροπές Απονοµής.
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Εργασιακή Εµπειρία
Ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει αποδεικτικά στοιχεία επαγγελµατικής εργασίας ως
ψυχολόγος συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 400 ώρες εργασίας κατ’ έτος, κατανεµηµένες
σε µία περίοδο τουλάχιστον 4 ετών, τα τελευταία επτά χρόνια (περίοδος ανανέωσης),
πριν υποβάλλει την αίτηση για ανανέωση. Αποδεικτικά στοιχεία µπορεί να είναι, για
παράδειγµα: συµβάσεις εργασίας συνοδευόµενες από περιγραφή έργου, συµβάσεις
έργου ή δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (στην περίπτωση των ψυχολόγων µε
ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος).

Προσωπική Επαγγελµατική Ανάπτυξη
Εναπόκειται στην ευθύνη του Εγγεγραµµένου EuroPsy Ψυχολόγου να ενηµερώνεται για
τις τρέχουσες επαγγελµατικές επιστηµονικές εξελίξεις στην ψυχολογία, χωρίς όµως
αυτές να περιορίζονται µόνο στα πεδία άσκησης επαγγέλµατος. Συνιστώνται
τουλάχιστον 80 ώρες ανά έτος, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν σαφή
αποδεικτικά στοιχεία 40 ωρών διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης ανά έτος.
Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ποικίλων δραστηριοτήτων.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης,
και η ακόλουθη λίστα δεν θεωρείται εξαντλητική. Για κάθε τύπο δραστηριότητας
αναφέρεται ένα κατά προσέγγιση µέγιστο του ποσοστού του χρόνου που µπορεί να
πιστοποιηθεί, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι οι ψυχολόγοι αναλαµβάνουν ένα φάσµα
διαφορετικών δραστηριοτήτων, ως µέρος της ∆.Ε.Α. τους.
● Πιστοποιηµένη παρουσία και συµµετοχή σε εγκεκριµένα µαθήµατα και/ή
εργαστήρια, που αποσκοπούν στην περαιτέρω επαγγελµατική ανάπτυξη (60%).
● Ανάπτυξη νέων ειδικών δεξιοτήτων, µέσω της άσκησης στην εργασία (20%).
● Πιστοποιηµένη παρουσία σε συναντήσεις εποπτείας oµοτίµων (peer) (20%).
●Πιστοποιηµένη συµµετοχή ως επόπτης, εφόσον αυτή είναι τυπικά αναγνωρισµένη
(20%)
● Πιστοποιηµένη παρουσία σε επαγγελµατική ή επιστηµονική συνδιάσκεψη (20%).
● (Συν-) συγγραφή και/ή επιµέλεια εκδόσεων σε ερευνητικά και/ή επαγγελµατικά
θέµατα (30%).
● Παρουσιάσεις σε κοινό επαγγελµατιών (20%).
● Εκδοτική δραστηριότητα σε περιοδικά και βιβλία ψυχολογίας (20%).
● Για την ανανέωση του EuroPsy, το άθροισµα των ανωτέρω τριών τελευταίων
κατηγοριών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60%.
Για παράδειγµα, εάν το σύνολο είναι 100 ώρες ∆ΕΑ, αυτές θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνουν παρακολούθηση επιστηµονικών συνδιασκέψεων (10 ώρες,
µέγιστο 20), εκδοτική δραστηριότητα (10 ώρες, µέγιστο 20), παρακολούθηση
συναντήσεων εποπτείας οµοτίµων (20 ώρες, µέγιστο 20), πιστοποιηµένη
παρακολούθηση εγκεκριµένων µαθηµάτων (60 ώρες, µέγιστο 60). Αυτός ο
συνδυασµός εξασφαλίζει µίξη διαφόρων δραστηριοτήτων ∆ΕΑ.
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∆ιατήρηση Αρχείου
Οι εγγεγραµµένοι στο EuroPsy Ψυχολόγοι απαιτείται να διατηρούν αρχείο της ∆ιαρκούς
Επαγγελµατικής τους Ανάπτυξης. Επιπλέον νά καταγράφουν την απόκτηση
επαγγελµατικών εµπειριών από νέες λειτουργίες, οµάδες πελατών και καταστάσεων,
αυτό θα πρέπει να καλύπτει την κατάρτιση και εξέλιξη από διαρκή εκπαίδευση. Το
αρχείο αυτό, µε τα υποστηρικτικά αποδεικτικά του στοιχεία, θα δηµιουργεί τη βάση του
Προφίλ του Εγγεγραµµένου στο EuroPsy Ψυχολόγου, αφού θα συµπεριλαµβάνεται στο
Μητρώο, όταν το EuroPsy ανανεωθεί µετά από επτά χρόνια.

