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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην πρόταση νόµου 

«Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ψυχολογική 

υποθεµελίωση και στήριξη του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου, και σύσταση 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 

Προς την Βουλή των Ελλήνων 

Α΄ Επί της Αρχής 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, ραγδαία ανάπτυξη και 

ευρεία εφαρµογή των δεδοµένων της επιστήµης της Ψυχολογίας. Οι απαιτήσεις των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών συνδεδεµένες µε την χρήση των ψυχολογικών υπηρεσιών και των 

επιστηµονικών-επαγγελµατικών δεξιοτήτων των ψυχολόγων (όπως οι απαιτήσεις αυτές 

προσδιορίζονται από το Συµβούλιο της Ευρώπης), υπερβαίνουν τους αρχικούς επιστηµονικούς-

επαγγελµατικούς επιµερισµούς των κλάδων της Ψυχολογίας, σε Υγείας-Περίθαλψης, 

Εκπαίδευσης ή Οργανωτικής Ψυχολογίας. Απαιτείται συνθετική, απαρτιωµένη εκπαίδευση και 

κατάρτιση των επιστηµόνων-επαγγελµατιών ψυχολόγων, και ολιστική-συνθετική παρέµβαση. 

Ο κατακερµατισµός της γνώσης έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για «τεχνικούς της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς και των ικανοτήτων», και για «τεχνολόγους των προβληµάτων της 

προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του ανθρώπου». 

Μια ποικιλία θεµάτων, όπως οι πολυπολιτισµικές οµάδες πληθυσµού, κυρίως στα αστικά 

κέντρα, η πρόληψη και η αντιµετώπιση κρίσεων και καταστροφών, η ακούσια µετανάστευση 

και οι πρόσφυγες, προϋποθέτουν την χρήση των ψυχολογικών γνώσεων και τεχνικών, όχι 

µόνον µετά την επέλευση των προβληµάτων, αλλά, κυρίως, κατά την διαδικασία του 

σχεδιασµού, πρόληψης και παρέµβασης για την αντιµετώπισή τους, µέσα το Σχολείο και µέσα 

στην Κοινότητα. 

Στην βάση αυτή αναζητούνται τρόποι και περισσότερες ευκαιρίες για να ασκηθεί ευρεία 

εφαρµογή των δεδοµένων της επιστήµης Ψυχολογίας στο Σχολείο και στην Κοινότητα, καθώς 

και χρησιµοποίηση των επιστηµονικών-επαγγελµατικών δεξιοτήτων του Ψυχολόγου για την 

προαγωγή του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου και την αντιµετώπιση των δυσκολιών, των 

κινδύνων ή αποτυχιών στους σκοπούς της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας των 

παιδιών και του δυναµικού τους, της λειτουργικής ένταξης και προσαρµογής τους στο Σχολείο 

και στην Κοινότητα. 

Στην Ελλάδα υπάρχει µια ιστορική καθυστέρηση σε θέµατα παροχής ψυχολογικών 

υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα. Το γεγονός αυτό συµβαίνει παρά την αναγνώριση 

ότι αποτελεί βασικό συντελεστή για την αναβάθµιση της Ελληνικής εκπαίδευσης, για να 

µπορέσει να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις παγκόσµιες αλλαγές στον 21
ο
 αιώνα. 
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Στο πλαίσιο των συζητήσεων για αλλαγές στην Εκπαίδευση και για την αναβάθµισή της, 

και µε αφορµή τραγικά γεγονότα και καταστάσεις κρίσεως, η ανάγκη για ψυχολογική 

υποστήριξη των µαθητών, των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών, και των εκπαιδευτικών, 

και η χρησιµοποίηση των επιστηµονικών-επαγγελµατικών δεξιοτήτων του Ψυχολόγου για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση των προβληµάτων µάθησης και συµπεριφοράς που 

εκδηλώνονται στο Σχολείο και στην Κοινότητα έχει ήδη καταστεί αναγκαία και αναγνωρίζεται 

η ανάγκη του εκσυγχρονισµού της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα. 

Ο Ψυχολόγος, µε βάση το θεσµικό πλαίσιο άσκησης του έργου του, «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». Έτσι, µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που αναπτύσσονται και ενδηµούν στο Σχολείο και στην Κοινότητα, χωρίς 

να βεβαίως παραγνωρίζεται η οικονοµική και κοινωνική διάσταση των προβληµάτων αυτών. 

Στην πρόταση που εισηγούµαστε λάβαµε υπ’ όψη µας την τρέχουσα συζήτηση γύρω από 

κοµβικές επιλογές σχετικώς µε την ένταξη των δεδοµένων της επιστήµης της Ψυχολογίας στην 

καθηµερινή εκπαιδευτική-παιδαγωγική πρακτική, στην εσωτερική σχολική ζωή, στην 

εξωτερική µαθητική ζωή, στην ζωή στην Κοινότητα. 

Επιπλέον, αντλήσαµε από την εµπειρία των ψυχολόγων στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής 

µέσα και έξω από τη σχολική µονάδα, από την λειτουργία των ψυχολόγων σε εξωσχολικές 

κοινοτικές δοµές: Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κοινωνικές 

Υπηρεσίες, Κέντρα Πρόληψης, Κέντρα Κοινωνικής Μέριµνας. 

Ειδικότερα συµπεριλάβαµε στον προβληµατισµό µας: 

• Την καθυστέρηση που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικώς µε την παροχή ψυχολογικών 

υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 

• Τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήµατα µεµονωµένων µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων 

και κηδεµόνων, αλλά και του Σχολείου ως συστήµατος, που επιτάσσουν την ένταξη των 

ψυχολογικών υπηρεσιών στην Εκπαίδευση, στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 

• Την ανάγκη της ψυχολογικής υποθεµελίωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 

• Την ανάγκη της ψυχολογικής υποθεµελίωσης και στήριξης του παιδαγωγικού έργου 

των διδασκόντων. 

