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Υπόµνηµα

Θέµα: Ένταξη των Ψυχολόγων στο Ενιαίο Σύστηµα Παροχών
Υγείας

Α. ∆ηµιουργία Κλάδου Ψυχολόγων ΕΣΥ σε όλες τις Βαθµίδες
(Τριτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια).
Β. Ένταξη στους Συµβεβληµένους Προµηθευτές Υγείας των
Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ωυχολόγων.
Γ. Επαναλειτουργία του Μητρώου Ψυχολόγων.

1

Συνοπτικός Πίνακας Προτάσεων των ΣΕΨ- Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ.
Πρόταση Α: ∆ηµιουργία κλάδου Ψυχολόγων ΕΣΥ σε όλες τις βαθµίδες
(τριτοβάθµια, δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια).
Βλέπε προσχέδιο Π.∆. των ΣΕΨ και ΠΕΝΟΨΥ.

Πρόταση

Β:

Ένταξη

στους

ελευθέρων

συµβεβληµένους

επαγγελµατιών

προµηθευτές

ψυχολόγων

υγείας

ή/και

των

σύµβαση

µισθώσεως έργου, όπως ισχύει έως σήµερα γιά τους γιατρούς.
1. Προσδιορισµός των Ψυχολογικών Πράξεων
(εκτελούνται αποκλειστικά από ψυχολόγους)
α) Ψυχολογική Εξέταση
β) Αξιολογητικές-∆ιαγνωστικές Εκτιµήσεις
γ) Ψυχολογική Υποστήριξη/Παρέµβαση

Υπουργική Απόφαση: Βλέπε Προτάσεις ΣΕΨ, παρ. Α

2. Εξίσωση της Αποζηµίωσης των Ασφαλισµένων µεταξύ
των Επαγγελµάτων που Εκτελούν την Ψυχοθεραπεία
(να εκτελούνται µόνο από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους και
Ψυχολόγους)
α) Θεραπεία Συµπεριφοράς
β) Συµβουλευτική Γονέων
γ) Ψυχοθεραπεία (παιδιών, ενηλίκων/ατοµική, οµαδική)
Υπουργική

Απόφαση:

Η

Θεραπεία

Συµπεριφοράς,

η

Ψυχοθεραπεία και η Συµβουλευτική Γονέων που διενεργούνται
από Ψυχολόγους, κατέχοντες την νόµιµη Άδεια Άσκησης
Επαγγέλµατος Ψυχολόγου και νόµιµη άδεια λειτουργίας γραφείου
κοστολογούνται 15€ ανά συνεδρία.

3. Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης/Παρέµβασης και άνευ
Παραπεµπτικού (δέκα κατ’ έτος)

Υπουργική

Απόφαση:

Η

πράξη

«παροχή

Ψυχολογικής

Υποστήριξης/Παρέµβασης» παρέχεται στους ασφαλισµέ-νους και
άνευ παραπεµπτικού για δέκα (10) συνεδρίες κατ’ έτος και
εκτελούνται µόνο από Ψυχολόγους που κατέχουν Άδεια Άσκησης
Επαγγέλµατος

Ψυχολόγου

και

νόµιµη

άδεια

λειτουργίας

γραφείου.

Πρόταση Γ.

Επανασύσταση του Μητρώου Ψυχολόγων (κατεχόντων
νόµιµη άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου)
• Ευρωπαϊκή και εθνική ανάγκη συγκρότησης του Μητρώου
Ψυχολόγων.
•

Ο ΣΕΨ διαθέτει µερικό αρχείο, διότι δεν του αποστέλλουν
όλες οι Περιφέρειες τις άδειες Ψυχολόγων που εκδίδουν.

•

Ο ΣΕΨ µπορεί να το ολοκληρώσει µε την προϋπόθεση όλες
οι Περιφέρειες να του κοινοποιούν τις σχετικές αποφάσεις
τους.

Υπουργική

Απόφαση:

Κοινοποίηση

στη

νόµιµη

και

αντιπροσωπευτική οργάνωση των Ψυχολόγων (ΣΕΨ) των
Αδειών Άσκησης Επαγγέλµατος Ψυχολόγου.

Αναλυτικότερα:
Α. ∆ηµιουργία κλάδου Ψυχολόγων ΕΣΥ.
Άµεση ενεργοποίηση του άρθρου 43 του Ν.2519/ 97, που προβλέπει τη
δηµιουργία θέσεων κλάδου Ψυχολόγων ΕΣΥ. Προς τούτο, έχουµε ήδη
καταρτίσει σχέδιο Π.∆. που προβλέπει:
1) Κατάταξη των υπηρετούντων σήµερα στο ΕΣΥ ψυχολόγων (σε Νοσοκοµεία,
Κ.Ψ.Υ. και αποκεντρωµένες µονάδες) σε θέσεις ψυχολόγων ΕΣΥ, βάσει των ετών
υπηρεσίας και των φύλλων αξιολόγησης (κατά το παράδειγµα των νοσοκοµειακών
φαρµακοποιών).
2) Τη δηµιουργία νέου πλαισίου προσλήψεων για τους νεοπροσλαµβανόµενους
ψυχολόγους στο σύστηµα υγείας µε υιοθέτηση προσαρµοσµένων στον κλάδο
κριτηρίων πρόσληψης µέσω Ειδικών Συµβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.
Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες επισυνάπτονται οι προτάσεις µας.
Η

πρόταση

αυτή

δεν

επιφέρει

καµµία

οικονοµική

επιβάρυνση

προϋπολογισµού.
Με τη δηµιουργία κλάδου (σύσταση εσωτερικής ιεραρχίας) θα επιτευχθεί:
•

Καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού των υπηρετούντων
ψυχολόγων, εφόσον οι εµπειρότεροι ψυχολόγοι ασκώντας διευθυντικά
καθήκοντα θα µπορούν να κατευθύνουν τους υπολοίπους και να είναι
υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

•

Βελτίωση της ποιότητας της αναγνωρισιµότητας και της
αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων ψυχολογικών υπηρεσιών
αλλά και των δυνατοτήτων αξιολόγησής τους.

•

Καλύτερος συντονισµός του έργου των ψυχολόγων και καλύτερη
συνεργασία µε το ιατρικό και λοιπό προσωπικό.

