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Στα Πανεπιστημιακά Τμήματα, στις Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις
τού Δημοσίου, στους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, μη κερδοσκοπικά σωματεία, Κοινωφελείς Οργανισμούς
κ.λπ., ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ (δια χειρός ή ταχυδρομικώς) ΔΩΡΕΑΝ.
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ΑΝΙΜΑ

προς τον Εκδότη τής Εφημερίδας ΑΝΙΜΑ:
«Στο υπ’ αριθ. φύλλο 52 Ιούλιος Σεπτέμβριος 2010 της εφημερίδας ΑΝΙΜΑ, στην πρώτη σελίδα, αναφέρεστε σε Ψυχίατρο – Παιδοψυχολόγο καθώς επίσης και σε άλλους που σφετερίζονται τον τίτλο του ιατρού. Σας παρακαλούμε να μας
κάνετε επίσημη καταγγελία, με συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε
να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν είναι επιτρεπτό, γενικά και αόριστα, να καταγγέλλετε τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας σύμφωνα
και με την θέση του Δ.Σ. του ΙΣΑ. Ο Ι.Σ.Α. αρκετές φορές στο
παρελθόν έχει προσφύγει προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για αντίστοιχες περιπτώσεις».

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΑΣ 12, 151 21 ΠΕΥΚΗ • Ε-mail: mantisni@otenet.gr • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 53 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Η Ψυχολογική Θεραπεία
[Και κατά άτυπη γραμματική συνένωση: «Ψυχοθεραπεία»]

Και η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Ασκούνται μόνον από Ψυχολόγους και Ιατρούς

Σ

ε ευθεία αναμέτρηση με όσους αντιποιούνται το επάγγελμα του
Ψυχολόγου έχει ταχθεί ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ: Κοινωνικούς Λειτουργούς –ευτυχώς ελαχίστους-,
και κάθε ματαιωμένο στο να εισαχθεί στα Πανεπιστήμια και να σπουδάσει την Ψυχολογία ή την Ιατρική, για να ασκεί νομίμως την δραστηριότητα της Ψυχοθεραπείας και της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής.
Οι «επιτήδειοι», ανταποκρινόμενοι σε διαφημίσεις διαφόρων
«Κέντρων», «Ινστιτούτων», «Εργαστηρίων», παρακολουθούν διάφορα σεμινάρια και στην συνέχεια επιτηδεύονται σε πράξεις άμεσης παρέμβασης στην προσωπικότητα και στην συμπεριφορά ανυποψίαστων πολιτών.
Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αναφορά του
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατήγγειλε μια τέτοια
περίπτωση Κοινωνικής Λειτουργού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ανέφερε το γεγονός προς τους αρμόδιους Εισαγγελείς των περιοχών όπου δραστηριοποιείτο παρανόμως η Κοινωνική Λειτουργός,
ως ακολούθως:
Προς τους κυρίους Εισαγγελείς Πρωτοδικών
*********, *********, *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.
- Αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών *********.
ΘΕΜΑ: Αίτημα ελέγχου εάν είναι κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ιατρού, η κατά δήλωση της ιδίας: «§Κοινωνική Λειτουργός §Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια §Θεραπεύτρια Οικογένειας ****** §Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας», που «Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχοθεραπεύτρια *** ****** και ***
******», και πραγματοποιεί Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο,*** ******.
Αξιότιμοι κύριοι Εισαγγελείς,
Η εν θέματι αναφερομένη προβάλλει δημοσίως –και κατά τρόπον αδιστάκτως βέβαιον με δική της πρωτοβουλία και ατομική της ευθύνη-, προς επαγγελματική προβολή για την αναζήτηση πολιτών-πελατών, μεταξύ των άλλων:

