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Θέμα: Δημόσια διαβούλευση Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σχετικά με την ένταξη των 

ψυχολόγων στο ΓεΣΥ 
 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

Αρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας αναφορικά με τη θετική ανταπόκριση σας στο θέμα της 

ένταξης των διαφόρων, αναγνωρισμένων ειδικότητων ψυχολογίας στο ΓεΣΥ κατά την αρχική συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας την 25η Ιουνίου, 2020. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε 

να στηριζόμαστε στην έμπρακτη υποστήριξη σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αγγίζει κυρίως του 

δικαιούχους, αλλά και τους επαγγελματίες. 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας αναφορικά με τις εξελίξεις που 

αφορούν στην ένταξη του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου ψυχολόγου στο ΓεΣΥ, και συγκεκριμένα την 

μεροληπτική ένταξη μόνο μίας εκ των πέντε νομοθετημένων ειδικοτήτων του επαγγέλματος στο σύστημα.  

Συνεπώς επιθυμούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα σημεία:  

(1) Το επάγγελμα του εγγεγραμμένου ψυχολόγου, όπως καθορίζεται στον Περί Εγγραφής Ψυχολόγων νόμο 

(68(I)/1995) αφορά ένα ενιαίο επάγγελμα με πέντε εφαρμοσμένες ειδικότητες (κλινική, συμβουλευτική, σχολική, 

δικανική, οργανωσιακή). Νοείται ότι και οι πέντε ειδικότητες κατέχουν άδεια παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών 

σε πληθυσμούς ως αποτέλεσμα κατοχής πτυχίου ψυχολογίας και τουλάχιστον διετούς μεταπτυχιακού 

προσόντος σε μία εκ των πέντε ειδικοτήτων και τουλάχιστον 1000 ωρών πρακτικής εξάσκησης, ενώ 

προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη η οποία προσδίδει όφελος στην κοινωνία και στο σύστημα υγείας.  

(2) Ως αποτέλεσμα της νομοθετικής ρύθμισης του επαγγέλματος της ψυχολογίας σε πέντε ειδικότητες το 2009, 

στην παρούσα φάση υπάρχουν 638 Εγγεγραμμένοι ψυχολόγοι εκ των οποίων 327 είναι κλινικοί, 116 

συμβουλευτικοί, 188 εκπαιδευτικοί, 5 δικανικοί και 2 οργανωσιακοί. Σε έρευνα του ΣΨΚ, διαφάνηκε ότι τρείς 
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είναι οι πιο ενεργές ειδικότητες (Κλινικοί, Συμβουλευτικοί, Σχολικοί), και οι οποίες έχουν στενή συνεργασία και 

δέχονται παραπομπές από ιατρούς, ενώ εξυπηρετούν παρόμοιους πληθυσμούς. 

(3) Στην περίπτωση όπου το ΓεΣΥ προχωρήσει με την αποκλειστική ένταξη μόνο μίας ειδικότητας αναμένεται 

πως  

(α) θα επηρεαστούν τα θεραπευτικά δικαιώματα των δικαιούχων, οι οποίοι ήδη εξυπηρετούνται από τις 

λοιπές ειδικότητες με αποτέλεσμα ο δικαιούχος είτε να εξαναγκαστεί να αλλάξει ειδικό, είτε να πληρώνει 

για τις υπηρεσίες που δέχεται ιδιωτικά. Τονίζεται ότι στην περίπτωση της παροχής ψυχολογικών 

υπηρεσιών, η εξαναγκαστική αλλαγή του θεράποντος ψυχολόγου μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες 

στην θεραπευτική πορεία του δικαιούχου, ενώ τίθενται και θέματα ηθικής και δεοντολογίας,  

(β) θα απωλέσουν την εργοδότηση τους ψυχολόγοι των λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι εργοδοτούνται σε 

Μ.Κ.Ο ή έχουν υφιστάμενες συνεργασίες με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι εγγεγραμμένοι ψυχολόγοι της ειδικότητας της συμβουλευτικής ψυχολογίας έχουν ήδη 

πάψει να εργοδοτούνται στο δημόσιο παρότι συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια υπηρεσίας λόγω της μη 