•

∆υνατότητες ανάπτυξης νέων ή/και αυτοτελών υπηρεσιών και
εξυπηρέτησης περισσότερων πολιτών, τόσο εντός των νοσοκοµείων,
όσο και σε υπηρεσίες στην κοινότητα στα πλαίσια της τοµεοποίησης
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Βλέπε προσχέδιο Π.∆. των ΣΕΨ και ΠΕΝΟΨΥ.

του

Β.

Ένταξη

στους

συµβεβληµένους

προµηθευτές

υγείας

των

ελευθέρων επαγγελµατιών ψυχολόγων ή/και σύµβαση µισθώσεως
έργου, όπως ισχύει έως σήµερα γιά τους γιατρούς.

Στους διαδοχικούς κανονισµούς λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει
δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτηµα της παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών
από Ψυχολόγους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να κυριαρχεί απόλυτη σύγχυση
για το ποιες είναι οι προσφερόµενες υπηρεσίες των Ψυχολόγων:
•

Στους ασφαλισµένους, πού είναι και οι άµεσα θιγόµενοι.

•

Στους επαγγελµατικούς κλάδους, πού εµπλέκονται.

•

Στους υπαλλήλους του φορέα, πού δεν ξέρουν τι να χρεώσουν και σε
ποια επαγγελµατική κατηγορία.

1. Προσδιορισµός

των

Ψυχολογικών

Πράξεων,

οι

οποίες

να

εκτελούνται µόνο από Ψυχολόγους.
2. Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών στους Ασφαλισµένους άνευ
Παραπεµπτικού (έως 10 συνεδρίες το χρόνο).

Τα οφέλη για την Π.Φ.Υ. θα είναι πολλαπλά:
α) Μειώνει το κόστος της φαρµακοθεραπείας.
β) Αποσυµφορεί τα ιατρεία προς όφελος περιστατικών µε βαρύτερες
παθολογίες.
γ) Λειτουργεί θετικά από το 1998 στα δηµόσια νοσοκοµεία µε τις εφηµερίες
των Ψυχολόγων.
δ) ∆εν δηµιουργεί νέα κόστη επισκέψεων, απλώς επιµερίζει τα ήδη
υπάρχοντα και σε άλλη ειδικότητα.

3.

Εξίσωση

µεταξύ

Ιατρών

και

Ψυχολόγων

του

Κόστους

της

Ψυχοθεραπείας, πού αποδίδεται στους Ασφαλισµένους.

Οι

ασφαλισµένοι

αποζηµιώνονται

µε

15€

ανά

επίσκεψη

επισκέπτονται Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους και Νευρολόγους
επισκέπτονται Ψυχολόγους... 2,26 € !

όταν

και όταν

Η εξίσωση δεν δηµιουργεί επιπλέον δαπάνες στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας, απλώς επιµερίζει τις ήδη πραγµατοποιούµενες.

Με εξαιρετική τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Βασιλική ∆. Μπουκουβάλα

Βασιλική ∆. Καραγιάννη

Κλινικός Ψυχολόγος

Κλινικός Ψυχολόγος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Βασιλική Μπουκουβάλα (Πρόεδρος): 6944525671
Θαλής Ν. Παπαδάκης (Αντιπρόεδρος): 6982974065

Κοινοποίηση: ∆ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας, κ. Κόκκιζα
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Εισήγηση
Θέµα:

Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών από Ψυχολόγους προς τους
Ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ.

Επ' ευκαιρία της εκδόσεως του νέου Κανονισµού Λειτουργίας του
ΕΟΠΥΥ (Υπ. Απ. 3054/18.11.12), το ∆.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων
θα ήθελε να θέσει υπόψη σας, ιδιαίτερα επί των εγκυκλίων που
αποσαφηνίζουν τη λειτουργία του, τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Το άρθρο 2 περί «Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας» αναφέρει ότι σ’
αυτήν περιλαµβάνονται «όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες
διενεργούνται, µε σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση των βλαβών υγείας:
… Στους Ιδιωτικούς Φορείς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του Ν.
3846/2010 (Α’, 66)»· ο ν. αυτός, στην παράγραφο 6 αναφέρει ότι «Π.Φ.Υ
παρέχονται και από άλλους φορείς…, καθώς και από λοιπούς επιστήµονες
και επαγγελµατίες του χώρου της υγείας, όπως… ψυχολόγους κ.ά. για τη
λειτουργία των οποίων εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για κάθε
κατηγορία διατάξεις».
Ωστόσο, µε λύπη διαπιστώνουµε ότι οι εφαρµοστικές εγκύκλιοι του
ΕΟΠΥΥ, παρά τις επιµέρους βελτιώσεις καµµία ουσιαστική µέριµνα δεν
λαµβάνουν

για

την

προσφορά

ψυχολογικών

υπηρεσιών

από

ψυχολόγους, προς τους ασφαλισµένους. Επαναλαµβάνονται, κατά το
µάλλον ή ήττον, οι αναχρονιστικές διατάξεις παλαιοτέρων νοµοθετηµάτων, οι
οποίες δηµιουργούν απλά σύγχυση και ως προς ποιές είναι οι ψυχολογικές
πράξεις και από ποιά επαγγελµατική ειδικότητα παρέχονται, καθώς και για την
κοστολόγηση των πράξεων που ακολουθεί ο ΕΟΠΠΥ. Συγκεκριµένα:

1) Στον κατάλογο περί «Ιατρικών Πράξεων ανά Ειδικότητα», στον
κωδικό 53 Ψυχολογία, αναφέρονται πράξεις που εµπίπτουν, σύµφωνα µε τα
διεθνώς καθιερωµένα, στις αρµοδιότητες των ψυχολόγων (ειδική ψυχολογική
εξέταση, ψυχοµετρικός έλεγχος, προβλητικές δοκιµασίες κ.ά.), καθώς και
άλλες όπως λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία. Επ’ αυτού έχουµε να
παρατηρήσουµε

ότι

α)