• Την ανάγκη της ψυχολογικής στήριξης των διδασκόντων. 

• Την ανάγκη της ψυχολογικής στήριξης των µαθητών. 

• Την ανάγκη της ψυχολογικής στήριξης των γονέων και κηδεµόνων. 

• Την ανάγκη να γίνει ιεράρχηση των προβληµάτων και της διαδικασίας παρέµβασης. 

• Την νέα, ραγδαίως µεταβαλλόµενη κοινωνική και σχολική πραγµατικότητα, µε 

εδραιωµένη την τάση για πολυπολιτισµική προοπτική που επιβάλλει την 

θεσµοθετηµένη εισαγωγή της παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών στο Σχολείο και την 

Κοινότητα προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι πιεστικές, εν πολλοίς, ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, των µαθητών και των οικογενειών τους. 

• Το γεγονός ότι η διαδικασία ένταξης, λειτουργικής προσαρµογής και απόδοσης στο 

σηµερινό σχολείο δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε δεδοµένη και αναδεικνύεται σε 
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παράγοντα αποφασιστικής σηµασίας για την εσωτερική σχολική ζωή, για την εξωτερική 

µαθητική ζωή, για το εκπαιδευτικό σύστηµα, για τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, 

την οικογένεια, την Κοινότητα. 

• Το γεγονός ότι τα προβλήµατα των ατόµων και των οικογενειών, οι δυσλειτουργίες των 

φορέων και των θεσµών που συνθέτουν την Κοινότητα αντανακλώνται και διαπερνούν 

την ζωή των εταίρων στο Σχολείο, το έργο και την απόδοση µαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

• Το γεγονός ότι τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες του Σχολείου διαχέονται στην 

Κοινότητα, την επηρεάζουν, την καθορίζουν, την προσδιορίζουν, και την 

χαρακτηρίζουν. 

• Την ανάγκη για αναδιοργάνωση των σπουδών Ψυχολογίας, σε επίπεδο προπτυχιακών 

και µεταπτυχιακών σπουδών, σε αντιστοιχία µε την αναδιοργάνωση των σπουδών 

Ψυχολογίας και άσκησης του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στο σύνολο των Κρατών-

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

• Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω, την ανάγκη για επιλογή του κατάλληλου 

οργανωτικού και λειτουργικού συστήµατος για την οργάνωση και παροχή των 

ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, για την ψυχολογική 

υποθεµελίωση και στήριξη του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου στο Σχολείο και την 

Εκπαίδευση, µέσα στο Σχολείο και στην Κοινότητα, εναλλακτικώς ή σε επί µέρους 

συνδυασµό: 

- Εξωσχολικές κοινοτικές δοµές: Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κέντρα Πρόληψης, Κέντρα Κοινωνικής Μέριµνας. 

- Εκπαιδευτικές δοµές: Προσθήκη στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα και τη 

σηµερινή διοικητική δοµή διαδικασιών ψυχολογικής υποστήριξης, µέσα στο 

Σχολείο ή έξω από το Σχολείο, είτε στα Γραφεία Εκπαίδευσης είτε στην Περιφέρεια 

όπως συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση των ΚΕ∆∆Υ, των Συµβουλευτικών Σταθµών 

Νέων, καθοδηγούµενη και εποπτευόµενη σε όλες τις περιπτώσεις από τα ανάλογα 

εποπτικά όργανα των εκπαιδευτικών. 

- Ένταξη των ψυχολογικών υπηρεσιών, της ψυχολογικής υποστήριξης και 

παρέµβασης σε ένα λειτουργικό σύστηµα, µε τις λιγότερες προβλεπόµενες 

λειτουργικές και διοικητικές παθογένειες, µε άξονες τον Εκπαιδευτικό, τον Μαθητή 

και την Οικογένεια, µέσα στο Σχολείο και στην Κοινότητα, εµπλουτισµένο µε νέες 

λειτουργίες και σε νέα οργανωτική και λειτουργική βάση. Με διασύνδεση των 

ψυχολογικών υπηρεσιών που ενδυναµώνουν ένα Σχολείο ενταγµένο στην 

Κοινότητα, που υποθεµελιώνουν µε τα δεδοµένα της επιστήµης της Ψυχολογίας το 

εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο, που στηρίζουν τους γονείς και τους κηδεµόνες των 

µαθητών, που καλλιεργούν την προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας, που 

προωθούν µέτρα πρόληψης, που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και διασυνδέουν 

την διαδικασία της Εκπαίδευσης µε την Οικογένεια και την Κοινότητα. 

• Το αναντίρρητο, ότι ανάλογα µε το οργανωτικό σχήµα, µε το οποίο θα οργανωθούν οι 

υπηρεσίες και τα προγράµµατα παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών στο Σχολείο και την 

Κοινότητα, θα έχουµε ή την µέγιστη δυνατή απόδοση και ανταποδοτικότητα των 

ψυχολογικών υπηρεσιών και προγραµµάτων στο Σχολείο και στην Κοινότητα ή την 

αποτυχία και την κατάρρευση του θεσµού. 
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Η επιτυχηµένη λειτουργία, απόδοση και ανταποδοτικότητα των προγραµµάτων και των 

υπηρεσιών που παρέχονται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.), το 

οποίο θεσµοθετήθηκε µε τον νόµο 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/31.07.1995, άρθρο 4), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και το οποίο στα δεκαπέντε (15) χρόνια λειτουργίας του έχει να 

επιδείξει αποτελεσµατικότητα και διαρκώς αυξανόµενη αποδοτικότητα και ανταποδοτικότητα, 

µας οδήγησε να επιλέξουµε ένα οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο δοκιµασµένο στην 

πράξη. 