- Ότι είναι: «Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας του ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος *** »,
- Ότι: «Εκπαιδεύτηκε στο “Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων”
της Χάρις Κατάκη στη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ CERTIFICATE
TRAINING PROGRAM IN SYSTEMIC AND FAMILY THERAPY»,
- Ότι: «Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχοθεραπεύτρια *** ***** ***»,
- Ότι αναπτύσσει τις δραστηριότητες:
• «Ατομική-Ομαδική-Οικογενειακή Συμβουλευτική *** Ψυχοθεραπεία»
• «Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ζευγαριών Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία για προβλήματα εφηβείας»
• «Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Γονείς και Ενηλίκους ********** »
Όπως όλα αυτά παρουσιάζονται δημοσίως στο Διαδίκτυο και έχουν αποτυπωθεί στο περιεχόμενο των Εισερχομένων Εγγράφων στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α)
6.094/02.03.2010, β) 6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/α-θ/23.03.2010.
Η ως άνω δημοσίως προβαλλόμενη «Ψυχοθεραπεύτρια» –κατά δήλωση της
ιδίας-, κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της παρεμβαίνει αμέσως στην
«προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου» και ασκεί, «εν τοις πράγμασι», έργο Ψυχολόγου ή Ιατρού.
Τα έγγραφα αυτά ετέθησαν υπόψιν μας ή λάβαμε γνώση απευθείας:
α) Από Μέλος τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, έχον έννομο συμφέρον με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο εστάλη στον Πρόεδρο
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και ετέθη υπόψιν του Σώματος κατά την 28η, Τακτική, Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, στις 6 Μαρτίου 2010 [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 6.094/02.03.2010], και το οποίο επιβεβαίωσε προφορικώς με «ανοικτή» τηλεφωνική συνομιλία διαρκούσης της συνεδριάσεως.
β) Από σχετικές διαφημιστικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο, της ως άνω παρουσιαζομένης, προς αναζήτηση πολιτών - πελατών και πρόσκληση για παροχή,
«εν τοις πράγμασι», υπηρεσιών Ψυχολόγου ή Ιατρού, ληφθείσες σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με απευθείας εκτύπωση από σχετική Ιστοσελίδα τού Διαδικτύου δημοσίως εκτιθεμένης και με ελεύθερη πρόσβαση, με επί μέρους σελίδες και ταξινόμηση, και Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL): «http://www.****.gr».[Ει-
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σερχόμενα Έγγραφα στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με
αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: β) 6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/αθ/23.03.2010].
Προς τούτο υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά και τα δεκατρία (13) συνημμένα έγγραφα τα οποία ευρίσκονται στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: α) 6.094/02.03.2010, β)
6.113/α-θ/06.03.2010, γ) 6.174/α-θ/23.03.2010, δ) 3.780/24.07.2007, ε) 2.592/αβ/27.06.2006, στ) 4.875/α-ζ/04.10.2008, ζ) 4.982/α-ιζ/11.11.2008, η) 4.940/αιγ/04.10.2008, θ) 5.910/05.12.2009, ι) 5.878/α-γ/24.11.2009, ια) 6.170/αγ/23.03.2010, ιβ) 5.973/α-β/19.01.2010, και ιγ) 5.974/19.01.2010.
Υποβάλλοντας δι’ αυτής τα εν θέματι, αιτούμεθα τα καθ’ Υμάς.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΕΠΑΓΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Το έννομο δικαίωμα και το έννομο συμφέρον τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου ευθέως προκύπτει εκ των κατωτέρω:
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.474 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του
Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη [Στην
βάση τού εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ7α/Γ.Π. 91.465/12-07-2007 της
Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εισερχόμενο
Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.780/24.07.2007], Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων τής χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης.
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία
τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η Αντιπροσωπευτική Επιστημονική - Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα.
Με βάση το Καταστατικό τού Συλλόγου μας, και όπως καταδεικνύεται από
την μέχρι σήμερα δράση μας, με αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων, σαφώς και κυρίως επιδιώκουμε και αποφασιστικώς παρεμβαίνουμε ώστε:

Συνέχεια στη σελίδα
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αποκλειστικ από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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WISC-III
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ΑΝΙΜΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Η Ψυχολογική Θεραπεία και η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Συνέχεια από την Πρώτη σελίδα