πράξεις

του

επαγγέλµατος

του

ψυχολόγου

βαφτίζονται ιατρικές, και β) µέσα σ’ αυτές συγκαταλέγονται και πράξεις
άλλων επαγγελµάτων, όπως λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Αυτές οι
γενικές οµαδοποιήσεις έχουν ως αποτέλεσµα αφ’ ενός να µην καθίσταται
σαφές ποιές είναι οι πράξεις των ψυχολόγων και αφ’ ετέρου να µην
γνωρίζουν οι ιατροί και οι ασφαλισµένοι ότι για την πραγµατοποίηση αυτών
των πράξεων θα πρέπει να παραπέµπονται οι ασφαλισµένοι µόνο σε
Ψυχολόγους, οι οποίοι είναι οι πλέον αρµόδιοι να τις εκτελούν.
2) Οι ανωτέρω ψυχολογικές πράξεις, που απαιτούν τουλάχιστον 3 µε 5
ώρες εργασίας από πλευράς του ψυχολόγου, και συνεπώς το κόστος τους
είναι σχετικά υψηλό, το κρατικό τιµολόγιο προσδιορίζει την αποζηµίωση των
ασφαλισµένων από την τιµή των 2,26 έως την τιµή των 3,87 €!
3) Στο ν. 3054/18.11.12, στο άρθρο 14, στην παράγραφο Β που
αφορά την Ψυχοθεραπεία καθώς και στο άρθρο 17 περί Ειδικής Αγωγής
(παράγραφος Β και Γ), ενώ ορθώς δεν προσδιορίζεται από ποιους γίνονται
αυτές οι ψυχοθεραπείες ή οι συµβουλευτικές γονέων, η εγκύκλιος Α∆Α:
Β4ΛΒΟΞ7Μ-ΘΟ∆-Αρ.Πρωτ. 26528 (1.6.12), Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή,
προσδιορίζει ότι «οι ψυχοθεραπείες, όταν εκτελούνται από παιδοψυχιάτρους,
ψυχιάτρους, νευρολόγους (!) κοστολογούνται 11/2 φορά την ιατρική
επίσκεψη» και όταν «...διενεργούνται από ψυχολόγους ... αποζηµιώνονται
βάσει του ισχύοντος, κάθε φορά, κρατικού τιµολογίου». Εάν, λοιπόν,
γίνονται από ιατρούς κοστολογούνται µε 15€ η συνεδρία, ενώ εάν γίνονται
από ψυχολόγους µε το ποσόν των 2,26 ή 1,23€!!!
Συµπερασµατικά: Στους διαδοχικούς κανονισµούς λειτουργίας
του ΕΟΠΥΥ δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτηµα της παροχής
ψυχολογικών υπηρεσιών από ψυχολόγους µε αποτέλεσµα:
α) Να κυριαρχεί απόλυτη σύγχυση για το ποιές είναι οι
προσφερόµενες υπηρεσίες των ψυχολόγων, τόσο στους ασφαλισµένους
που είναι και οι άµεσα θιγόµενοι, όσο και στους επαγγελµατικούς κλάδους
που εµπλέκονται, αλλά και στους ίδιους τους υπαλλήλους του φορέα, που
δεν ξέρουν τι να χρεώσουν και σε ποια επαγγελµατική κατηγορία,

β) Οι ασφαλισµένοι που χρειάζονται την συνδροµή ψυχολόγου,
λόγω

των

προαναφεροµένων

συγχύσεων

ή

άλλων

πιθανών

σκοπιµοτήτων, δεν µπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και
παραπέµπονται

σε

όµορους

επαγγελµατίες

υγείας

(ιατρούς,

λογοθεραπευτές κ.ά.)1,
γ) Ενώ οι περισσότεροι ασφαλισµένοι απευθύνονται µέχρι
σήµερα σε ψυχολόγους, για να πραγµατοποιήσουν εγκεκριµένες από
τον

ΕΟΠΠΥ

ψυχοθεραπευτικές

πράξεις,

στην

απόφαση

περί

Ψυχοθεραπείας: α) η κοστολόγησή της διαχωρίζεται πλέον αναλόγως
του επαγγέλµατος (!), και β) οι ψυχολόγοι φαίνεται να εξισώνονται µε τα
παραϊατρικά επαγγέλµατα (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.ά.), αν
και αυτά έχουν ειδικά τιµολόγια σε µια σειρά από άλλες πράξεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, µε τις ανωτέρω επισηµάνσεις του
και µε τις ακόλουθες προτάσεις του, θα ήθελε να τονίσει εκ των προτέρων ότι
δεν επιζητά επιπλέον κονδύλια για τα µέλη του ή για µερίδα
ασφαλισµένων.
Ενδιαφέρεται, ουσιαστικά, για την θεσµική κατοχύρωση της
ορθής πρακτικής και της ποιότητας των παρεχοµένων ψυχολογικών
υπηρεσιών στο σύστηµα ∆ηµόσιας Υγείας της χώρα µας, καθώς και για
την προάσπιση και την αναγνωρισιµότητα του επαγγέλµατος του
ψυχολόγου σ' αυτό.
1 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η λογοθεραπεία. Παρά τη σπουδαιότητα της
συνεισφοράς της σε πολλές ενδεδειγµένες περιπτώσεις, από δεκαετιών πολλά
Ταµεία -όπως και ο ΟΠΑ∆- συνεχίζουν να αποζηµιώνουν πράξεις λογοθεραπευτών
χωρίς καν να έχουν ρυθµισθεί νοµικά τα απαραίτητα προσόντα τους (π.χ. έκδοση
αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος). Αντιθέτως, το επάγγελµα του ψυχολόγου, ενώ έχει
ρυθµισθεί νοµοθετικά από το 1979 (Ν.991/79, Ν.2646/98) και ουδείς ασκεί το
επάγγελµα του ψυχολόγου ή εγγράφεται στον ΣΕΨ χωρίς άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος ψυχολόγου, υποβαθµίζεται συστηµατικά στον ασφαλιστικό τοµέα. Κι
αυτό διότι, όλως περιέργως, αφ΄ενός η συνταγογράφηση κατευθύνεται προς το
επάγγελµα του λογοθεραπευτή, αφ΄ετέρου αφαιρείται, ουσιαστικά, από τον
Ψυχολόγο η ψυχοθεραπεία.