Επιλέξαµε και προτείνουµε το οργανωτικό πρότυπο της «αυτοοργάνωσης» και 

«επαγγελµατικής αυτορύθµισης» των ψυχολόγων, σε ό,τι αφορά την προετοιµασία, την 

οργάνωση, την λειτουργία και την παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα, στην προοπτική της µέγιστης ποιότητας και της οριζόντιας έκτασης των 

δραστηριοτήτων τους [στην βάση ενός αυστηρώς καθορισµένου θεσµικού πλαισίου και 

προβλεποµένων εξουσιοδοτικών διατάξεων για την ανάπτυξη και παροχή των ψυχολογικών 

υπηρεσιών στο Σχολείο και την Κοινότητα], προκειµένου να αποφευχθούν οργανωτικές 

δυσλειτουργίες, διακλαδικές αντιπαραθέσεις, περιχαρακώσεις, αυτοακυρώσεις, 

περιθωριοποίηση του έργου και ακύρωση του ρόλου του Ψυχολόγου. 

Όλοι οι ψυχολόγοι που θα συµµετέχουν στην παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών στο 

Σχολείο και την Κοινότητα, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου 

έως τον «Ψυχολόγο Μέλος της Κινητής Μονάδας» ή τον «Ψυχολόγο Μέλος της Μονάδας 

Άµεσης Παρέµβασης ανά την Επικράτεια» για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στα πλέον 

αποµακρυσµένα Σχολεία και Κοινότητες, ή/και όπου υπάρχει άµεση ανάγκη παρέµβασης, θα 

κρίνονται µε βάση τις επιλογές τους που οδήγησαν στο συγκεκριµένο κάθε φορά αποτέλεσµα 

των παρεµβάσεών τους. Η κρίση αυτή και αξιολόγηση θα γίνεται και από τους ίδιους τους 

χρήστες των ψυχολογικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα παρεµβαίνουν αποφασιστικώς και θα δρουν 

καταλυτικώς στην περαιτέρω πορεία ανάπτυξης της υπηρεσίας ή του προγράµµατος. Το ίδιο το 

Σχολείο και η Κοινότητα θα αξιολογούν το έργο του Ινστιτούτου, στο τελικό αποτέλεσµα των 

επιλογών οργάνωσης και λειτουργίας του, από το εάν ωφελήθηκαν και σε ποιό βαθµό από την 

παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών, τις οποίες συµφωνήθηκε να λάβουν, εάν τις έλαβαν και 

σε ποια ποιότητα τις έλαβαν. Οι εκπαιδευτικοί, τα όργανα και οι φορείς τους, οι µαθητές, οι 

γονείς και οι φορείς τους, θα θέτουν τα αίτηµα για µελέτη, προγραµµατισµό και παρέµβαση και 

ο Ψυχολόγος (ως άτοµο και οµάδα, ως Ινστιτούτο, ως διοικητικό και επιστηµονικό-

επαγγελµατικό προσωπικό και συνεργάτες), θα παρέχει τις ψυχολογικές υπηρεσίες µε βάση 

προγραµµατικές συµφωνίες ελεύθερα κι ισότιµα υπογεγραµµένες. 

Επιπροσθέτως, θα καθορίζεται σαφώς ότι όσοι παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες στο 

Σχολείο και στην Κοινότητα, παρέχουν το έργο τους, ως επιστηµονική-επαγγελµατική πράξη, 

µε ατοµική τους επιστηµονική-επαγγελµατική ευθύνη και υποχρέωση, µε βάση την 

επιστηµονική-επαγγελµατική δεοντολογία, και µε βάση τις διατάξεις του σχετικού κεφαλαίου 

του Εσωτερικού Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου και τις διατάξεις 

της σχετικής νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, 

καθώς και το συνολικό θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της παροχής των συγκεκριµένων 

συµφωνηθέντων ψυχολογικών υπηρεσιών. 

Θα αποτιµάται ταυτοχρόνως και η ανταποδοτικότητα του έργου του Ινστιτούτου, της 

∆ιοίκησης, των εργαζοµένων, των συνεργατών και ως οικονοµικής µονάδας, ακόµη και µε 

µεγέθη σχέσεων κόστους/απόδοσης, µε δεδοµένη την επιχορήγηση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό και την διάθεση εθνικών πόρων, και τον κοινωνικό χαρακτήρα της αποστολής 

του. 
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Με των εντοπισµό των δυσλειτουργιών θα λαµβάνονται τα πολιτικά και διοικητικά εκείνα 

µέτρα που θα οδηγούν σε υπέρβαση των αδυναµιών. 

Με τον χαρακτήρα του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου, υπό αυστηρό, θεσµικώς 

κατοχυρωµένο, διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο και την άµεση πολιτική ευθύνη του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Ινστιτούτο θα αποδώσει έργο 

πολλαπλάσιο από αυτό που θα αναλογούσε για τον ίδιο κονδύλι του Προϋπολογισµού εάν αυτό 

διατίθετο για την πλήρωση θέσεων Ψυχολόγων ΠΕ σε σχολικές µονάδες. 

Στην περίπτωση που θα είχαµε την ένταξη ανεξαρτήτων-µεµονωµένων ψυχολόγων σε κάθε 

σχολική µονάδα, (σε όσες από αυτές θα ήταν δυνατό να πληρωθούν θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ), 

τότε κατά ασφαλή πρόβλεψη µε βάση τα δεδοµένα της ιστορικής και συγχρονικής συγκριτικής 

µεθόδου έρευνας και µελέτης των θεσµών, οι ψυχολόγοι αυτοί θα ενσωµατώνονταν στο 

σύστηµα, θα αποτελούσαν µέρος της παθολογίας του, θα την αναπαρήγαγαν, θα γίνονταν 

µέρος του προβλήµατος, θα ακυρώνονταν. Το αποτέλεσµα θα ήταν η περιθωριοποίησή τους 

και µαζί µ’ αυτό και η κατάρρευση του θεσµού της παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών στο 

Σχολείο. 

