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           Θέµα :  Απάντηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και της  

Πανελλήνιας  Ένωσης  Νοσοκοµειακών Ψυχολόγων στην πρόταση του 

Υπουργείου Υγείας για  σύσταση Ν.Π.∆.∆.  Ψυχολόγων   

 

                   Αιφνιδίως και δίχως καµία προηγούµενη  ενηµέρωση ή 

συνεργασία, προσκληθήκαµε στις 4-4-08 από  τους Νοµικούς Συµβούλους  

του Υπουργείου  Υγείας,  για να παραλάβουµε και να µελετήσουµε πρόταση  

περί συστάσεως  Ν.Π.∆.∆ Ψυχολόγων . 

     Τα ∆.Σ του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων  και της Πανελλήνιας Ένωσης 

Νοσοκοµειακών Ψυχολόγων ανέγνωσαν και συζήτησαν  την πρόταση αυτή  

και οµόφωνα την απέρριψαν  για τους πολύ σοβαρούς λόγους  που θα 

αναπτύξουµε στη συνέχεια. 

   Κατ’ αρχήν, ως κεραυνός εν αιθρία έφτασε στην κοινότητα των 

ψυχολόγων η πρόθεση απονευρώσεως του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, 

ενός ιστορικού, δυναµικού, ανεξάρτητου και αξιοπρεπούς Σωµατείου, που 

καθιέρωσε και διασφάλισε το επάγγελµα του ψυχολόγου στη χώρα µας από 

το 1963 - όταν το επίσηµο κράτος αδιαφορούσε πλήρως- απαιτώντας από τα 

µέλη του υψηλά επιστηµονικά προσόντα. Ο Σ.Ε.Ψ.  επί υπουργίας του 

αείµνηστου Σπ.  ∆οξιάδη, το 1979, πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του 

πρώτου Ευρωπαϊκού Νόµου  για την προστασία του τίτλου του ψυχολόγου 

(Ν.991/79). Και τούτο σε εποχές όπου δεν υπήρχαν καν πανεπιστηµιακές 
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σπουδές ψυχολογίας στη χώρα µας, ενώ στην Ευρώπη δεν είχε ακόµα 

διαµορφωθεί κανένα νοµικό πλαίσιο για τους ψυχολόγους. 

Επί τρεις λοιπόν δεκαετίες, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων µε 

δεδοµένη µάλιστα τη µη ενεργοποίηση, µε ευθύνη της πολιτείας, του Ν. 

991/79  ήταν ο µόνος φορέας πιστοποίησης των ψυχολόγων, τελώντας υπό 

τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. 

Ο κ. Νικόλαος Μάντης, στου οποίου τις αιτιάσεις περί ΝΠ∆∆ κάποιοι 

στο υπουργείο θέλησαν ίσως να προσφέρουν ευήκοον ους, υπήρξε επί 

σειράν ετών µέλος του ∆.Σ. του Σ.Ε.Ψ.  Όταν λοιπόν το 1993  ήλθε ο καιρός 

να τεθεί σε ισχύ ο Νόµος για τις Άδειες Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του 

Ψυχολόγου και ο Σ.Ε.Ψ. πρότεινε την αναµόρφωση των µεταβατικών 

διατάξεών του, µε κριτήρια µάλιστα αυστηρότερα των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, διεχώρισε  τη θέση του και µειοψηφώντας αποχώρησε οικοιοθελώς 

από τον ΣΕΨ. Αµέσως µετά επιδόθηκε στη δηµιουργία άλλου αντι-σωµατείου 

µε σκοπό την διάλυση του ΣΕΨ, «ξεχνώντας» και ο ίδιος ότι ήταν απόφοιτος 

Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών µε συµπληρωµατικές σπουδές σε 

Πανεπιστήµιο της Γαλλίας, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του της 

εποχής εκείνης. Έχοντας τακτοποιήσει το ζήτηµά του, ως νέος «γενίτσαρος» 

έφτιαξε το δικό του «µαγαζί» µε στόχο τη µόνιµη πολεµική και 

κατασυκοφάντηση του ΣΕΨ καθώς και την κατάργηση των νέων µεταβατικών 

ρυθµίσεων του Ν2646/98. Υπενθυµίζουµε ότι ανάλογες ρυθµίσεις έγιναν 

σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες (Grand Fathers Laws). 