Προτείνει, λοιπόν, τις ακόλουθες συγκεκριµένες ρυθµίσεις:
Α. Προσδιορισµό των Ψυχολογικών Πράξεων, οι οποίες να εκτελούνται
µόνο από Ψυχολόγους.
Στον κωδικοποιηµένο κατάλογο των «Ιατρικών Πράξεων ανά
Ειδικότητα», στον κωδικό 53 µε τίτλο «Ψυχολογία» αναφέρονται µια σειρά
από ψυχολογικές πράξεις. Σ’ αυτές, στην τελευταία εκδοχή του καταλόγου,
έχουν προστεθεί λογοθεραπευτικές και εργοθεραπευτικές πράξεις. Η απόλυτη
σύγχυση!!! ∆ηλαδή, ως «ιατρικές πράξεις» µπορούν όλες να εκτελούνται από
ιατρούς;

Αν, όχι πού προσδιορίζεται ότι εκτελούνται µόνο από τους

αντίστοιχους επαγγελµατίες;
Οι Ψυχολογικές πράξεις, σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα της
επιστήµης και του επαγγέλµατος, προσδιορίζονται ως ακολούθως:
1) Ψυχολογική Εξέταση: συνίσταται σε συνεδρία µε τον «πελάτη»
(ενήλικο ή γονεϊκό ζεύγος όταν πρόκειται για πάσχον τέκνο ή ζεύγος όταν
πρόκειται

για

συζυγική

ή

οικογενειακή

δυσαρµονία),

διάρκειας

µιας

τουλάχιστον ώρας, όπου ο ψυχολόγος αφού καταγράψει το παρουσιαζόµενο
πρόβληµα και λάβει ένα σύντοµο ιστορικό, προβαίνει στην εκτίµηση της
ψυχολογικής διάστασης της δυσλειτουργίας και προτείνει την ανάλογη
ψυχολογική παρέµβαση ή θεραπεία, από τον ίδιο ή παραπέµπει σε άλλον
ειδικό.
2) Ψυχολογική Αξιολόγηση: συνίσταται σε µία ειδική διαδικασία
διερεύνησης και εκτίµησης, µέσω επιστηµονικώς αποδεκτών δοκιµασιών
(τεστ), των διαστάσεων της προσωπικότητας, των ικανοτήτων, των
δεξιοτήτων και των λειτουργιών ενός συγκεκριµένου ατόµου ή ζεύγους, µε
σκοπό να προσφέρει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία κρίσης, προκειµένου αυτά
να αξιοποιηθούν στη διάγνωση, την παρέµβαση και την θεραπεία. Στον χώρο
της υγείας µπορούν να πραγµατοποιηθούν τα κάτωθι είδη αξιολογήσεων:
α)

Αξιολόγηση

των

Νοητικών

Ικανοτήτων:

πρόκειται

για

ψυχοµετρική εκτίµηση της νοηµοσύνης και των συµπεριλαµβανοµένων σ’
αυτήν επιµέρους ικανοτήτων, µε καθιερωµένες διεθνώς και σταθµισµένες
στον ελληνικό πληθυσµό δοκιµασίες.
Ο χρόνος χορήγησης µιας δοκιµασίας νοηµοσύνης είναι περίπου 2
ώρες· η εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος 3 ώρες x 15 € = 45 €.

β) ∆ιερεύνηση των Μαθησιακών ∆υσκολιών: πρόκειται για
ψυχοµετρική

εκτίµηση

ψυχογλωσσικών

ικανοτήτων

και

των

συµπεριλαµβανοµένων σ’ αυτές διαστάσεων, µε σταθµισµένες στον ελληνικό
πληθυσµό δοκιµασίες, καθώς και αξιολόγηση των επιπέδων γραφής,
ανάγνωσης και µαθηµατικών πράξεων.
Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι περίπου 2 ώρες· η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος: 3 ώρες x 15 € = 45 €.
γ) Νευροψυχολογική Αξιολόγηση: πρόκειται για την αξιολόγηση της
σχέσης µεταξύ εγκεφαλικής βλάβης και συµπεριφοράς, µέσω καθιερωµένων
δοκιµασιών.
Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι περίπου 2 ώρες· η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος 3 ώρες x 15 € = 45 €.
δ) Αξιολόγηση της Προσωπικότητας, µέσω Ερωτηµατολογίων:
πρόκειται για την ανίχνευση ή µη ψυχοπαθολογικών διαστάσεων και των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, η οποία πραγµατοποιείται µέσω
καθιερωµένων δοκιµασιών και σταθµισµένων στον ελληνικό πληθυσµό.
Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι περίπου 2 ώρες η εξαγωγή
των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν τουλάχιστον 1
ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος: 3 ώρες χ 15 € = 45 €.
ε)

Αξιολόγηση

της

Προσωπικότητας,

µέσω

Προβολικών

Τεχνικών: πρόκειται για την διερεύνηση της δοµής και των λειτουργιών της
προσωπικότητας παρακάµπτοντας τον έλεγχο της συνειδητότητας, µέσω
καθιερωµένων δοκιµασιών.
Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι περίπου 2 ώρες· η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος: 3 ώρες x 15 € = 45 €.
στ) Αξιολόγηση των Επαγγελµατικών Ικανοτήτων και ∆εξιοτήτων:
πρόκειται για την διερεύνηση των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων, µέσω
καθιερωµένων και σταθµισµένων στον ελληνικό πληθυσµό δοκιµασιών, µε
σκοπό την διευκόλυνση της αναζήτησης του πλέον κατάλληλου για τον
ενδιαφερόµενο σπουδαστικού και εν συνεχεία επαγγελµατικού τοµέα.

Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι περίπου 2 ώρες· η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος: 3 ώρες x 15 € = 45 €.
ζ) Αξιολόγηση Ζεύγους – Οικογένειας: πραγµατοποιείται µε σκοπό
την διερεύνηση των δυσλειτουργιών του ζεύγους ή της Οικογένειας, µέσω
καθιερωµένων

δοκιµασιών,

προκειµένου

να

προταθεί

η

κατάλληλη

θεραπευτική αγωγή.
Ο χρόνος χορήγησης των δοκιµασιών είναι τουλάχιστον 2 ώρες· η
εξαγωγή των αποτελεσµάτων και η συγγραφή της έκθεσης απαιτούν
τουλάχιστον 1 ώρα. Σύνολο: 3 ώρες. Κόστος: 3 ώρες x 15 € = 45 €.