συμπερίληψης τους στο σύστημα. Εξάλλου, η ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας αναμένεται 

να επηρεαστεί σημαντικά εφόσον δραστηριοποιείται με παρόμοιες διαγνώσεις με αυτές του κλινικού 

ψυχολόγου. Επίσης, στην περίπτωση ένταξης των ψυχοδιαγνωστικών αξιολογήσεων διαμέσου της 

χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων στο ΓεΣΥ, αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά οι ειδικότητες της 

σχολικής και δικανικής ψυχολογίας, με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών τους,  

(γ) θα χαθεί ή θα παραμείνει μη αξιοποιήσιμη η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία ή και εξειδίκευση των 

επαγγελματιών σε συγκεκριμένους πληθυσμούς (πχ, παιδιά, χρόνιες ιατρικές παθήσεις, ανακουφιστική 

φροντίδα),  

(δ) θα στρεβλωθεί η αγορά του επαγγέλματος στο σημείο όπου να αφανιστούν οι λοιπές ειδικότητες με 

κόστος την απώλεια της εξειδίκευσης, της πολυφωνίας και της διαφορετικής εμπειρογνωμοσύνης,  

(ε) θα επωμιστούν οι φοιτητές των λοιπών ειδικοτήτων, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό, και οι ήδη εγγεγραμμένοι ψυχολόγοι επιπρόσθετο προσωπικό κόστος σε προσπάθεια 

απόκτησης περαιτέρω μεταπτυχιακών προσόντων της συγκεκριμένης ειδικότητας (Κλινικής 

Ψυχολογίας) που εντάσσεται στο σύστημα, και  

(στ) θα υπάρξουν σημαντικά αρνητικές συνέπειες για τα υφιστάμενα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών που αφορούν στις μη ενταγμένες στο ΓεΣΥ ειδικότητες τόσο στο δημόσιο, όσο και στα 

ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας μας (1 πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 4 προγράμματα σε 

ιδιωτικά Πανεπιστήμια), εφόσον θα υπάρξει σαφέστατη προτίμηση μόνο προς τα προγράμματα που 

αφορούν στην Κλινική Ψυχολογία (1 πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 2 προγράμματα σε 

ιδιωτικά). 

(4) Τονίζεται ότι ο ΟΑΥ έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό του ΓεΣΥ αναφορικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου 

χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα νομοθεσίες και συστήματα άλλων χωρών, στις οποίες δεν υπάρχουν 

περισσότερες από μία ειδικότητες (δηλαδή, όλοι οι ψυχολόγοι εγγράφονται με την ίδια ειδικότητα ή όπου η 
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μόνη νομικά κατοχυρωμένη ειδικότητα είναι η Κλινική Ψυχολογία). Τέτοια παραδείγματα δεν ανταποκρίνονται 

στην Κυπριακή πραγματικότητα, στις πρακτικές και στις σπουδαστικές επιλογές των πολιτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  

(5) Αναφορικά με τις διαφορετικές εξειδικεύσεις του επαγγέλματος του ψυχολόγου, θεωρούμε ότι ο 

παραπέμπον ιατρός και ο εξυπηρετούμενος θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση και δυνατότητα κατάλληλης 

επιλογής του επαγγελματία με γνώση και εμπειρία στην συμπτωματολογία που παρουσιάζεται.    

Αίτημα του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, είναι όπως δε διασπαστεί το επάγγελμα του εγγεγραμμένου 

ψυχολόγου εφόσον αυτό θα έχει σημαντικές και αρνητικές συνέπειες στους δικαιούχους, στους επαγγελματίες, 

στο κλάδο και στην εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρεται στην κοινωνία.  

Προσβλέπουμε στη συνεχή υποστήριξη σας κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και στη θετική ανταπόκριση 
σας στο κάλεσμα μας για την αλλαγή των συγκεκριμένων σημείων στους προτεινόμενους κανονισμούς.  
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για σχετική συνάντηση ώστε να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα ή να 
απαντήσουμε σε όποια ερωτήματα προκύπτουν. 

Με εκτίμηση, 

 

 