   

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

Ο  Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων περιλαµβάνει στα µέλη του τους 

επιφανέστερους ψυχολόγους της χώρας µας, τόσο στον επαγγελµατικό όσο 

και στον πανεπιστηµιακό και ερευνητικό τοµέα.  Ξεπερνώντας τις παιδικές 

ασθένειες του συνδικαλισµού, στάθηκε επί σειράν ετών υπερκοµµατικά και µε 

υπευθυνότητα στα σηµαντικά προβλήµατα του κλάδου και επέτυχε 

σηµαντικές επιστηµονικές και επαγγελµατικές  κατακτήσεις. Εκπροσωπεί τη 

χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων (EFPA), 

διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στις µόνιµες ευρωπαϊκές επιτροπές για 

αντιµετώπιση καταστροφών και  διαχείριση κρίσεων ,  για την ψυχοθεραπεία , 
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για την ψυχολογία στην εκπαίδευση, για την γεροντοψυχολογία και οι 

εκπρόσωποί µας χαίρουν της εκτιµήσεως των ευρωπαίων συναδέλφων τους . 

Υπενθυµίζουµε ότι, µεταξύ άλλων, η EFPA ως ∆ιεθνής Μη-Κυβερνητικός 

Οργανισµός είναι επίσηµο συµβουλευτικό όργανο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης  και ειδικότερα  η Επιτροπή  Μελέτης της EFPA συνεργάζεται στενά 

µε το Συµβούλιο  της Ευρώπης  σε  θέµατα  αντιµετώπισης  καταστροφών  , 

διαχείρισης κρίσεων  και ψυχικού τραύµατος διότι  αφορούν άµεσα  την 

ψυχική υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ο Σ.Ε.Ψ. κατά την διάρκεια  των 45 

ετών λειτουργίας του  έχει οργανώσει πλήθος επιστηµονικών Ηµερίδων και 

Συνεδρίων  και εκδίδει επί εικοσαετία το επιστηµονικό περιοδικό «Ψυχολογικά 

Θέµατα».Το 1995 σε συνεργασία µε την ΕΛ.Ψ.Ε. οργάνωσε το 5ο  

Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο Ψυχολογίας της EFPA  και το 2006 το 26ο  ∆ιεθνές 

Συνέδριο Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας  της International Association of Applied 

Psychology,  το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας 

και το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 3500 σύνεδροι από όλο τον 

κόσµο.  

 

                               Ο ΣΕΨ αποτελεί έναν ιστορικό, δυναµικό και καταξιωµένο 

θεσµό ελέγχου και προαγωγής του επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Κατέχει το 

ιστορικό αρχείο του κλάδου, διαθέτει από το 1965 Κώδικα Επαγγελµατικής 

Ηθικής και  ∆εοντολογίας εναρµονισµένο µε τον Ευρωπαϊκό Μετακώδικα 

Ηθικής (1995) της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων 

(EFPA),  ενώ τα µέλη του εντέλλονται επί ποινή στην πιστή εφαρµογή του, 

προστατεύοντας τους πολίτες από κακές πρακτικές. 

 Επίσης , µε χρήµατα των συναδέλφων ψυχολόγων και µε χρηστή 

διαχείριση, απέκτησε και διαθέτει άρτια υποδοµή, τόσο σε ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό (τηρεί κατόπιν δηλώσεως στην αρµόδια αρχή ηλεκτρονικό αρχείο 

µελών), διαθέτει οπτικοακουστικά µέσα για διαλέξεις και διατηρεί καλαίσθητα 

γραφεία τα οποία προήλθαν από δωρεά µελών. 

Συµπερασµατικά  κ. Υπουργέ , ο ΣΕΨ είναι ένας έτοιµος  και 

αξιόπιστος θεσµός, ο οποίος δεν χρειάζεται να απονευρωθεί, αλλά 

αντιθέτως να ενισχυθεί,όπως θα αναπτύξουµε κατωτέρω .  

               Κάθε προσπάθεια κατάργησης του ΣΕΨ αποτελεί ύβρη προς την 

κοινότητα των ψυχολόγων και δηµόσια σπατάλη.  Θα θεωρηθεί ως 
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αξεπέραστα ιδιοτελής από την πλευρά του Υπουργείου  και θα τύχει της 

κατηγορηµατικής αντιθέσεως των εγκρίτων ψυχολόγων της χώρας µας καθώς 

και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων(EFPA) . Θα 

απενεργοποιήσει κάθε ενεργό συµµετοχή των συναδέλφων για τα κοινά, 

ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου σε στείρες κοµµατικές και άλλες 

αντιπαραθέσεις,  εγκαθιδρύοντας έναν ατελέσφορο για νέο κλάδο 

κρατικοδίαιτο συνδικαλισµό. 