Συνοπτικώς, ο Ψυχολόγος εντάσσεται λειτουργικώς στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 

Παρέχει το έργο του µέσα στο Σχολείο και µέσα στην Κοινότητα. Όµως, οργανικώς 

εντάσσεται στο δυναµικό του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα, µε επιλογή σχέσεων εργασίας: σύµβασης εξαρτηµένης σχέσης εργασίας 

ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή σύµβασης µίσθωσης έργου. Ο Ψυχολόγος αξιολογείται 

διαρκώς για το έργο του και την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών του, ως άτοµο 

και ως οµάδα, ως Ινστιτούτο και συνεργάτες. Η διαδικασία αυτή θα είναι αµέσως 

συναρτηµένη µε την αξιολόγηση του συνόλου της λειτουργίας και των παρεχοµένων 

υπηρεσιών από το Ινστιτούτο, µε τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που διορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 

Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης, µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και, εν 

τέλει, µε την απόδοση του καθενός και του συνόλου των συνεργατών, των εργαζοµένων 

και της ∆ιοίκησης του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα. 

Επί των Άρθρων 

Με το άρθρο 1 καθιερώνεται η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και 

οικογένειες, η ψυχολογική υποθεµελίωση και στήριξη του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου 

και η προστασία των µαθητών, ως βασικό µέληµα της Πολιτείας και ως θεµελιώδες ατοµικό 

και συλλογικό δικαίωµα των πολιτών, των µαθητών, των οικογενειών τους και των 

εκπαιδευτικών. Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου, υπό την επωνυµία: Ινστιτούτο Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και 

στην Κοινότητα - Ι.Ψ.Υ.Σ., µε έδρα την Αθήνα και την δυνατότητα να ιδρύονται παραρτήµατα 

σε Περιφέρειες της χώρας. Το Ινστιτούτο λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της αποστολής του 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και διοικείται από 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι σκοποί του Ινστιτούτου, που είναι η έρευνα, ο σχεδιασµός, 

η ανάπτυξη και η λειτουργία υπηρεσιών και προγραµµάτων, όπως: Ψυχολογικής 

υποθεµελίωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ψυχολογικής υποθεµελίωσης και 

στήριξης του παιδαγωγικού έργου των διδασκόντων, ψυχολογικής στήριξης των διδασκόντων, 

ψυχολογικής στήριξης των µαθητών, ψυχολογικής στήριξης των γονέων και κηδεµόνων, 

ανάπτυξη και λειτουργία Σχολών Γονέων. Η ψυχολογική στήριξη ειδικών οµάδων του 

πληθυσµού. Η διαφύλαξη, η προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας παιδιού ή οµάδας 

παιδιών η οποία ευρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει διαταραχθεί από περιβαλλοντικές, πολιτισµικές, 

κοινωνικές, κοινοτικές, σχολικές ή οικογενειακές επιδράσεις ή και από εσωτερικές 

συγκρούσεις. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης 

προβληµάτων σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής, για µαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς, δευτερογενούς πρόληψης εστιασµένης σε µαθητές που παρουσιάζουν 

προβλήµατα σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής, για τους ίδιους και τις οικογένειές 

τους, τριτογενούς παρέµβασης, για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που περιλαµβάνει 

αρχική-συµβουλευτική παρέµβαση, ή ολοκληρωµένη-θεραπευτική παρέµβαση. Σε ειδικές 

περιπτώσεις γίνεται παραποµπή σε εξειδικευµένους φορείς και υπηρεσίες. Η ανάπτυξη 

υπηρεσιών και προγραµµάτων συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς, στη σχολική και 

µαθησιακή αξιολόγηση, στην εσωτερική εποπτεία του Σχολείου, στην κατάρτιση 

προγραµµάτων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση κρίσεων, συνεργασίας µε τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

εξωτερική εποπτεία του Σχολείου, στην κατάρτιση προγραµµάτων για την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση κρίσεων στην Κοινότητα. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραµµάτων άσκησης 

προληπτικής παρέµβασης στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών 

κοινωνικών φορέων µέσω του Σχολείου και της Κοινότητας, για τον σκοπό αυτό. Η ανάπτυξη 

προγραµµάτων ερευνών σε τοπικό, περιφερειακό και σε επίπεδο Επικράτειας, για την 

διαπίστωση και αξιολόγηση των αναγκών, και τον καθορισµό των διαφόρων επιπέδων 

ψυχολογικής παρέµβασης. Καθορίζεται ότι πάγια υποχρέωση του Ινστιτούτου είναι η εισήγηση 

προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων των θεµάτων που αφορούν στην 

επίτευξη των σκοπών του, την µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων και της ανταποδοτικότητας 

των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι χώροι ανάπτυξης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών και προγραµµάτων του Ινστιτούτου: Σε σχολικές µονάδες, σε 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ ή Β΄ Βαθµού, σε φορείς του ευρύτερου 

δηµοσίου τοµέα, σε οργανισµούς, σε ιδιωτικούς φορείς, µε βάση συγκεκριµένη διαδικασία 

όπως αυτή προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του 

Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα (Ι.Ψ.Υ.Σ.), και µε 

αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι χώροι στους οποίους 

αναπτύσσονται, λειτουργούν και παρέχονται οι υπηρεσίες και τα προγράµµατα, πέραν αυτών 

που ανήκουν στο Ινστιτούτο, είναι αυτοί που παραχωρούνται από τους χρήστες των υπηρεσιών 

και των προγραµµάτων του Ινστιτούτου και πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις. Καθορίζεται 

ότι τα λειτουργικά έξοδα των χώρων αυτών και η υλικοτεχνική υποδοµή αναλαµβάνονται από 

τον αποδέκτη των υπηρεσιών και των προγραµµάτων και δεν βαρύνουν το Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Με το άρθρο 4 καθορίζεται ότι οι υπηρεσίες και το σύνολο της λειτουργίας του Ι.Ψ.Υ.Σ. 

οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας 

και τον Εσωτερικό Κανονισµό, ο οποίος διαµορφώνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, 
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Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και µε τον οποίο 

καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του 

Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των Μελών του, του Γενικού ∆ιευθυντή, η 

διάρθρωση των υπηρεσιών του, η σύσταση θέσεων προσωπικού, τα θέµατα της πρόσληψης 

υπαλληλικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας 

ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των 

προγραµµάτων και την παροχή των υπηρεσιών. Στο Ινστιτούτο δυνατόν να αποσπώνται 

υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και φορέων του δηµοσίου τοµέα. 

Με το άρθρο 5 καθορίζεται η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το έργο και οι 

αρµοδιότητες. Επιλέγεται η σύνθεση από ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες ψυχολόγους, µε 

επαγγελµατική εµπειρία. 

Με το άρθρο 6 καθορίζονται τα προσόντα και οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή ο 

οποίος διευθύνει τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου, µε βάση τις 

διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας και τον Εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας 

του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 

Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι πόροι του Ινστιτούτου η διαδικασία οικονοµικού ελέγχου 

και τα προνόµια που του παραχωρούνται. Επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και 

το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Άλλοι πόροι είναι όσοι αποφασίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και ιδίως τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και 

παροχή υπηρεσιών, από την εκτέλεση έργων που του ανατίθενται µε απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από δωρεές, από χρηµατοδοτήσεις και επιχορηγήσεις 

φορέων και οργανισµών της Ηµεδαπής ή της Αλλοδαπής, από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και 

από τέλη συµµετοχής, ατόµων ή φορέων, στα εκτελούµενα προγράµµατα και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτούς 

ελεγκτές που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το Ινστιτούτο απολαµβάνει 

όλων των προνοµίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου πλην των φορολογικών απαλλαγών. 

Με το άρθρο 8 καθορίζονται οι διαδικασίες διαµόρφωσης του Μητρώου Ψυχολόγων, 

επιστηµόνων-επαγγελµατιών συνεργατών του Ινστιτούτου. Προσδιορίζεται ότι όλοι όσοι 

παρέχουν έργο Ψυχολόγου στο Σχολείο και στην Κοινότητα, κατά την έννοια του Νόµου 

991/79 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-19979), είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του 

Ψυχολόγου, που χορηγείται µε βάση τις διατάξεις του ιδίου νόµου, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Επίσης, ότι όσοι παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες στο Σχολείο και στην Κοινότητα 

παρέχουν το έργο τους, ως επιστηµονική-επαγγελµατική πράξη, µε ατοµική τους επιστηµονική-

επαγγελµατική ευθύνη και υποχρέωση, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και την επιστηµονική-

επαγγελµατική δεοντολογία, και µε βάση τις διατάξεις του σχετικού κεφαλαίου του 

Εσωτερικού Κανονισµού. 

Με το άρθρο 9 καθορίζονται οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας της «Εξωτερικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης» του έργου του Ινστιτούτου η οποία αξιολογεί την λειτουργία, την 

απόδοση και την ανταποδοτικότητα του συνόλου του έργου, των υπηρεσιών και των 

προγραµµάτων του. Προσδιορίζεται ότι στην Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης µπορούν να 

υποβάλλουν απευθείας εκθέσεις ή υποµνήµατα αναφερόµενα στην λειτουργία, στην απόδοση 

και την ανταποδοτικότητα του συνόλου του έργου, των παρεχοµένων υπηρεσιών και 

προγραµµάτων του οι τελικοί αποδέκτες των ψυχολογικών υπηρεσιών, φορείς, ή άτοµα και 

οµάδες. Η Επιτροπή συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης και την υποβάλλει κατά τον 
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µήνα Σεπτέµβριο απευθείας στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η οποία 

κατατίθεται από τον υπουργό στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην 

∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Στην σύνθεσή της 

περιλαµβάνεται από ένας εκπρόσωπος: Της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, 

της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ίσος 

αριθµός ψυχολόγων, µε Πρόεδρο τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 

Με το άρθρο 10 καθορίζεται ότι εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου οι 

Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων που ιδρύθηκαν µε τον νόµο 1894/1990 (ΦΕΚ 

110/τ.Α΄/27.08.1990), καταργούνται και το προσωπικό που έχει αποσπασθεί σε αυτούς 

επανέρχεται στις µονάδες του ή τις υπηρεσίες του. Το προσωπικό των Συµβουλευτικών 

Σταθµών Νέων που έχει διορισθεί απευθείας σε αυτούς µετατίθεται σε άλλες µονάδες και 

υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και φορέων του δηµοσίου τοµέα. 

Με το άρθρο 11 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 

Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ψυχολογική υποθεµελίωση 

και στήριξη του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου, και σύσταση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 1 

Καθιέρωση - Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα 

1. Καθιερώνεται η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, η 

ψυχολογική υποθεµελίωση και στήριξη του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου και η 

προστασία των µαθητών, ως βασικό µέληµα της Πολιτείας και ως θεµελιώδες ατοµικό και 

συλλογικό δικαίωµα των πολιτών, των µαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. 

2. Προς επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 

(ΝΠΙ∆), υπό την επωνυµία «Ινστιτούτο Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα» και το αρκτικόλεξο «Ι.Ψ.Υ.Σ.», την διεθνή επωνυµία «Institute of Psychological 

Services in the School and the Community» και το αρκτικόλεξο «I.Psy.S.Sc.», το οποίο 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

3. Έδρα του Ι.Ψ.Υ.Σ. ορίζεται η Αθήνα. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 

να ιδρύονται παραρτήµατα σε Περιφέρειες και περιοχές της χώρας. 

4. Το Ι.Ψ.Υ.Σ. διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διευθύνεται από τον Γενικό 

∆ιευθυντή. 