Συχνότητα πραγµατοποίησης της Ψυχολογικής Αξιολόγησης:
µπορεί να γίνεται µία (1) φορά, κάθε δύο (2) χρόνια και να περιλαµβάνει έως
τρία (3) είδη. Για παράδειγµα, προκειµένου για παιδί µπορεί να περιλαµβάνει
την αξιολόγηση α+β+δ ή ε, προκειµένου για έφηβο την α+δ ή ε+στ,
προκειµένου για ενήλικο την α+δ+ε ή γ.
3) Συµβουλευτική Γονέων: πρόκειται για συναντήσεις του ψυχολόγου µε το
γονεϊκό ζευγάρι, διάρκειας 1 ώρας. Μέσω σύγχρονων θεωρήσεων και
τεχνικών, διευκολύνεται το γονεϊκό ζεύγος στην ευόδωση της ανάπτυξης και
εξέλιξης του πάσχοντος τέκνου τους, καθώς και της οικογένειάς τους ως
συνόλου.
4) Ψυχολογική Υποστήριξη/Παρέµβαση: πρόκειται γιά τή συνάντηση του
θεραπευοµένου (παιδιού, ενηλίκου, ζεύγους ή οικογένειας) µε τον ψυχολόγο,
ο οποίος µέσω σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών συνεντεύξεως, που
απορρέουν από την επιστήµη της Ψυχολογίας, επιδιώκει το ευ ζείν του
πελάτου του.

Β.

Εξίσωση της Αποζηµίωσης

των Ασφαλισµένων µεταξύ των

Επαγγελµάτων που εκτελούν την Ψυχοθεραπεία
Η Ψυχοθεραπεία, ενώ ορθώς συγκαταλέγεται στις πράξεις που
εκτελούν

και

οι

Ψυχολόγοι,

η

κοστολόγησή

της

πριµοδοτεί

τους

Παιδοψυχιάτρους, Ψυχιάτρους, Νευρολόγους και κατά συνέπεια αποκλείει
τους Ψυχολόγους:

Συγκεκριµένα, στην διευκρινιστική εγκύκλιο 26528 (1.6.12) αναφέρεται
ότι «οι ψυχοθεραπείες (οµαδική-ατοµική, θεραπεία συµπεριφοράς και ειδικής
συµπεριφοράς,

συµβουλευτική

γονέων)

όταν

εκτελούνται

από

παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους και νευρολόγους κοστολογούνται 1½ φορά της
ιατρικής επίσκεψης», δηλαδή 15 €, και όταν «.....διενεργούνται από
ψυχολόγους...., αποζηµιώνονται βάσει του ισχύοντος κάθε φορά κρατικού
τιµολογίου», δηλαδή 2,26 € (!).
Η πριµοδότηση αυτή σε συγκεκριµένες ιατρικές ειδικότητες αφ’ ενός
καταργεί στην πράξη την άσκηση της ψυχοθεραπείας από τους ψυχολόγους,
αφ’ ετέρου υπονοεί ότι υπάρχει α’ και β’ κατηγορίας ψυχοθεραπευτική
πρακτική. Κατά συνέπεια αποκλείονται εµπράκτως οι ψυχολόγοι. Το
ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιά κριτήρια έγινε αυτός ο διαχωρισµός;
Προφανώς δεν θέλουµε να πιστέψουµε ότι έγινε βάσει συντεχνιακών
πιέσεων…
•

Αν έγινε µε το κριτήριο ότι η ψυχοθεραπεία είναι ιατρική πράξη, τότε αυτό
το κριτήριο είναι αναχρονιστικό και άτοπο. Σύµφωνα µε τις διεθνείς θεωρήσεις
και πρακτική η ψυχοθεραπεία δεν είναι αποκλειστική αρµοδιότητα ενός µόνο
επαγγελµατικού κλάδου και ιδιαίτερα του ιατρικού. Την ψυχοθεραπεία ασκούν
πολλά επαγγέλµατα, κυρίως υγείας και ανθρωπιστικά, κατόπιν ειδικής
µετεκπαιδεύσεως. Η κατάρτιση αυτή στην Ψυχοθεραπεία έχει συγκεκριµένα
κριτήρια εκπαίδευσης και προσφέρεται πρωτίστως από εξωπανεπιστηµιακές
επιστηµονικές εταιρείες και οργανισµούς και λιγότερο από τα Παν/µια. Επειδή
όµως δεν έχει θεσµοθετηθεί ακόµη στη χώρα µας πιστοποίηση στην
ψυχοθεραπεία, όπως συµβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, δεν µπορεί να
υποστηριχθεί µε αξιοπιστία ότι οι συγκεκριµένες ειδικότητες του ιατρικού
κλάδου είναι καλύτερα καταρτισµένες στην ψυχοθεραπεία από τον κλάδο των
ψυχολόγων.
Έτσι, η σηµερινή διάκριση, βάσει επαγγέλµατος, φαίνεται να
ενισχύει οικονοµικά µια συγκεκριµένη ολιγοµελή επαγγελµατική οµάδα.

• Αν έγινε µε κριτήριο ότι οι ψυχολόγοι είναι παραϊατρικό επάγγελµα
(βοηθητικό του ιατρικού επαγγέλµατος), αυτή η θεώρηση είναι παντελώς
εσφαλµένη.