α) Να υπάρχουν σαφή, διακριτά, έγκυρα και αξιόπιστα προσόντα Ψυχολόγου
και να τηρούνται οι νόμοι που η Ελληνική Πολιτεία θεσπίζει για το επάγγελμά μας.
β) Να εξαλειφθεί η αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος, η οποία είναι σε βάρος τής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ψυχολόγου και δημιουργεί συνθήκες διαφθοράς στους διάφορους τομείς όπου εργάζονται οι Ψυχολόγοι.
γ) Να προάγεται διαρκώς ο Ψυχολόγος, ως επιστήμονας-επαγγελματίας, με
στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών προς το Κοινωνικό Σύνολο.
δ) Να τηρείται η νομιμότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και οι Ψυχολόγοι να τηρούν, κατ’ ανάλογον εφαρμογήν, τους κανόνες δεοντολογίας τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη
θεσμοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας για το Επάγγελμα του Ψυχολόγου.
Πρώτος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Η προστασία τών οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του
Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα».
Έβδομος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
είναι: «Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των
ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη τού κοινωνικού συνόλου
προς την επαγγελματική ομάδα τών ψυχολόγων».
Όγδοος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου είναι: «Οι ψυχολόγοι να υπόκεινται σε έλεγχο, ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου και του κλάδου το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους».
Δέκατος καταστατικός σκοπός τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
είναι: «Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής
Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και
συμφερόντων όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το
επάγγελμα του ψυχολόγου».
Επί τη βάσει των ανωτέρω σκοπών τού Καταστατικού του –όπως αυτοί
έχουν περιαφθεί με το κύρος τής Εκουσίας Δικαιοδοσίας τής Ελληνικής Δικαιοσύνης-, ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος υπερασπίζεται το έννομο αγαθό
τής Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα της Ψυχικής Υγείας, και έχει νομιμοποιηθεί
να παρεμβαίνει –ως Νομικό Πρόσωπο έχον έννομο συμφέρον-, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης [Ενώπιον των Δικαστηρίων, από τού κατωτέρου βαθμού
έως το Συμβούλιο της Επικρατείας], για ζητήματα άσκησης, «με οποιονδήποτε
τρόπο», του επαγγέλματος του Ψυχολόγου,
Και με βάση την Ad Hoc απόφαση (4026/2008/31.12.2008) του Συμβουλίου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”, στους
σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Καταστατικού του,
η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών
δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον, και κατά την Άρχουσα Νομολογία τού Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ως ανωτέρω), παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν
στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός τών οποίων εντάσσονται
και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών.
Επιπροσθέτως:
Πρώτον: Η Διοίκηση, δια τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: Αρ. Πρωτ.:
Υ7γ/ΓΠ/49.361/19-06-2006 [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου
Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 2.592/αβ/27.06.2006], προσδιορίζει ότι: «Μετά τα ανωτέρω, είναι ολοφάνερο ότι ο επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Ψυχολόγου αν δεν
έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις».
Δεύτερον: Η αρμοδιότητα για άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και
στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου ανήκει στον κάτοχο Αδείας Ασκήσεως του
Επαγγέλματος του Ψυχολόγου [Άρθρο 1 τού Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/2012-1979), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 τού ιδίου Νόμου]. Νόμος «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπου
στο άρθρο 1 ορίζεται: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. 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 τους» και στο άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»,
ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη».
Τρίτον: Από την προαναφερθείσα ρητή, και εν θέματι μοναδική, διάταξη ειδικού νόμου (η οποία ως γνωστόν, με βάση την επικρατούσα Φιλοσοφία Δικαί-