Άρθρο 2 

Σκοποί 

Α. Οι σκοποί του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι η έρευνα, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η λειτουργία 

υπηρεσιών και προγραµµάτων, ως ακολούθως: 
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1. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής υποθεµελίωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου. 

2. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής υποθεµελίωσης και στήριξης του παιδαγωγικού 

έργου των διδασκόντων. 

3. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής στήριξης των διδασκόντων. 

4. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής στήριξης των µαθητών. 

5. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής στήριξης των γονέων και κηδεµόνων. 

6. Υπηρεσίες και προγράµµατα Σχολών Γονέων. 

7. Υπηρεσίες και προγράµµατα ψυχολογικής στήριξης ειδικών οµάδων του πληθυσµού. 

∆ιαφύλαξης, προώθησης ή αποκατάστασης της ψυχικής υγείας παιδιού ή οµάδας παιδιών η 

οποία ευρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει διαταραχθεί από περιβαλλοντικές, πολιτισµικές, 

κοινωνικές, κοινοτικές, σχολικές ή οικογενειακές επιδράσεις ή και από εσωτερικές 

συγκρούσεις. 

8. Υπηρεσίες και προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης προβληµάτων σχολικής και 

ψυχοκοινωνικής προσαρµογής, για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

9. Υπηρεσίες και προγράµµατα δευτερογενούς πρόληψης εστιασµένης σε µαθητές που 

παρουσιάζουν προβλήµατα σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής, για τους ίδιους και 

τις οικογένειές τους. 

10. Υπηρεσίες και προγράµµατα τριτογενούς παρέµβασης, για µαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς που περιλαµβάνει αρχική-συµβουλευτική παρέµβαση, ή ολοκληρωµένη- 

θεραπευτική παρέµβαση. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται παραποµπή σε εξειδικευµένους 

φορείς και υπηρεσίες. 

11. Υπηρεσίες και προγράµµατα συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς, στη σχολική και 

µαθησιακή αξιολόγηση, στην εσωτερική εποπτεία του Σχολείου, στην κατάρτιση 

προγραµµάτων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση κρίσεων. 

12. Υπηρεσίες και προγράµµατα συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 

εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκηση στην εξωτερική εποπτεία του Σχολείου, στην 

κατάρτιση προγραµµάτων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση κρίσεων στην 

Κοινότητα. 

13. Υπηρεσίες και προγράµµατα άσκησης προληπτικής παρέµβασης στο πλαίσιο στήριξης 

της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων µέσω το Σχολείου και 

της Κοινότητας, για τον σκοπό αυτό. 

14. Προγράµµατα ερευνών σε τοπικό, περιφερειακό και σε επίπεδο Επικράτειας, για την 

διαπίστωση και αξιολόγηση των αναγκών, και τον καθορισµό των διαφόρων επιπέδων 

ψυχολογικής παρέµβασης στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 

Β. Θεµελιώδης σκοπός του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι η ανάπτυξη κάθε προγράµµατος και υπηρεσίας 

που συµβάλλει στην επίτευξη του βασικού σκοπού της ίδρυσης και λειτουργία του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Γ. Πάγια υποχρέωση του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων των θεµάτων που αφορούν στην επίτευξη των σκοπών του, την 

µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων και της ανταποδοτικότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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∆. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Ψ.Υ.Σ. εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και 

επιστηµονική υποδοµή, καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού, 

επιδιώκει την ενσωµάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών µε τη 

χρήση σύγχρονων πολυµέσων και λογισµικού, και υλοποιεί ειδικά ερευνητικά και 

επιµορφωτικά προγράµµατα, και προγράµµατα παρέµβασης για άτοµα, οργανισµούς και φορείς 

και προγράµµατα ψυχολογικής στήριξης για µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. 

Άρθρο 3 

Ανάπτυξη, λειτουργία και παροχή των Υπηρεσιών και των Προγραµµάτων 

Α. Οι Υπηρεσίες και τα Προγράµµατα του Ι.Ψ.Υ.Σ. αναπτύσσονται, λειτουργούν και 

παρέχονται: 

1. Σε κάθε σχολική µονάδα εφόσον αυτή έχει υπογράψει σχετική προγραµµατική 

συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ψ.Υ.Σ. και έχει ενταχθεί στο σχετικό 

δίκτυο, όπως η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται στον «Εσωτερικό Κανονισµό 

Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και 

στην Κοινότητα (Ι.Ψ.Υ.Σ.)», και µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 

2. Σε κάθε φορέα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα εφόσον αυτός έχει υπογράψει την 

σχετική προγραµµατική συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

3. Σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ ή Β΄ Βαθµού εφόσον αυτός 

έχει υπογράψει την σχετική προγραµµατική συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

4. Σε κάθε ιδιωτικό φορέα εφόσον αυτός έχει υπογράψει την σχετική προγραµµατική 

συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Β. Οι χώροι στους οποίους αναπτύσσονται, λειτουργούν και παρέχονται οι Υπηρεσίες και 

τα Προγράµµατα του Ι.Ψ.Υ.Σ., πέραν των χώρων που ανήκουν στο Ι.Ψ.Υ.Σ., είναι: 

1. Χώροι οι οποίοι παραχωρούνται από τις µονάδες και τους φορείς που έχουν υπογράψει 

την σχετική προγραµµατική συµφωνία, και πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για την 

παροχή των Υπηρεσιών και των Προγραµµάτων του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

2. Ειδικοί χώροι οι οποίοι παραχωρούνται εντός των σχολικών µονάδων που έχουν 

υπογράψει την σχετική προγραµµατική συµφωνία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Ι.Ψ.Υ.Σ., και πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για την παροχή των Υπηρεσιών και 

των Προγραµµάτων του Ι.Ψ.Υ.Σ... 