Παράρτηµα VIΙ. Ιστορικό του EuroPsy, του Ευρωπαϊκού
Πιστοποιητικού Ψυχολογίας.
Η Συνθήκη της Ρώµης και η Αρχική Περίοδος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Η αρχική περίοδος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Συνθήκη της Ρώµης το 1957
προώθησε ελευθερία µετακίνησης των επαγγελµατιών στην Ευρώπη: «Η ελευθερία για
εργασία οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ένα από τα βασικά δικαιώµατα
που προβλέπονται στην Συνθήκη της Ρώµης». Το Άρθρο 48 της Συνθήκης της Ρώµης
προέβλεψε την ελεύθερη µετακίνηση του εργατικού δυναµικού και το Άρθρο 57
επέτρεψε την αµοιβαία αναγνώριση και συντονισµό των επαγγελµατικών προσόντων.
Ωστόσο, η εφαρµογή αυτής της συµφωνίας ήταν αργή και δύσκολη. Αρχικά έγιναν
προσπάθειες να εναρµονιστούν τα προσόντα στις χώρες µέλη και οι λεγόµενες
Τοµεακές Οδηγίες συµφωνήθηκαν για επτά επαγγέλµατα των γιατρών, οδοντιάτρων,
νοσοκόµων, µαιών, κτηνιάτρων, φαρµακοποιών και αρχιτεκτόνων, µε συµφωνία όλων
των χωρών µελών για εναρµόνιση ή τυποποίηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Όµως, σύντοµα έγινε σαφές ότι αυτές οι προσπάθειες για εναρµόνιση των προσόντων
ήταν εξαιρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες, ενώ το έργο της επέκτασης αυτής της
διαδικασίας και σε άλλα επαγγέλµατα φάνηκε αδύνατο.

Η Γενική Οδηγία 89/48/EC
Ως εκ τούτου, το 1985, η Επιτροπή εισήγαγε µια νέα προσέγγιση για να καλύψει και
άλλα επαγγέλµατα. Η πρόσβαση σ’ αυτήν την εναρµόνιση είναι κατά κάποιο τρόπο
περιορισµένη (ή ρυθµιζόµενη) από το Κράτος είτε µέσω νόµου, είτε µέσω
επαγγελµατικού οργανισµού. Η πρόσβαση απαιτεί εκπαίδευση τουλάχιστον τριετούς
πανεπιστηµιακού επιπέδου ή αντίστοιχου (η Γενική Οδηγία 89/48/EC, µε τίτλο Αµοιβαία
Αναγνώριση ∆ιπλωµάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, και πιο πρόσφατα εκδόθηκε η
δεύτερη Γενική Οδηγία 92/51). Οι ψυχολόγοι καλύπτονταν από τις οδηγίες 89/48 και
92/51, δηλαδή γενικές ή οριζόντιες οδηγίες, οι οποίες κάλυπταν όλα τα νοµοθετικά
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα των οποίων τα προσόντα απαιτούν τουλάχιστον ένα
∆ίπλωµα (Lunt, 1997). Παρόλο που αυτές οι Οδηγίες σκόπευαν στη διευκόλυνση της
κινητικότητας των επαγγελµατιών, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά
την χρήση τους στην προώθηση της κινητικότητας των ψυχολόγων στην Ευρώπη. Και
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αυτό, διότι η κάθε χώρα µπορούσε να επιβάλλει τις δικές της απαιτήσεις στους
ψυχολόγους που επιθυµούν να εισέλθουν στη χώρα µε προσόντα αποκτηθέντα σε άλλη
χώρα. Η Γενική Οδηγία παρέσχε µια πολύπλοκη προσέγγιση της αξιολόγησης της
ισοτιµίας, η οποία στηριζόταν σε ατοµικές περιπτώσεις που αξιολογούνται και
συγκρίνονται βάσει ενός εθνικού «προτύπου».

Τα Βέλτιστα Κριτήρια της EFPPA
Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA), που πρωτύτερα
ονοµαζόταν Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών Ψυχολόγων (EFPPA),
υιοθέτησε µία έκθεση το 1990 για τα «Βέλτιστα κριτήρια για την επαγγελµατική
κατάρτιση στην ψυχολογία» (EFPPA 1990), η οποία παρείχε ένα πολύ γενικό πλαίσιο
για το επίπεδο των προσόντων των ψυχολόγων απαιτώντας έξι έτη εκπαίδευσης και
κατάρτισης για τους επαγγελµατίες ψυχολόγους. Αυτό το πλαίσιο εν συνεχεία πέτυχε
να υποστηρίξει ορισµένες χώρες να αναπτύξουν το δικό τους πλαίσιο και απαιτήσεις για
την εκπαίδευση των ψυχολόγων.