 

 

1. Ο ΣΕΨ  και  Η  ΠΕΝΟΨΥ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ    

      ΚΑΤΩΘΙ ΛΟΓΟΥΣ :   

 

             Αναλυτικά δε επί της συγκεκριµένης προτάσεως των  Νοµικών σας 

Συµβούλων , η απόφασή µας , όπως αναφέραµε προηγουµένως, είναι 

κατηγορηµατικά αρνητική τόσο επί της αρχής της  όσο και στα επί µέρους 

σηµεία της,  τα οποία αποτελούν ουσιαστικά παρωδία Ν.Π.∆.∆. για τους 

κάτωθι λόγους . 

 

1.1  Η διεργασία διαµόρφωσης της πρότασης έγινε ερήµην του Σ.Ε.Ψ. 

παρ’ ό,τι  αυτός αποτελεί κοινωνικό εταίρο του Υπουργείου Υγείας  

 

                Ο ΣΕΨ  ιδρύθηκε το 1963 και είναι  ο επίσηµος επιστηµονικός και 

επαγγελµατικός φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα µας , ο οποίος  υπάγεται 

στον έλεγχο και την εποπτεία     του    Υπουργείου Υγείας  και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  ( Ν.991/79 , άρθρο 8). Εκπροσωπεί το σώµα των Ελλήνων 

Ψυχολόγων στα διάφορα όργανα της Πολιτείας (στην Επιτροπή Αναγνώρισης 

Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου Παιδείας , στην Επιτροπή 

Ψυχολόγων του  Κεντρικού   Συµβουλίου  Υγείας, στην Επιτροπή Αγωγής 

Υγείας κ.λ.π.), καθώς  και στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία  Συλλόγων 

Ψυχολόγων (E.F.P.A.), που περιλαµβάνει περισσότερους από 200.000 

Ψυχολόγους στην Ευρώπη ( µε πρωτοβουλία της οποίας νοµοθετήθηκε το 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων, Directive 2005/36/EC) .   

                      Έτσι,  ως κοινωνικός εταίρος του Υπουργείου ο ΣΕΨ  θεωρείται 

χρήσιµος για να συνδράµει σε µαζικές  καταστροφές στην χώρα µας ( έχει 
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κληθεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια :σεισµός Πάρνηθας 1999, πυρκαγιές 

Πελοποννήσου &  Νότιας Ευβοίας 2007), όµως αγνοείται επιδεικτικά όταν 

πρόκειται για σχεδιασµούς σχετικά µε το επάγγελµα του ψυχολόγου ! Επίσης,  

ενώ καταθέσαµε πέρυσι  τέτοια εποχή κοινή πρόταση µε τον Σύλλογο των 

Νοσοκοµειακών Ψυχολόγων ( Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ.), τα µέλη των οποίων   αποτελούν 

την µεγάλη  πλειοψηφία του κλάδου µας,  και ενώ δεσµεύθηκε ο κ. Υπουργός 

για την επεξεργασία του, τελικά αυτή  έµεινε στο αζήτητα… Θα χρειαστεί 

λοιπόν να δοθεί ικανοποιητική απάντηση από πλευράς του Υπουργείου για το 

θέµα αυτό της διαφορετικής µεταχείρισης. 

 

1.2. Το επάγγελµα  του Ψυχολόγου στη χώρα µας είναι ήδη  νοµοθετικά  

κατοχυρωµένο από την Πολιτεία βάσει των νόµων Ν991/79 , Ν2646/98, 

Κοινοτική  Οδηγία 89/48 και το µητρώο των ψυχολόγων υπάρχει ήδη, 

όχι µόνον στις Νοµαρχίες αλλά και στην ∆ιεύθυνση Επαγγελµάτων 

Υγείας  του Υπουργείου . 