Γ. Τα λειτουργικά έξοδα των χώρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 της 

παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, στους οποίους αναπτύσσονται, λειτουργούν και 

παρέχονται οι Υπηρεσίες και τα Προγράµµατα του Ι.Ψ.Υ.Σ. και η υλικοτεχνική υποδοµή 

αναλαµβάνονται από τον αποδέκτη των υπηρεσιών και των προγραµµάτων και δεν βαρύνουν 

το Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Άρθρο 4 

Εσωτερικός Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας 

1. Οι υπηρεσίες και το σύνολο της λειτουργίας του Ι.Ψ.Υ.Σ. οργανώνονται, αναπτύσσονται 

και λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας και τον «Εσωτερικό 

Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο 

Σχολείο και στην Κοινότητα (Ι.Ψ.Υ.Σ.)». 
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2. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαµορφώνεται ο «Εσωτερικός Κανονισµός Οργάνωσης και 

Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα 

(Ι.Ψ.Υ.Σ.)» µε τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα των αρµοδιοτήτων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και των Μελών του, 

του Γενικού ∆ιευθυντή, η διάρθρωση των υπηρεσιών του, η σύσταση θέσεων προσωπικού 

και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, και Οικονοµίας 

και Οικονοµικών καθορίζονται τα θέµατα αποζηµίωσης του Προέδρου, του Αναπληρωτή 

Προέδρου, των Μελών και του Γενικού ∆ιευθυντή του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου υπουργού, είναι δυνατή η απόσπαση στο Ι.Ψ.Υ.Σ. υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου και φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14, 

παράγραφος 1 του νόµου 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α΄). 

5. Η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού και επιστηµονικού-επαγγελµατικού προσωπικού µε 

σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή µε σύµβαση 

µίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των προγραµµάτων και την παροχή των υπηρεσιών, 

γίνεται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Άρθρο 5 

∆ιοικητικό Συµβούλιο - Σύνθεση, Αρµοδιότητες 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι επταµελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, 

και τα Μέλη. 

2. Ο Πρόεδρος, και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ. διορίζονται από τον 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ένα εκ των µελών ως Αναπληρωτής Πρόεδρου. 

3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι ψυχολόγος και καθηγητής 

Ψυχολογίας ή ψυχολόγος και αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας, σε Τµήµα Ψυχολογίας 

Α.Ε.Ι. της Ηµεδαπής. 

4. Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι: 

I. Ένας ψυχολόγος µε επταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Σχολική Ψυχολογία ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Σχολική Ψυχολογία. 

II. Ένας ψυχολόγος µε επταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κοινοτική ή Κοινωνική Ψυχολογία ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Κοινοτική 

ή Κοινωνική Ψυχολογία. 

III. Ένας ψυχολόγος µε επταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κλινική Ψυχολογία ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην Κλινική Ψυχολογία. 

IV. Ένας ψυχολόγος µε επταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
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Συµβουλευτική ή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

στην Συµβουλευτική ή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. 

V. Ένας ψυχολόγος µε επταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Οργανωτική/Οργανωσιακή Ψυχολογία ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στην 

Οργανωτική/Οργανωσιακή Ψυχολογία. 

VI. Ένας ψυχολόγος εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικής επιστηµονικής-

επαγγελµατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των ψυχολόγων της χώρας. 

5. Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 

I. Να διοικεί το Ι.Ψ.Υ.Σ. µε βάση τις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας και τον 

Εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών 

Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα (Ι.Ψ.Υ.Σ.). 

II. Να µεριµνά για την µεγιστοποίηση της απόδοσης και της ανταποδοτικότητας του 

έργου, των υπηρεσιών και των προγραµµάτων που αναπτύσσει το Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

Άρθρο 6 

Γενικός ∆ιευθυντής - Καθήκοντα, Αρµοδιότητες 

1. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ι.Ψ.Υ.Σ. διορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και είναι ψυχολόγος µε δεκαετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος του 

Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κλάδο της 

Ψυχολογίας ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος σε κλάδο της Ψυχολογίας. 

2. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ι.Ψ.Υ.Σ. διευθύνει τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου και µεριµνά 

για την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την προώθηση των 

σκοπών του Ινστιτούτου, µε βάση τις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας και τον Εσωτερικό 

Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο 

Σχολείο και στην Κοινότητα (Ι.Ψ.Υ.Σ.). 

Άρθρο 7 

Πόροι 

1. Το Ι.Ψ.Υ.Σ. επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

2. Άλλοι πόροι του Ι.Ψ.Υ.Σ. είναι όσοι αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ιδίως 

τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων και παροχή υπηρεσιών, από την 

εκτέλεση έργων που του ανατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, από δωρεές, από χρηµατοδοτήσεις και επιχορηγήσεις φορέων και 

οργανισµών της Ηµεδαπής ή της Αλλοδαπής, από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και από τέλη 

συµµετοχής, ατόµων ή φορέων, στα εκτελούµενα προγράµµατα και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

3. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται από δύο ορκωτούς 

ελεγκτές που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ.. Οι δαπάνες 

του ελέγχου βαρύνουν το Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

4. Το Ι.Ψ.Υ.Σ. απολαµβάνει όλων των προνοµίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου πλην των 

φορολογικών απαλλαγών. 