Ασκούνται μόνον από Ψυχολόγους και Ιατρούς
ου, επικρατεί πάσης συναφούς διατάξεως γενικού νόμου), συνάγεται ότι: Η αρμοδιότητα για άμεση παρέμβαση στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά
τού ανθρώπου αποδίδεται στον Ψυχολόγο. Η αρμοδιότητα των Ψυχιάτρων και
των Παιδοψυχιάτρων, ως εξειδικευμένων Ιατρών, για παρεμβάσεις σε θέματα
Ψυχικής Υγείας τού ανθρώπου, και επομένως για παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά, ορίζεται με βάση τις διατάξεις τού όλου πλέγματος της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, οι οποίες δίδουν την γενική και ειδική αρμοδιότητα στους ιατρούς για «θεραπευτικές παρεμβάσεις δια του Λόγου», «ψυχολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις» και «Ψυχολογικές Θεραπείες».
Τέταρτον: Για την άσκηση των παρεμβάσεων για εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου πρέπει –για λόγους προστασίας
τής Δημόσιας Υγείας-, να υπάρχει πάντοτε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού, των μόνων νομιμοποιουμένων να παρεμβαίνουν, η οποία Άδεια λαμβάνεται αφού ο αιτών έχει κριθεί υγιής,
μετά από εξέταση από ειδικούς ιατρούς. Όποιος ασχολείται και παρεμβαίνει αμέσως στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, και επομένως
στην Ψυχική του Υγεία (Ψυχολόγος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος), πρέπει να έχει
διδαχθεί Ψυχοπαθολογία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, για να μπορεί στην
κλινική πράξη να κάνει διαφορική διάγνωση του υγιούς από τον πάσχοντα.
Πέμπτον: Οι άμεσες παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και
της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου είναι παρεμβάσεις στην ψυχική του υγεία και,
επομένως, ο επιστήμονας – επαγγελματίας που ασκεί παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά θα πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση και
να έχει κριθεί ικανός για να κάνει διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων,
και ανάμεσα στις φυσιολογικές και στις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας τού ανθρώπου. Ο οποιοσδήποτε ασκεί συμβουλευτικό έργο, και ουσιαστικώς έργο αρχικής θεραπευτικής παρέμβασης, για ζητήματα Προσωπικότητας και Συμπεριφοράς, θα πρέπει να έχει διδαχθεί, σε επίπεδο Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, να έχει εξετασθεί, με αδιάβλητες ακαδημαϊκές διαδικασίες, και να
έχει κριθεί ικανός να διακρίνει τις φυσιολογικές από τις παθολογικές εκδηλώσεις τής Προσωπικότητας και της Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, σύμφωνα με τα
πρότυπα υγιούς Συμπεριφοράς και Προσωπικότητας, και με τα διεθνώς ισχύοντα Συστήματα Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς, ως ακολούθως:
...................................................
Δωδέκατον: Οι προβαλλόμενες δημοσίως, προς διαφήμιση και αναζήτηση
πολιτών-πελατών, «επιστημονικές-επαγγελματικές» ιδιότητες: «Ψυχοθεραπευτής», «Συστημικός Ψυχοθεραπευτής», «Θεραπευτής Οικογένειας», «Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας», «Κλινικός Ψυχολόγος», «Ειδικός Ψυχοπαιδαγωγικός Σύμβουλος», «Παιδοψυχολόγος», «Σχολικός Ψυχολόγος», «Ψυχαναλυτής», «Οικογενειακός Σύμβουλος», «Σύμβουλος Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης», «Θεραπευτής Διαπροσωπικών Σχέσεων», «Θεραπευτής Προσωπικής Ανάπτυξης», «Σύμβουλος Ζεύγους», «Σύμβουλος Γάμου», «Σύμβουλος
Γονέων», «Σύμβουλος Παιδιών», «Σύμβουλος Εφήβων», «Σύμβουλος Μετεφήβων», «Σύμβουλος Ενηλίκων», «Σύμβουλος Οικογένειας», «Σύμβουλος Γάμου»,
«Σύμβουλος Ανθρωπίνων Σχέσεων», «Σύμβουλος Συμπεριφοράς», «Σύμβουλος
Σχέσεων», «Σύμβουλος Σχέσεων, Παιδιού και Οικογένειας», «Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού», «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας», «Σύμβουλος», «Ειδικός τής Συμπεριφοράς», «Κλινικός Υπνοθεραπευτής», «Σύμβουλος Ψυχολόγος»,
«Συμβουλευτικός Ψυχολόγος», «Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος», «Ψυχοπαιδαγωγός»,
«Ειδικός Συναισθημάτων», «Εμψυχωτής», «Δραματοθεραπευτής», «Χοροθεραπευτής», «Παιγνιοθεραπευτής», «Ψυχοκοινωνιολόγος», «Ψυχοφυσιολόγος», και
τα όμοια, είναι ανυπόστατα δήθεν «επιτηδεύματα», τα οποία προβάλλονται από
όσους «με οποιονδήποτε τρόπο» αντιποιούνται το επάγγελμα του Ψυχολόγου [Νόμος 991/1979, ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-1979] ή, ακόμη, από επαγγελματίες Ψυχικής
Υγείας, δηλαδή Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, που προβαίνουν σε
πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού προς συναδέλφους τους [Νόμος 3418/2005,
Φ.Ε.Κ. 287/τ.Α΄/28.11.2005, άρθρο 21, παράγραφος 2] και παραπλανούν ως προς
κεκτημένα πιστοποιημένα προσόντα.
Δέκατο Τρίτον: Η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από τον European
Association of Psychotherapy (EAP) να συμπεριληφθεί ξεχωριστή επαγγελματική κατηγορία, του «ψυχοθεραπευτή», στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ/07.09.2005
[σχετικώς με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες τής
Ευρωπαϊκής Ένωσης], απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Εισερχόμενα Έγγραφα στο Αρχείο τού
Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία:
α) 4.875/α-ζ/04.10.2008 – σελίδα γ΄: «It is also important to note that the
proposal by EAP (European Association of Psychotherapy) to include
“psychotherapists” in the Directive as a separate professional group was
rejected by the European Council and the Parliament», β) 4.982/α-ιζ/11.11.2008
– σελίδα στ΄: «Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση της EAP (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπεία) να συμπεριληφθούν οι “Ψυχοθεραπευτές”
στην Οδηγία ως ξεχωριστή επαγγελματική κατηγορία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο», γ) 4.940/α-ιγ/04.10.2008 – σελίδες: ε΄,
η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄]. Τα ανωτέρω, τα θέσαμε υπόψιν και της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