Οι

ψυχολόγοι

είναι

επαγγελµατίες

ψυχικής

υγείας,

Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κατά
συντριπτική πλειοψηφία. Ο χρόνος σπουδών τους απαιτεί τουλάχιστον 4 έως
6 χρόνια Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, καθώς και 1 έτος τουλάχιστον
πρακτική άσκηση υπό εποπτεία Ψυχολόγου. Οι θεωρίες, οι µέθοδοι και οι

πρακτικές τους απορρέουν από την επιστήµη της Ψυχολογίας, η οποία είναι
αυτόνοµη και ολοκληρωµένη επιστήµη. Η χρήση του τίτλου του ψυχολόγου
επιτρέπεται µόνο σε όσους κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος
ψυχολόγου, που εκδίδεται από την Περιφέρεια και απαιτεί τουλάχιστον πτυχίο
Ψυχολογίας ελληνικού ή αναγνωρισµένου αλλοδαπού Παν/µίου. Η εργασία
τους

υπόκειται

στον

Κώδικα ∆εοντολογίας

του

Συλλόγου

Ελλήνων

Ψυχολόγων και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων.
Η νοµοθεσία της Πολιτείας έχει προσδιορίσει το πλαίσιο εργασίας τους
αναγνωρίζοντάς τους ως αυτόνοµο επαγγελµατία ψυχικής υγείας. ∆εν
πρόκειται για παραϊατρικό επάγγελµα, όπως ορισµένοι κλάδοι υγείας των
ΤΕΙ, ούτε η εργασία του ψυχολόγου µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον
επαγγελµατία υγείας ή ψυχικής υγείας. Έχει δε εφαρµογές σε όλο το εύρος
των δυσλειτουργιών της υγείας των πολιτών (βλ. Παράρτηµα, Ορισµοί).
Συνεπώς, δεν νοείται οποιαδήποτε υποβάθµιση εις βάρος των
Ψυχολόγων.

•

Αν έγινε µε κριτήριο ότι ο ιατρικός κλάδος έχει περισσότερα έτη σπουδών,
αυτή η θεώρηση δεν έχει οποιαδήποτε σηµασία στο αντικείµενο της
ψυχοθεραπείας. Κι αυτό, διότι το περιεχόµενο των σπουδων του ιατρικού
κλάδου επικεντρώνεται κυρίως στη σωµατική-οργανική λειτουργία του
ανθρώπου,

ενώ

το

περιεχόµενο

των

σπουδών

των

ψυχολόγων

επικεντρώνεται αποκλειστικά στην µελέτη του ανθρώπινου ψυχισµού και της
συµπεριφοράς, καθώς και στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που τους
επηρεάζουν. Κατά συνέπεια, αν και µε λιγότερα έτη σπουδών, οι ψυχολόγοι
είναι ως επί το πλείστον εξ’ ίσου ή πληρέστερα καταρτισµένοι στους
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που ως επι το πλείστον επηρεάζουν τις
ψυχικές λειτουργίες και συµπεριφορές του ανθρώπου.
•

Αν έγινε µε οικονοµικά κριτήρια (ότι δήθεν εξοικονοµούνται πόροι από τις
αποζηµιώσεις του ΕΟΠΥΥ) και αυτή η θεώρηση είναι αντιεπιστηµονική και
κοντόφθαλµα αντιοικονοµική.
- Αντιεπιστηµονική, διότι υποβαθµίζεται η ποιότητα των παρεχοµένων
υπηρεσιών

αναθέτοντας

πράξεις

σε

επαγγελµατικούς

κλάδους

(π.χ.νευρολόγους) που δεν έχουν τα προσόντα για να τις εκτελούν.
- Αντιοικονοµική, διότι ο ΕΟΠΥΥ δεν κερδίζει επιπλέον πόρους, αφού ο
νόµος προσδιορίζει πολύ συγκεκριµένα αφ’ ενός ποιοι έχουν ανάγκη
ψυχοθεραπείας και αφ’ ετέρου ποιοι ειδικοί αναλαµβάνουν την τέλεση των

συγκεκριµένων πράξεων.

Συνεπώς, µε τη µεταρρύθµιση αυτή δεν

προστίθεται επιπλέον αριθµός ασφαλισµένων ή ειδικών και άρα επιπλέον
οικονοµικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ.
Αν εξισωθεί, λοιπόν, η κοστολόγηση των αποζηµιώσεων, µεταξύ
ιατρών και ψυχολόγων, τότε απλώς θα επιµεριστούν οι δαπάνες·δεν θα
αυξηθούν τα έξοδα.
Επειδή, λοιπόν, οι σηµερινές διατάξεις του ΕΟΠΠΥ για την άσκηση της
Ψυχοθεραπείας

είναι

εσφαλµένες

και

αναχρονιστικές,

απαιτείται

να

αναθεωρηθούν. Συγκεκριµένα, χρειάζεται:

1) να αναθεωρηθεί η απόφαση της Γενικής ∆/νσης Σχεδιασµού µε αρ.
πρωτ. 26528/1.6.2012 και η νέα που θα εκδοθεί να περιλαµβάνει την ίδια
κοστολόγηση και γιά τους ψυχολόγους,
2) στον κωδικοποιηµένο κατάλογο των πράξεων να προσδιοριστεί ότι
τα

διάφορα

είδη

συµπεριφοράς,
γονέων)

ψυχοθεραπείας

θεραπεία

εκτελούνται

ειδικής

από

(ατοµική,

οµαδική,

συµπεριφοράς,

ψυχιάτρους,

θεραπεία

συµβουλευτική

παιδοψυχιάτρους

και

ψυχολόγους.

Εναλλακτική Πρόταση (Υπουργική Απόφαση)
Η Θεραπεία Συµπεριφοράς, η Ψυχοθεραπεία και η Συµβουλευτική
Γονέων που διενεργούνται από Ψυχολόγους, κατέχοντες την νόµιµη
Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Ψυχολόγου και νόµιµη άδεια λειτουργίας
γραφείου κοστολογούνται 15€ ανά συνεδρία.