  

                 Τόσο ο βασικός νόµος 991/79 όσο και η συµπλήρωση του µε τον 

Ν2646/98, καθώς και η  ενσωµάτωση  της Κοινοτικής  Οδηγίας 89/48 , 

αποτελούν ένα σαφώς οριοθετηµένο νοµικό πλαίσιο για την άσκηση του 

επαγγέλµατος του ψυχολόγου. Την εφαρµογή αυτή των  νόµων  εγγυάται η 

Πολιτεία µε την χορήγηση  των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλµατος  Ψυχολόγου 

από τις Νοµαρχίες,  οι οποίες στη συνέχεια αποστέλλουν αντίγραφα στην 

∆ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας . Για να δηµιουργηθεί  ο ενιαίος κατάλογος 

αδειούχων ψυχολόγων  αρκεί ένας υπάλληλος  στην ∆ιεύθυνση 

Επαγγελµάτων Υγείας για να καταγράψει στον Η/Υ τις Άδειες που  του έχουν 

κοινοποιήσει οι Νοµαρχίες . Πληροφοριακά σας ενηµερώνουµε  ότι µε δική 

του πρωτοβουλία ο ΣΕΨ  έχει ήδη  δηµιουργήσει Μητρώο µε 3.500  

Αδειούχους Ψυχολόγους κατά το χρονικό διάστηµα που οι  Νοµαρχίες µας 

κοινοποιούσαν τις Άδειες που εξέδιδαν.  Περιέργως οι Νοµαρχίες σταµάτησαν 

να µας τις κοινοποιούν τον Σεπτέµβριο του 2007.  Συνεπώς, η  σύσταση ενός   

Ν.Π.∆.∆. δεν έχει να προσφέρει τίποτα το καινούργιο ούτε στο ήδη υπάρχον 

θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας  των νόµων αλλά και ούτε στη συγκρότηση 

του Μητρώου. 
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1.2.Πρόκειται για ένα ευνουχισµένο ΝΠ∆∆ : δεν χορηγεί άδεια αλλά 

εκδίδει  µόνον βεβαίωση προσωρινής εγγραφής (!)  και  προσθέτει 

Γραφειοκρατία  (άρθρο 2)  

 

                    Τι χρειάζεται η  προσωρινή άδεια,  αφού την κανονική θα την  

εκδώσει έτσι κι αλλιώς  η Νοµαρχία ; Γιατί  να προστεθεί  αυτή η 

γραφειοκρατική διαδικασία   τη στιγµή που τόσο  στην Ευρώπη όσο και στη  

χώρα µας γίνεται µεγάλος αγώνας για την  απλοποίηση των διαδικασιών ;  Για  

να χρεωθεί  εσκεµµένα ο  επαγγελµατίας ψυχολόγος µε παράβολα µέσω των 

οποίων θα επιβιώνει   το   Ν.Π.∆.∆.   ή   µήπως  υπονοείται ότι ένα τµήµα του 

κράτους  δηλ.   (το Υπουργείο)  δεν έχει εµπιστοσύνη σ΄ ένα άλλο τµήµα του  ( 

τις Νοµαρχίες) και χρειάζεται ένα τρίτο  (το Ν.Π.∆.∆.)  για να ελέγχει; Μήπως 

θα χρειαστεί και άλλος φορέας στη συνέχεια για να ελέγξει το Ν.Π.∆.∆ ; Αν, 

λοιπόν η αναγκαιότητα, του Ν.Π.∆.∆. είναι για να γίνει επανέλεγχος των ήδη 

χορηγηµένων αδειών και έλεγχος των εφεξής χορηγουµένων  , αυτό θα 

αποτελέσει  παγκόσµια πρωτοτυπία ! ∆ιότι έτσι δηλώνεται επισήµως  ότι το 

κράτος δεν έχει εµπιστοσύνη στους θεσµούς του και στις διαδικασίες ελέγχου 

του ! Επίσης µέσα από αυτήν την λογική διασύρονται µε τον αθλιότερο τρόπο 

και οι 54 Νοµαρχίες της χώρας µας , οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτές 