Οι Νοµικές Ρυθµίσεις των Ψυχολόγων
Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθµός των χωρών στην Ευρώπη που διαθέτουν
νοµικές ρυθµίσεις ή νόµους, οι οποίες καθορίζουν τις απαιτήσεις για τον τίτλο του
«ψυχολόγου», ενώ άλλες χώρες επιβάλλουν απαιτήσεις και περιορισµούς σε
δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευµένα προσόντα ψυχολόγου. Την
παρούσα περίοδο υπάρχουν Ρυθµίσεις ή νόµοι για τους ψυχολόγους σε µία µεγάλη
πλειοψηφία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυξανόµενο αριθµό στις άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται προς
κάποια µορφή ρυθµίσεων και η τάση τους είναι να αναπτύσσουν ένα σύστηµα εθνικών
ρυθµίσεων, συχνά ως τµήµα ευρύτερων επαγγελµατικών ρυθµίσεων στη χώρα.
∆ιάφορες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ διαφορετικές παραδόσεις και τρόπους
ρύθµισης της επαγγελµατικής πρακτικής. Η EFPA ενδιαφέρεται ενεργά για αυτές τις
εξελίξεις. Παρόλο που δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για το επάγγελµα σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, θα ωφεληθούν και οι πελάτες αλλά και οι επαγγελµατίες εάν συµφωνηθούν
ελάχιστα κριτήρια στην Ευρώπη, τα οποία µε την σειρά τους θα επηρεάσουν τις
µελλοντικές απαιτήσεις για ρυθµίσεις σε επίπεδο µεµονωµένων χωρών.

Οι Πρόσφατες Εξελίξεις
Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, µια σειρά εξελίξεων παρείχαν τη βάση για
µεταγενέστερη εργασία. Αυτές οι εξελίξεις συµπεριλάµβαναν εργασίες από το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εργασιακών και Οργανωτικών Ψυχολόγων (ENOP) για την
ανάπτυξη ενός «µοντέλου αναφοράς» και ελάχιστων κριτηρίων (ENOP 1998, ΕΝΟΡEAWOP 2007), καθώς και µελέτη της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (BPS) για την
ανάπτυξη κριτηρίων, τα οποία προσδιορίζουν τις ικανότητες των ψυχολόγων κατά το
στάδιο της αυτόνοµης άσκησης του επαγγέλµατος (Bartram, 1996).
Ακολούθως, το 1999, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση χρηµατοδότησης,
µέσω του προγράµµατος Leonardo da Vinci, για να αναπτυχθεί ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
για την Κατάρτιση των Ψυχολόγων. Αυτό το διετές σχέδιο τελείωσε το 2001 µε την
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έκθεση που παρουσιάζει ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κατάρτιση των Ψυχολόγων ή
EuroPsyT (Lunt et al, 2001). Οι χώρες ( ⃰1) που έλαβαν µέρος στη µελέτη είναι οι
ακόλουθες: Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία,
Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία. Οι χώρες αυτές υποστήριξαν
γενικότερα το πλαίσιο, το οποίο υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση της EFPA, τον
Ιούλιο του 2001.
Ένα δεύτερο σχέδιο πού επίσης χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το
πρόγραµµα Leonardo da Vinci, ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2001. Ένας από τους κύριους
σκοπούς του ήταν να σχεδιάσει το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ψυχολογίας. Αυτό το σχέδιο
συνέπεσε µε τις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µε τις αλλαγές της Οδηγίας
πού καθορίζει τα επαγγελµατικά προσόντα (βλέπε, Lunt, 2002), καθώς και µε τις
εξελίξεις στην ευρύτερη Ευρώπη, όπως για παράδειγµα η Συµφωνία της Μπολόνια, το
1999 (βλέπε, Lunt 2005). Το σχέδιο ολοκληρώθηκε το 2005 µε την έκθεση πού
παρουσίαζε το EuroPsy,το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ψυχολογίας (Lunt et al, 2005). Στο
δεύτερο σχέδιο Leonardo, συµµετείχαν µέλη από τις ακόλουθες χώρες ( ⃰2): Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Σουηδία, Φιλανδία και µία Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία, η EFPA. Τα
αποτελέσµατα της µελέτης, το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ψυχολογίας (EuroPsy), σκόπευε
στο να παρέχει µια σειρά κριτηρίων ή σηµείων αναφοράς για την ποιότητα των
ακαδηµαϊκών σπουδών και της επαγγελµατικής κατάρτισης της ψυχολογίας στην
Ευρώπη.