Γ. Οι Ψυχολογικές Υπηρεσίες να παρέχονται στους Ασφαλισµένους και
Άνευ Παραπεµπτικού
Όπως αναπτύξαµε ανωτέρω, η διατήρηση της ψυχικής υγείας δεν
εξασφαλίζεται πλέον µόνο από την παιδοψυχιατρική ή την ψυχιατρική. Η
ανάπτυξη της Ψυχολογίας ως επιστήµης και η σύγχρονη εκπαίδευση και
κατάρτιση

των

ουσιαστικότερη

ψυχολόγων
συνεισφορά

επιτρέπει
τους,

µε

την

ακόµη

επιστηµονικές

µεγαλύτερη
µεθόδους,

και
στην

πρόληψη και διατήρηση της ψυχικής υγείας των πολιτών, όπως επί χρόνια
συµβαίνει στον ιδιωτικό τοµέα (βλ. Παράρτηµα-Ορισµοί).
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουµε, πέραν των σηµερινών
προβλεποµένων

παροχών,

να

προβλέπεται

επιπλέον

παροχή

Ψυχολογικής Υποστήριξης/Παρέµβασης στους ασφαλισµένους χωρίς
παραπεµπτικό, µε συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ψυχολόγους και µε
συµβάσεις ανάλογες των ιατρών. Συγκεκριµένα, οι επισκέψεις των
ασφαλισµένων σε γραφείο ψυχολόγου:
•

να µην απαιτούν απαραίτητα παραπεµπτικό ιατρού

•

να υπάρχει πλαφόν στις επισκέψεις (π.χ. 10 κατ’ έτος)

Τα οφέλη του ΕΟΠΥΥ από µία τέτοια µεταρρύθµιση είναι πολλαπλά:
• Μειώνει το κόστος της φαρµακοθεραπείας, αφού οι ψυχολόγοι δεν
χορηγούν φάρµακα και µπορούν να επιλύσουν ποικίλα ψυχολογικού
τύπου θέµατα των ασφαλισµένων µε µερικές συναντήσεις. Η απουσία
αυτής της δυνατότητας οδηγεί αναγκαστικά τον ασφαλισµένο… στη λήψη
φαρµάκων!
• Η παραποµπή και διεκπεραίωση από γιατρούς περιστατικών που µε απλή
ψυχολογική υποστήριξη/παρέµβαση θα ικανοποιείτο το αίτηµά τους, από τη
µία αποσυµφορίζει τα ιατρεία προς όφελος περιστατικών µε βαρύτερες
παθολογίες και από την άλλη επιβαρύνει ενίοτε οικονοµικά τον ΕΟΠΥΥ,
µε οριακής χρησιµότητας συνταγογράφηση.
•

Η δυνατότητα παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών έχει λειτουργήσει από
το 1998 στα δηµόσια νοσοκοµεία µε τις εφηµερίες των ψυχολόγων και έχει
απόδοση ουσιαστικά αποτελέσµατα.

• Η πρόταση αυτή δεν δηµιουργεί νέα κόστη επισκέψεων στον
ΕΟΠΥΥ. Απλώς επιµερίζει τα ήδη υπάρχοντα και σε άλλη ειδικότητα,
αφού για οποιοδήποτε ψυχικό-ψυχολογικό θέµα ο ασφαλισµένος δεν θα
προστρέχει αναγκαστικά σε ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο.

∆. ∆υνατότητα Εγγραφής των Ψυχολόγων στόν ΕΟΠΥΥ.
Έως σήµερα δεν έχει εκδοθεί η αναµενόµενη εγκύκλιος περί άδειας
λειτουργίας γραφείου ψυχολόγου, που θα επιτρέψει εν συνεχεία την απόφαση
για την ένταξη των Ψυχολόγων στον ΕΟΠΥΥ.
Χρειάζεται, λοιπόν, να προωθηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ε.

Επαναλειτουργία

του

Μητρώου

Ψυχολόγων

στην

∆ιεύθυνση

Επαγγελµάτων Υγείας
Με την έναρξη έκδοσης Βεβαιώσεων για την Άσκηση Επαγγέλµατος
Ψυχολόγου,

καταργήθηκε,

κατόπιν

αποφάσεως

του

Υπουργείου,

η

υποχρεωτική ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµάτων Υγείας από τις
Νοµαρχίες για τις άδειες που εκδίδουν. Έκτοτε, σταµάτησε να τηρείται το
Μητρώο Ψυχολόγων. Η κατάργηση αυτή δηµιουργεί δυσλειτουργίες, διότι για
να µάθει κανείς αν κάποιος διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος
Ψυχολόγου, θα πρέπει να απευθυνθεί ξεχωριστά σ’ όλες τις Νοµαρχίες της
χώρας.
Χρειάζεται, λοιπόν, να επαναλειτουργήσει το Μητρώο, όπως
ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Με εξαιρετική τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Βασιλική ∆. Μπουκουβάλα

Βασιλική ∆. Καραγιάννη

Κλινικός Ψυχολόγος

Κλινικός Ψυχολόγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ορισµοί

•

Ψυχολογία είναι η επιστήµη που ερευνά τις ψυχικές λειτουργίες του
ανθρώπου µε σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς τόσο σε
σχέση µε το βιολογικό της υπόβαθρο όσο και µε τις κοινωνικές της
αλληλεπιδράσεις, την µελέτη των γενεσιουργών αιτιών της και την εξεύρεση
µεθόδων και τεχνικών παρέµβασης µε απώτερο στόχο την τροποποίηση της
σε ανθρωπιστική κατεύθυνση ( EFPA, 2001).

•

Ακαδηµαϊκές Σπουδές: ∆ιεθνώς η επιστήµη της Ψυχολογίας αναπτύσσεται
και διδάσκεται αποκλειστικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

•

Πανεπιστηµιακές σχολές στην Ελλάδα:

Έχουν δηµιουργηθεί τέσσερα

αυτόνοµα Τµήµατα Ψυχολογίας από το 1986 έως το 1992 (Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Παντείου και Ρεθύµνου).
•

Μεταπτυχιακές σπουδές: Επιπλέον των γενικών γνώσεων σε όλους τους
τοµείς της Ψυχολογίας, οι πτυχιούχοι ψυχολόγοι επιλέγουν, συνήθως, έναν
τοµέα της εφηρµοσµένης ψυχολογίας, στον οποίο λαµβάνουν εξειδικευµένη
θεωρητική

και

πρακτική

εκπαίδευση.