καθώς επίσης και οι προϊστάµενοι των εν λόγω υπηρεσιών . Η Πολιτεία µε µία 

εντολή  στα ελεγκτικά της όργανα µπορεί να διαπιστώσει αµέσως και 

οποιαδήποτε στιγµή  την εφαρµογή των νόµων και  την νοµιµότητα των 

Αδειών . Άλλωστε,  η έννοια της  Άδειας  Άσκησης  Επαγγέλµατος,  από 

κρατική αρχή , αποτελεί την πεµπτουσία του ελέγχου µε σκοπό την 

προστασία τόσο του πολίτη όσο και του επαγγέλµατος. Αυτή συνιστά την 

Ευρωπαϊκή έννοια του  register  που  ακολουθείται πλέον σ ‘ όλες τις 

Ευρωπαϊκές χώρες  για πολλά επαγγέλµατα και µεταξύ αυτών και για το 

επάγγελµα  του Ψυχολόγου.  Συνεπώς, η προσωρινή άδεια είναι καρικατούρα 

ελέγχου, διότι προσθέτει µόνον γραφειοκρατία και επειδή στερείται 

ουσιαστικού νοήµατος, θα γελοιοποιηθεί η χώρα µας στην Ευρώπη.  
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1.3 Επτά άρθρα για πειθαρχικές διώξεις των ψυχολόγων δίχως 

θεσµοθετηµένο  Κώδικα ∆εοντολογίας ! 

 

Η πρόταση σύστασης ΝΠ∆∆ αναφέρεται στην  πειθαρχική δίωξη των 

Ψυχολόγων για παράβαση του «Κώδικα ∆εοντολογίας των Ψυχολόγων» 

µόνον που δεν αναφέρεται  ποιος είναι αυτός ο κώδικας ∆εοντολογίας και  

ποιος τον έχει .   Κι αυτό,  διότι ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός  Σύλλογος,  

δεν έχει  Κώδικα ∆εοντολογίας για τους  Ψυχολόγους ! Ο  Κώδικας 

∆εοντολογίας  των Ψυχολόγων  είναι αυτός του Σ.Ε.Ψ., ο οποίος έχει 

εµπλουτιστεί µε τον Ευρωπαϊκό (της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συλλόγων 

των Ψυχολόγων   EFPA) , και µόνον  ο ΣΕΨ µπορεί να εκπροσωπεί την χώρα 

µας στην EFPA. Επίσης ο ΣΕΨ στο καταστατικό του προβλέπει  έγγραφη  

δήλωση των µελών του ότι τον εφαρµόζουν πιστά,  έγγραφη  διαδικασία 

κατάθεσης παραπόνων από τους πελάτες , ποινές σε περίπτωση 

παραβιάσεως του  . Ήδη στο περιοδικό του ΣΕΨ  «Ψυχολογικά  Θέµατα» 

έχουµε δηµοσιεύσει σχετική µελέτη που συνδέει  το Ν.991/97 µε τον Κώδικα 

∆εοντολογίας  του Σ.Ε.Ψ.  και η οποία   καταλήγει σε συγκεκριµένη πρόταση 

νόµου. Άλλωστε επανειληµµένα   στο παρελθόν ( ΚΕΣΥ κ.λ.π.) έχουµε 

καταθέσει σχετικό  αίτηµα  για να γίνει ο Κώδικας ∆εοντολογίας  νόµος  του 

κράτους, αλλά χωρίς ανταπόκριση. 

 

 

                      Αν, λοιπόν ,  το Υπουργείο ενδιαφερόταν  πραγµατικά για 

το επάγγελµα του Ψυχολόγου (και όχι να υιοθετεί άκριτα προτάσεις του 

ποδαριού για δηµιουργία γραφειοκρατικού  τερατουργήµατος ),  θα  

προέβλεπε την ενσωµάτωση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού  κώδικα 

επαγγελµατικής Ηθικής και ∆εοντολογίας του ΣΕΨ  τουλάχιστον στο 

ΝΠ∆∆, ώστε οι πολίτες να προστατεύονται αποτελεσµατικότερα , διότι θα 

συνδυάζετο ο Κώδικας ∆εοντολογίας µε τις διατάξεις του  Ν 991/79. 
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1.4 Το ΝΠ∆∆ δεν προβλέπει ασφαλιστική κάλυψη : Επαγγελµατίες 

ψυχολόγοι ασφαλισµένοι στον  Ο.Α.Ε.Ε.   (πρώην ΤΕΒΕ)  !    

 

                  Η παρούσα πρόταση σε τίποτα δεν αναβαθµίζει τον επαγγελµατία 

ψυχολόγο στον εργασιακό του βίο, διότι δεν προβλέπεται ιδιαίτερος 

ασφαλιστικός φορέας όπως  δηµιουργείται σε  κάθε άρτιο ΝΠ∆∆ . Έτσι, ως 

προς τον ασφαλιστικό τοµέα ο ψυχολόγος παραµένει στο  πρώην ΤΕΒΕ νυν 

Ο.Α.Ε.Ε  µαζί µε τον οποιονδήποτε άλλον ελεύθερο επαγγελµατία, ο οποίος 

µπορεί απλώς να ασκεί την οιανδήποτε εµπορική δραστηριότητα. 