Η «Τρίτη» Οδηγία
Το 1996, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για την προτεινόµενη «Τρίτη Οδηγία», µε σκοπό να
αντικαταστήσει τις προηγούµενες τοµεακές και κάθετες οδηγίες για να διευκολυνθεί η
ελεύθερη µετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Περιοχής. Αυτές κατέληξαν
στις 7 Μαρτίου 2002, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε µια πρόταση Οδηγίας για
να αντικαταστήσει τις 15 ξεχωριστές Οδηγίες (τοµεακές και κάθετες) και για να
«αποσαφηνίσει και απλοποιήσει τους κανόνες µε σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης
µετακίνησης των ανθρώπων µε προσόντα».
Αυτή η Οδηγία έγινε αντικείµενο διαβουλεύσεων και συζητήσεων για πάνω από δύο
χρόνια και ψηφίστηκε το 2005 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των
Υπουργών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολούθησε λεπτοµερώς ορισµένες
από τις αρχικές προτάσεις της Οδηγίας, όπως για παράδειγµα αυτές πού αφορούν τα
επαγγελµατικά «πλαίσια» (platforms). Παρόλα αυτά, καλωσορίζει τα επαγγέλµατα πού
φθάνουν από µόνα τους σε συµφωνία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα
απαιτούµενα κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλµατος. Έχουν ήδη ξεκινήσει
συζητήσεις για την επαγγελµατική «κάρτα», η οποία θα πρέπει να παρέχει αποδείξεις
και µία καταγραφή των σπουδών, καταρτίσεων και επαγγελµατικών πρακτικών των
ψυχολόγων ατοµικά, στα διάφορα κράτη µέλη, σε συγκρίσιµη µορφή.
Οι εξελίξεις αυτές, ίσως στο µέλλον, οδηγήσουν σε συστήµατα ηµιαυτόνοµης ή
ταχυτέρας οδού αναγνώρισης των προσόντων, αρκεί να υπάρχει ενδοεπαγγελµατική
συµφωνία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (βλέπε Lunt, 2005). Επιπροσθέτως, τα
ενδοεπαγγελµατικά Ευρωπαϊκά κριτήρια µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της
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ποιότητας της επαγγελµατικής κατάρτισης και πρακτικής. Επίσης, στην ενίσχυση της
ποιότητας σε χώρες πού βρίσκονται στην ανάπτυξη των δικών τους συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των κατευθυντήριων γραµµών εφαρµογής του
επαγγέλµατος. Ακόµη, θα διευκολύνει τα Ευρωπαϊκά κράτη να ανταλλάξουν και να
προωθήσουν ορθές επαγγελµατικές πρακτικές και να αναπτύσσουν την Ευρωπαϊκή
διάσταση της επαγγελµατικής κατάρτισης και πρακτικής στην ψυχολογία.

Συµπέρασµα
Σχεδόν πενήντα χρόνια µετά την Συνθήκη της Ρώµης, ένας από τους στόχους της, η
ελεύθερη µετακίνηση των επαγγελµατιών, ίσως πραγµατοποιηθεί µέσω των
προσφάτων εξελίξεων. Σ’ ένα γενικό επαγγελµατικό επίπεδο, η «Τρίτη» Οδηγία, η οποία
απλοποιεί τις διαδικασίες αναγνώρισης των προσόντων, σκοπεύει στο να διευκολύνει
την κινητικότητα. Αυτή ψηφίστηκε το 2005 και εφαρµόστηκε το 2007. Γιά τους
ψυχολόγους αυτή η περίοδος συµπίπτει µε την εφαρµογή του EuroPsy (το Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Ψυχολογίας), το οποίο οριστικοποιήθηκε και πέρασε στη δικαιοδοσία της
EFPA τον Ιούλιο 2005. Το EuroPsy υποστηρίζει τις προσπάθειες της EFPA να
ανυψώσει τη ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ψυχολόγων στην Ευρώπη.
Επίσης, συµβάλει στη φιλοδοξία γιά προστασία των πελατών, µέσω υψηλής ποιότητας
επαγγελµατικών υπηρεσιών. Η περίοδος αυτή αντιµετωπίζει την περαιτέρω ανάπτυξη
προερχόµενη από την συµφωνία της Μπολόνια (Lunt, 2005), η οποία θα έχει ως
αποτέλεσµα µία ευρείας κλίµακας µεταρρύθµιση των πανεπιστηµιακών δοµών και
συστηµάτων σε όλη την Ευρώπη, βασισµένη στη συµφωνία της για τη δηµιουργία µιάς
Ευρωπαϊκής Περιοχής Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, περί το 2010. Η αποδοχή του EuroPsy
από τους συλλόγους Μέλη της EFPA τον Ιούλιο του 2005 και η εγκαινίασή του τον Ιούλιο
του 2009 επιτρέπει στους Ευρωπαίους ψυχολόγους να επωφεληθούν από αυτές τις
εξελίξεις.
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