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Συνηµµένο: Αιτιολογική Έκθεση και Σχέδιο Προτάσεως 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». 

Κοινοποίηση: 

- Προς τα Μέλη τού Εθνικού Κοινοβουλίου. 

- Προς τα Μέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. 

- Προς κατόχους κατά Νόµον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. 

- ΜΜΕ, Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο, Ηµερήσιο και Περιοδικό. 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2009 

Προς την Υπεύθυνη του Τοµέα Παιδείας και Θρησκευµάτων τού Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, 

Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Βουλευτή Α΄ ΑΘΗΝΩΝ. 

Θέµα: «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». 

Αξιότιµη κυρία ∆ιαµαντοπούλου, 

Εν συνεχεία τής συναντήσεως που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009, στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ», µε αντικείµενο την συζήτηση επί 

της αρχής και των διατάξεων της Προτάσεως Νόµου τού Τοµέα Παιδείας τού ΠΑΣΟΚ µε θέµα: «Καθιέρωση ψυχολογικής 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και προστασία των µαθητών», και κατόπιν τής προσκλήσεως την οποία 

απευθύνατε, µε την ολοκλήρωση της συζητήσεως, να κατατεθούν γραπτές προτάσεις επί του θέµατος θα µας 

επιτρέψετε να υποβάλουµε τις κατωτέρω, σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις. 

1. Η πρωτοβουλία τού ΠΑΣΟΚ να καταθέσει Πρόταση Νόµου σχετική µε την «Καθιέρωση ψυχολογικής υποστήριξης 

του εκπαιδευτικού έργου και προστασία των µαθητών» ευρίσκει τους συναδέλφους ψυχολόγους σύµφωνους επί της 

αρχής, ανεξαρτήτως των ενστάσεων επί σηµαντικών διατάξεων της σχετικής Προτάσεως Νόµου, η οποία αναρτήθηκε 

και στο επίσηµο διαδικτυακό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (www.psy.gr), µε την πρόσκληση προς τα 

Μέλη τού Συλλόγου να συµµετάσχουν στον διάλογο, όπως εστάλη από την κυρία Θάλεια ∆ραγώνα, Καθηγήτρια 

Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Βουλευτή Επικρατείας τού ΠΑΣΟΚ, Γραµµατέα τού Τοµέα Παιδείας τού 

Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. 

2. Συµφωνούµε απολύτως µε την θέση που διατυπώσατε: «Επιβάλλεται να γίνει ιεράρχηση των προβληµάτων και της 

διαδικασίας παρέµβασης, και αυτό είναι ζήτηµα όχι µόνον των ψυχολόγων. Το θέµα πρέπει να εξετασθεί 

οπωσδήποτε σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου µέσα στο Σχολείο, αλλά 

και µέσα στην Κοινότητα, στις “Κυψέλες”, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

3. Ήδη έχει ενηµερωθεί η κοινότητα των ψυχολόγων τής χώρας µας για την πρότασή σας, και τα µηνύµατα που 

λαµβάνουµε από συναδέλφους επιβεβαιώνουν την σηµαντικότητα του περιεχοµένου και τον καινοτόµο χαρακτήρα τής 

προτάσεώς σας. Η πρότασή σας ευρίσκεται σε αντιστοιχία µε την θεωρία και την επιστηµονική-επαγγελµατική εµπειρία 

συναδέλφων που εργάζονται στο Σχολείο και στην Κοινότητα. 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, επηρεάζουν το έργο και την απόδοση στο Σχολείο. Τα προβλήµατα του Σχολείου διαχέονται 
στην Κοινότητα και την χαρακτηρίζουν. 

4. Θέλοντας να συνεισφέρουµε και στο προσωπικό σας έργο, που έχετε επιδείξει ως Υπεύθυνη του Τοµέα Παιδείας και 

Θρησκευµάτων τού ΠΑΣΟΚ, κωδικοποιήσαµε και τις προτάσεις συναδέλφων, και προχωρήσαµε στην θεωρητικώς και 

πρακτικώς θεµελιωµένη διατύπωση διατάξεων, για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα, που είναι δυνατόν να λάβουν την µορφή Προτάσεως Νόµου. 

5. Οι προτάσεις µας αυτές κατατίθενται υπό την ατοµική επιστηµονική-επαγγελµατική µας ιδιότητα. Ευνόητο είναι, ότι 

εάν κληθεί ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, από αρµόδια κυβερνητικά όργανα και την ∆ιαρκή 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, εάν η πρόταση για παροχή έργου στο Σχολείο και στην 

Κοινότητα λάβει την µορφή τής προς ψήφιση Προτάσεως ή Σχεδίου Νόµου, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ θα καταθέσει τις προτάσεις του, µετά από αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων. 