Σήµερα,

οι

συνήθεις

τοµείς

εκπαίδευσης στην εφηρµοσµένη ψυχολογία είναι η κλινική και κοινοτική
ψυχολογία, η συµβουλευτική ψυχολογία, η σχολική και εκπαιδευτική
ψυχολογία, η ψυχολογία της εργασίας και των οργανισµών, η οικονοµική
ψυχολογία, η ψυχολογική εκτίµηση και αξιολόγηση, η περιβαλλοντική
ψυχολογία, η εφηρµοσµένη γεροντολογία, η δικαστική ψυχολογία, η
νευροψυχολογία, η αθλητική ψυχολογία, η ψυχολογία υγείας, η εφηρµοσµένη
γνωστική ψυχολογία, η ψυχολογία οδικής κυκλοφορίας και µεταφορών, η
πολιτική ψυχολογία. Ακόµη, οι ψυχολόγοι όλο και περισσότερο εµπλέκονται
και σε άλλους τοµείς, όπως οι φυσικές και άλλες καταστροφές, οι
καταστάσεις

κρίσης

και

ψυχικών

τραυµατισµών,

η

καταναλωτική

συµπεριφορά, καθώς και φαινόµενα που σχετίζονται µε την αυξανόµενη
ποικιλία πολιτισµών και εθνοτήτων ( EFPA 2001).
•

Ψυχολόγος: Πρόκειται για τον επαγγελµατία που είναι σε θέση να
εφαρµόσει τις αρχές της ψυχολογίας, τις γνώσεις, τα µοντέλα και τις
µεθόδους της µε τρόπο σύµφωνο προς τους δεοντολογικούς και
επιστηµονικούς κανόνες της, προκειµένου να προάγει την ανάπτυξη, το
ευζήν και την αποδοτικότητα ατόµων, οµάδων, οργανισµών και της
κοινωνίας ( EFPA 2001).
Στην χώρα µας επαγγελµατίας ψυχολόγος είναι ο πτυχιούχος ελληνικού
ή αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Ψυχολογίας, ο
οποίος διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος Ψυχολόγου, σύµφωνα µε τους

νόµους 991/79, 2646/98, Κ.Ο. 2005/36, που χορηγείται από την Νοµαρχία.
Με την άδεια αυτή ο κάτοχός της µπορεί να κάνει χρήση του τίτλου του
ψυχολόγου και να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελµα στον δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα, σ΄ όλη την ελληνική επικράτεια. Η άσκηση του επαγγέλµατος
του ψυχολόγου ορίζεται από το ν.991/79, άρθρο 1, παρ.2: «Ο ψυχολόγος
στην άσκηση του επαγγέλµατός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα
και την συµπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές
και µεθόδους της επιστήµης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή
του».

•

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ): Πρόκειται για τον επίσηµο
επαγγελµατικό-επιστηµονικό φορέα των ψυχολόγων της χώρας µας,
σύµφωνα µε τους ν.991/79, άρθρο 8, και την Κ.Ο. 2005/36. Ιδρύθηκε το
1964 προκειµένου να προσδιορίσει τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση
του επαγγέλµατος του ψυχολόγου, την περίοδο που δεν υπήρχε σχετική
νοµοθεσία. Ο προσδιορισµός αυτός έγινε νόµος το 1979 και συµπληρώθηκε
το 1998, κατόπιν δικών του ενεργειών. Εκπροσωπεί τον κλάδο των
Ψυχολόγων στα επίσηµα όργανα της πολιτείας (Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας
και

Επιτροπή

Ψυχικής

Υγείας

του

Υπουργείου

Υγείας,

Συµβούλιο

Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας). Από
το 1986 είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων των
Ψυχολόγων (EFPA).

•

Ευρωπαϊκή

Οµοσπονδία

Συλλόγων

των

Ψυχολόγων

(EFPA):

Συγκροτείται από τους επίσηµους συλλόγους 36 ευρωπαϊκών χωρών και
εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 ψυχολόγους. Σήµερα, η EFPA,
µεταξύ άλλων, προωθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και εφαρµόζει ήδη σε
12 απ’ αυτές, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας, το οποίο απαιτεί
5 χρόνια Πανεπιστηµιακών σπουδών (εµπεριέχει και µεταπτυχιακό τίτλο),
καθώς και 1 χρόνο πρακτική άσκηση υπό εποπτεία. Από το προσεχές έτος
θα αρχίσει να εφαρµόζεται και στην χώρα µας, υπό την εποπτεία του ΣΕΨ
και σε συνεργασία µε την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία.
•

Νοµοθεσία στον χώρο της Υγείας σχετικά µε την ψυχολογία και τους
ψυχολόγους: Η Πολιτεία έχει µεριµνήσει εγκαίρως στο να προστατεύσει
τους πολίτες από «ψυχολόγους», που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη
Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Συγκεκριµένα:
1) Θεσµοθέτησε (ν.991/79 και 2646/98) άδεια άσκησης επαγγέλµατος
ψυχολόγου µε κύριο κριτήριο το πτυχίο Ψυχολογίας ελληνικού ή
αλλοδαπού αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.

2) Έχει ενσωµατώσει στην Κ.Ο. 89/48 (σήµερα Οδηγία Ε.Ε. 2005/36),
που αναγνωρίζει στην χώρα µας τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του
ψυχολόγου

σε

άλλη

Ευρωπαϊκή

Χώρα.

Εκπρόσωπος

των

επαγγελµατιών ψυχολόγων στην σχετική επιτροπή του Υπουργείου
Παιδείας (Σ.Α.Ε.Π.) είναι ο ΣΕΨ.
3) Οι ψυχολόγοι ανήκουν στην ιατρική υπηρεσία, όταν υπηρετούν σε
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας (ν. 1397/84).
4) Οι ψυχολόγοι που υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα εντάσσονται στο
πρόγραµµα εφηµεριών των δοµών τους, όπως οι ψυχίατροι και οι
παιδοψυχίατροι (ν. 2519/97).
5) Οι ψυχολόγοι που εργάζονται ιδιωτικά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ
(ν. 2873 ΦΕΚ 285/12.2000), διότι σύµφωνα µε απόφαση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου οι ψυχολογικές υπηρεσίες θεωρούνται
υπηρεσίες υγείας.
6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει στα κράτη µέλη τα εντάξουν
στη νοµοθεσία τους ψυχολογική υποστήριξη σε περίπτωση µαζικών
καταστροφών.
7) Οι ψυχολογικές πράξεις και οι αµοιβές τους ήδη αναφέρονται στο
σχετικό νόµο περί Ιατρικών Πράξεων και Αµοιβών (ν.3054/18.11.12).