Υπενθυµίζουµε ότι άλλοι  παρεµφερείς επιστηµονικοί κλάδοι διαθέτουν δικό 

τους ασφαλιστικό φορέα. Αδυνατούµε να πιστέψουµε ότι το Υπουργείο θεωρεί 

τους ψυχολόγους επιστήµονες Β’ κατηγορίας....Σε τι λοιπόν θα ωφεληθούν οι 

επαγγελµατίες ψυχολόγοι από την δηµιουργία του ΝΠ∆∆. ; 

 

1.5 Το  ΝΠ∆∆ έχει έναν ασφυκτικά περιορισµένο οικονοµικό     

          προϋπολογισµό και καµία απολύτως επιχορήγηση από       

           τον  κρατικό προϋπολογισµό !  (άρθρα 6 &7)  

 

         

Με µια απλή  οικονοµοτεχνική  µελέτη   αποδεικνύεται ότι το  Ν.Π.∆.∆. 

δεν θα µπορεί να επιβιώσει µε ίδια οικονοµικά µέσα δίχως επιχορήγηση από 

το κράτος,  αφού επιβάλει πρόσληψη πέντε υψηλόµισθων υπαλλήλων 

(λογιστών, γραµµατέων κλπ)  Για τον λόγο αυτόν το Ν.Π.∆.∆. προβλέπει να 

πουλάει λαχεία σε χορούς,  για να επιβιώσει οικονοµικά   (άρθρο 6,  δ) ! ! ! !  

 

 

1.6 Μέσω του ΝΠ∆∆ θα επιχειρηθεί  κατάργηση του άρθρου 27 του 

Ν2646/98    

Αµέσως µετά την κοινοποίηση της πρότασης, οι συνάδελφοι µας 

άρχισαν να βοµβαρδίζονται µε επιστολές, µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, (όρα συνηµµένα)  από τον πρόεδρο του Πανελληνίου 

Ψυχολογικού Συλλόγου, στις οποίες ευθαρσώς δηλώνει ότι επιδιώκει 

την κατάργηση του άρθρου 27, διότι θεωρεί τις άδειες που 



 9 

χορηγήθηκαν βάσει αυτού του νόµου «µη σύννοµες» . Από το 

περιεχόµενο των επιστολών  είναι προφανές ότι το ζητούµενο δεν 

είναι ένα ΝΠ∆∆ που θα αναβαθµίσει το επάγγελµα του 

ψυχολόγου, αλλά ο διακαής πόθος του ενορχηστρωτή όλης αυτής 

της ιστορίας για να καταργηθεί το άρθρο 27 του Ν2646 . Ο Ν2646 

ψηφίστηκε µε δηµοκρατικές διαδικασίες από την Βουλή των Ελλήνων 

πριν από 10 χρόνια. Προφανώς αυτά τα 10 χρόνια δεν ήταν αρκετά για 

να αποδεχθούν ορισµένοι την ήττα τους και συνεχίζουν να προκαλούν . 

Βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν2646 έχουν πάρει άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος από τις Νοµαρχίες περίπου 600 ψυχολόγοι . 

                        Στην περίπτωση  που µέσω του ∆ούρειου Ίππου της 

συγκεκριµένης πρότασης για ΝΠ∆∆ καταργηθούν  οι µεταβατικές 

διατάξεις  του Ν2646,  τότε το κράτος θα υποχρεωθεί να 

αποζηµιώσει αυτούς τους επαγγελµατίες µε υπέρογκα ποσά διότι 

αυτοδίκαια θα κατατεθούν αγωγές από όλους αυτούς τους 

επαγγελµατίες εναντίον της πολιτείας. Συνεπώς ο κλάδος µας θα 

έρθει σε σύγκρουση µε την πολιτεία και θα οδηγηθούµε αµφότεροι 

σε νέες περιπέτειες. 