[Εξερχόμενο Έγγραφο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.910/05.12.2009], κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ [Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου
Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.878/αγ/24.11.2009].
...................................................
Δέκατο Έννατον: Με βάση ΔΙΑΤΑΞΗ του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών
ΚΩ, η οποία επικυρώθηκε από σχετική απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε κοινωνιολόγο να υλοποιεί «σεμινάρια αυτογνωσίας». Και αυτό, όχι λόγω τής εξετάσεως προσωπικών
επιστημονικών – επαγγελματικών στοιχείων, αλλά λόγω τής επιστημονικής –
επαγγελματικής του ιδιότητος ως: «-κοινωνιολόγος», οι οποίοι επιστήμονες –
επαγγελματίες, οι κοινωνιολόγοι, δεν έχουν καμμία αρμοδιότητα για παρόμοιες
άμεσες παρεμβάσεις στην Προσωπικότητα και στην Συμπεριφορά τού ανθρώπου, όπως σαφώς προκύπτει και από το ρυθμιστικό πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας-Διεθνές Γραφείο Εργασίας, θέση
την οποία έχει τεκμηριώσει ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, σε σχετικό
έγγραφο στο οποίο κάνει ειδική αναφορά ο κύριος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
...................................................
Τριακοστόν: Στο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τής υπηρεσίας: 508/Δ/05.01.2010, του Γραφείου Κολλεγίων τής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
[Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με
αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 5.974/19.01.2010], αναφέρονται: “ΘΕΜΑ:
«Βεβαιώσεις Σπουδών». Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 5.911/5-12-09 εγγράφου σας
που μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση ιδιωτικής Εκπαίδευσης με το αριθμ.
157159/Δ5/23-12-09 έγγραφο, σχετικά με τη χρήση των τίτλων «Πιστοποίηση» και
«Πιστοποιητικό» από ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για τη βεβαίωση εκπαιδεύσεων σε ψυχομετρικές δοκιμασίες ή ψυχολογικές θεραπευτικές τεχνικές, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 1 της Υ.Α. 68040/Δ6/1206-09 (ΦΕΚ1254/Β/25-06-09) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας
λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με
τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης
και κατάρτισης.”.
Με εξαιρετική τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Διοικητικού Συμβουλίου
H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ» - «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ» παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Δικαστήριο τής Χώρας και καταδικάσθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, με βάση το Κατηγορητήριο, για ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΝ παράβαση του Νόμου:
«... Κατηγορείσαι ότι ................... σε οικεία ιστοσελίδα του διαδικτύου διαφημιζόσουν ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια δραστηριότητες που ανέπτυσσες στην ......... και οι οποίες
παρεμβαίνουν αμέσως στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά
του ανθρώπου που ανάγονται στην ειδικότητα του Ψυχολόγου, χωρίς να κατέχεις την κατά Νόμο προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 1 και 12 Ν.
991/79 σε συνδ. Με το άρθρο 458 Π.Κ.».
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος παρέστη στο Δικαστήριο,
δηλώνοντας Παράσταση Πολιτικής Αγωγής, με τον διορισθέντα ως
Αντίκλητο δικηγόρο τής έδρας τού Δικαστηρίου, και με τους Συνηγόρους – Νομικούς Παραστάτες - Γενικούς Πληρεξουσίους – Αντιπροσώπους και Αντικλήτους τού Νομικού Προσώπου: α) Τον κύριο
Πέτρο Ι. Μηλιαράκη, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 6.376], Νομικό
Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και β) Τον κύριο Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ: 14.605], Νομικό Συνεργάτη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
Στην Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, μεταξύ άλλων,
αναφέρονται: «Από τις προαναφερόμενες πράξεις τής κατηγορουμένης υπέστημεν ως Σύλλογος άμεση ζημία συνιστάμενη αφενός μεν
στην τρώση τού κύρους τού επαγγέλματος του Ψυχολόγου, αφετέρου δε στον κλονισμό τής εμπιστοσύνης τού κοινού προς τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα του Ψυχολόγου από την ανεξέλεγκτη
δραστηριοποίηση στο σχετικό επιστημονικό-επαγγελματικό πεδίο
ατόμων μη κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του
αντιστοίχου επαγγέλματος. Όπως δε έχει νομολογηθεί σχετικώς από
το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διατάξεις τού Νόμου 991/1979
έχουν τεθεί χάριν τού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι προς τον σκοπό
«της εξασφαλίσεως και προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών
και των ενηλίκων από την ανεξέλεγκτον άσκησιν του επαγγέλματος
του Ψυχολόγου από αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα».
[Αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση, καθώς και για παρόμοιες
υποθέσεις, είναι αναρτημένα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο
τού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: www.psy.gr].
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[Η αλήθεια γεννά μίσος]