Άρθρο 8 

Μητρώο Ψυχολόγων 
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1. Εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Ψ.Υ.Σ. εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 

υποβολή, από πλευράς των ενδιαφεροµένων ψυχολόγων να ενταχθούν στο επιστηµονικό-

επαγγελµατικό δυναµικό του Ι.Ψ.Υ.Σ., αιτήσεως και σχετικών δικαιολογητικών σπουδών, 

κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας, και συντάσσεται το Μητρώο Ψυχολόγων, 

επιστηµόνων-επαγγελµατιών συνεργατών του Ι.Ψ.Υ.Σ., το οποίο συµπληρώνεται διαρκώς 

και από το οποίο αντλούνται όλοι όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο Ψυχολόγου στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

2. Όλοι όσοι παρέχουν έργο Ψυχολόγου στο Σχολείο και στην Κοινότητα, κατά την έννοια 

του Νόµου 991/79 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-19979), είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως του 

Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, που χορηγείται µε βάση τις διατάξεις του ιδίου νόµου όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Όλοι όσοι παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες στο Σχολείο και στην Κοινότητα παρέχουν το 

έργο τους, ως επιστηµονική-επαγγελµατική πράξη, µε ατοµική τους επιστηµονική-

επαγγελµατική ευθύνη και υποχρέωση, µε βάση την επιστηµονική-επαγγελµατική 

δεοντολογία, και µε βάση τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας του Ινστιτούτου Ψυχολογικών Υπηρεσιών στο Σχολείο και στην Κοινότητα 

(Ι.Ψ.Υ.Σ.). 

4. Για προγράµµατα των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί την συνεργασία και άλλων 

επιστηµόνων, πέραν των ψυχολόγων –ενδεικτικώς, όπως αυτά της Πρόληψης και Αγωγής 

Υγείας στο Σχολείο και στην Κοινότητα-, απασχολούνται επαγγελµατίες και άλλων 

αντιστοίχων κλάδων. 

Άρθρο 9 

Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης 

1. Εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η «Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης» 

του έργου του Ι.Ψ.Υ.Σ., η οποία αξιολογεί την λειτουργία, την απόδοση και την 

ανταποδοτικότητα του συνόλου του έργου, των υπηρεσιών και των προγραµµάτων του 

Ι.Ψ.Υ.Σ.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικώς µε την λειτουργία της 

Επιτροπής και τις αποζηµιώσεις των µελών της. Η Επιτροπή είναι επταµελής, απαρτίζεται 

από τον Πρόεδρο, και τα Μέλη και διορίζεται για τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται ένα εκ των µελών ως Αναπληρωτής Πρόεδρου. 

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων: 

3. Μέλη της Επιτροπής είναι: 

I. Ένας ψυχολόγος µέλος ∆ΕΠ σε Τµήµα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της Ηµεδαπής. 

II. Ένας ψυχολόγος µε δεκαετή, τουλάχιστον, εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου, κάτοχος διπλώµατος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 

κλάδο της Ψυχολογίας ή/και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος σε κλάδο της Ψυχολογίας. 

III. Ένας ψυχολόγος εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικής επιστηµονικής-

επαγγελµατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των ψυχολόγων της χώρας. 

IV. Ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. 

V. Ένας εκπρόσωπος της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος. 

VI. Ένας εκπρόσωπος Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4. Η θητεία των µελών της Επιτροπής δεν µπορεί να είναι περισσότερες από δύο συνεχόµενες 

θητείες κάθε φορά. 



«Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ψυχολογική υποθεµελίωση και στήριξη του εκπαιδευτικού-

παιδαγωγικού έργου, και σύσταση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 

Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε οµοφώνως στην 22
α
, Τακτική, Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, της 5
ης

 Σεπτεµβρίου 2009. 

Σελίδα: 14, από σελίδες: ∆έκα τέσσερις (14) 

5. Τα µέλη της Επιτροπής δεν µπορεί να έχουν, διαρκούσης της θητείας τους, επιστηµονική ή 

επαγγελµατική σχέση µε προγράµµατα ή υπηρεσίες του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά δίµηνο και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον 

Πρόεδρο ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως τριών µελών της, ή όταν ζητηθεί από τον Υπουργό 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορεί να καλούνται και να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα 

ψήφου, ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Προέδρου, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 

Γενικός ∆ιευθυντής, οι εργαζόµενοι και συνεργάτες του Ι.Ψ.Υ.Σ., χρήστες των υπηρεσιών 

και προγραµµάτων του Ινστιτούτου, προκειµένου να δώσουν στοιχεία και πληροφόρηση 

για το έργο και τις δραστηριότητες του Ι.Ψ.Υ.Σ.. 

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός ∆ιευθυντής και οι υπηρεσίες του Ι.Ψ.Υ.Σ. θέτουν 

διαρκώς στην διάθεση της Επιτροπής και όποτε αυτή το ζητήσει, κάθε έγγραφο ή στοιχείο, 

προκειµένου να επιτελέσει το έργο της. Εξαιρούνται δεδοµένα τα οποία εµπίπτουν στο 

επαγγελµατικό απόρρητο του Ψυχολόγου (άρθρο 9 του νόµου 991/1979), ή σε όποιο άλλο 

επαγγελµατικό απόρρητο. 

9. Στην Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης µπορούν να υποβάλλουν απευθείας εκθέσεις ή 

υποµνήµατα αναφερόµενα στην λειτουργία, στην απόδοση και την ανταποδοτικότητα του 

συνόλου του έργου, των υπηρεσιών και των προγραµµάτων του Ι.Ψ.Υ.Σ. οι αναφερόµενοι 

στο άρθρο 3 του παρόντος αποδέκτες φορείς, ή άτοµα και οµάδες, οι τελικοί αποδέκτες των 

ψυχολογικών υπηρεσιών. 

10. Η Επιτροπή συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης και την υποβάλλει κατά τον µήνα 

Σεπτέµβριο απευθείας στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία 

κατατίθεται από τον υπουργό στην ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην 

∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές - Καταργούµενες διατάξεις 

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί 

Νέων που ιδρύθηκαν µε τον νόµο 1894/1990 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/27.08.1990), καταργούνται 

και το προσωπικό που έχει αποσπασθεί σε αυτούς επανέρχεται στις µονάδες του ή τις 

υπηρεσίες του. 

2. Το προσωπικό των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων που έχει διορισθεί απευθείας σε 

αυτούς µετατίθεται σε άλλες µονάδες και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και φορέων του 

δηµοσίου τοµέα. 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 

Αθήνα, …………. 2009 

Οι προτείνοντες Βουλευτές 