 

2.  Ο Σ.Ε.Ψ.  και Η  Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ  

 

                  Ο Σ.Ε.Ψ. και η Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ. µετά από διαβουλεύσεις µε την 

Ε.F.P.A., λαµβάνοντας υπ΄ όψιν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Συλλόγων των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε συνάρτηση µε τις επικείµενες 

διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρµογή του Euro 

Psy (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας), µετά από διερεύνηση του 

θέµατος µε διακεκριµένους νοµικούς, γνώστες του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και 

της πρακτικής και τέλος, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τον βαθµό ωριµότητας του 

επαγγέλµατός µας στη χώρα µας, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια  έχουν  

καταλήξει  στην άποψη ότι η πλέον ωφέλιµη για τον κλάδο µας µορφή 

οργάνωσης, την παρούσα περίοδο, είναι αυτή του Νοµικού Προσώπου 

Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), µε τις κατωτέρω τρεις νοµοθετικές 

ρυθµίσεις : 
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1. Υποχρεωτική εγγραφή στον ΣΕΨ όλων  των Ψυχολόγων (Ελλήνων 

και  Ευρωπαίων), που ασκούν νόµιµα το επάγγελµα στη χώρα µας. 

2. Τήρηση µητρώου επαγγελµατιών Ψυχολόγων.  

3.Νοµοθετική σύνδεση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κώδικα 

∆εοντολογίας του ΣΕΨ µε τους Ελληνικούς  νόµους για τους 

Ψυχολόγους. 

Τα προτερήµατα αυτής της νοµικής µορφής είναι τα ακόλουθα:  

1)     ∆ιατηρείται η ιστορική συνέχεια του Σ.Ε.Ψ. (Όνοµα, Περιουσία, Αρχείο, 
Νοµοθεσία, ∆ιεθνείς Σχέσεις). 

2)     ∆ιατηρείται η οικονοµική και πολιτική του αυτοτέλεια, δηλαδή δεν 
µετατρέπεται σε παράρτηµα παραταξιακών, κοµµατικών, κρατικών ή άλλων 
συµφερόντων. 

3)      ∆ιατηρείται η ευέλικτη οργανωτική µορφή του επαγγελµατικού- 
επιστηµονικού φορέα των Ψυχολόγων, όπως απαιτείται σήµερα σε περίοδο 
ανάπτυξης του κλάδου. 

4)     Πρόκειται για µία µορφή οργάνωσης που προτιµάται σήµερα  σε  ∆ιεθνές 
και  Ευρωπαϊκό επίπεδο .  

                  Καταλήγοντας, θεωρούµε ότι αν η Πολιτεία ενδιαφέρεται 

πραγµατικά για το επάγγελµά µας  , θα πρέπει να λάβει  υπ’ όψιν της τη 

βούληση της µεγάλης πλειοψηφίας των Ψυχολόγων που είναι εγγεγραµµένοι 

στον ΣΕΨ (1800 µέλη ) και στην ΠΕΝΟΨΥ.(190 µέλη)  Η βούληση µας είναι η 

αναβάθµιση του Σ.Ε.Ψ. , µέσω της προαναφερθείσας  νοµοθετικής  ρύθµισης. 

 

 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο υιοθετήσει   την   µειοψηφική  αντίληψη και 

προβεί στην διάλυση του ΣΕΨ   θα φέρει ακέραια την ευθύνη της αναταραχής, 

διάσπασης  και αναστολής της επιστηµονικής και επαγγελµατικής εξέλιξης του 

κλάδου µας ,που τόσο µόχθησε η κοινότητα των ψυχολόγων (επαγγελµατίες, 

πανεπιστηµιακοί, φοιτητές) να αναπτύξει  από το 1963 µέχρι σήµερα.   
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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία η διευκρίνιση . 

 

                                                                                       Με εξαιρετική τιµή  

 

 

                               Για τα  ∆.Σ. του Σ.Ε.Ψ. και της Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ. 

 

 

Ο Πρόεδρος  του Σ.Ε.Ψ.                                 Ο Πρόεδρος  της  Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ.                                                

 Θαλής  Ν. Παπαδάκης                                           Άγγελος  Καράµπελας  

 Κλινικός ψυχολόγος                                                Κλινικός ψυχολόγος                                           

 

] 

 

Η   Γ.Γραµµατέας  του Σ.Ε.Ψ.                        Ο Γραµµατέας  της Π.Ε.ΝΟ.ΨΥ. 

Βασιλική ∆.Μπουκουβάλα                                       Βασίλης Αλµπάνης 

Κλινικός ψυχολόγος                                                 Κλινικός ψυχολόγος 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