Η ΑΝΙΜΑ αποστέλλεται, επί πλέον των μονίμων συνδρομητών, και σε παραλήπτες τα στοιχεία αποστολής των οποίων συνελέγησαν με δημοσιογραφική έρευνα. Στόχος τής αποστολής είναι η ενημέρωση και η διάδοση των ιδεών. Η ΑΝΙΜΑ σέβεται το δικαίωμα στην διαφορετική άποψη, είναι
υπέρ τής ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, και «ανοικτή» στην δημοσίευση της αντίθετης άποψης.
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ΑΠΟ ΤΙΣ

βιβλιοφωτο παρουσίαση

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις κυριότερες τεχνικές της
στατιστικής ανάλυσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και των
επιστημών της Αγωγής, αφού η Στατιστική έχει καταστεί πλέον ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ποσοτικής ανάλυσης στα συγκεκριμένα
ερευνητικά πεδία. Απευθύνεται σε όσους ξεκινούν την ενασχόλησή τους
με το χώρο της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, αλλά και στους
πιο έμπειρους ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για εξελιγμένες μεθοδολογίες στο χώρο της εφαρμοσμένης Στατιστικής.
Το κυρίαρχο πνεύμα κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου
ήταν η παρουσίαση των διαφόρων στατιστικών τεχνικών χωρίς τη χρήση «δύσκολων» μαθηματικών εννοιών, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά για το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Για το λόγο αυτό επικεντρωθήκαμε στη «χρηστική» διάσταση της Στατιστικής,
με εφαρμογές κυρίως (αλλά όχι μόνο) μέσω του λογισμικού Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) και της μετεξέλιξής του σε Predictive Analysis SoftWare (PASW). Από την άλλη πλευρά όμως, δεν επιθυμούσαμε το βιβλίο να θεωρηθεί αποκλειστικά ως μια παράθεση «έτοιμων συνταγών» για τη Στατιστική. Έτσι, για το μυημένο μαθηματικά
αναγνώστη και για τη σε βάθος κατανόηση των εννοιών υπάρχουν πολλές αναφορές στη μαθηματική μεθοδολογία, οι οποίες όμως δεν είναι
απαραίτητες για την πρακτική κατανόηση των στατιστικών τεχνικών
από όσους δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο.
Το βιβλίο μπορεί να «χωρισθεί» σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τα Κεφάλαια 1-9 και καλύπτει τις πιο γνωστές στατιστικές προσεγγίσεις στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων δεν απαιτείται ισχυρό μαθηματικό
υπόβαθρο και η ύλη είναι ανάλογη ενός προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών ή είναι επαρκής για μια αρχική προσέγγιση σε μεταπτυχιακό
επίπεδο. Προτείνουμε στον αναγνώστη να μην επιμείνει στην (πλήρη)
κατανόηση ενός μαθηματικού τύπου, αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα,
αλλά στην ποιοτική διάσταση της μεθόδου και των αποτελεσμάτων
της. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η προσπάθεια «απο-μαθηματικοποίησης» δε σημαίνει ότι δεν απαιτείται σοβαρή και συστηματική
προσπάθεια για την κατανόηση του υλικού.
Στο δεύτερο μέρος (Κεφάλαια 10-14) παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες στατιστικές τεχνικές.
Από τον ΠΡΟΛΟΓΟ του βιβλίου
Η ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΥΛΗ.
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Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις απόψεις
των συγγραφέων

ANIMA-TEYXOS 53:Layout 4

ΣΕΛΙΔΑ 4

2/16/11

2:34 PM

Page 4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
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