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Ποιοι είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ,

www.musictherapy.gr) είναι Επιστημονικός Σύλλογος / Επαγγελματική Ένωση που ιδρύθηκε το 

2004 για να προωθήσει το επιστημονικό πεδίο της Μουσικοθεραπείας θεσπίζοντας υψηλά πρότυπα

 στην εκπαίδευση και την άσκησή της στην Ελλάδα.

 

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC, www.emtc-eu.com) από

το 2008 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (WFMT, www.wfmt.info) από το

2016. Τα μέλη του είναι, ως επί το πλείστον, απόφοιτοι πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

προπτυχιακού (4%), μεταπτυχιακού (69%)  και διδακτορικού (19%) επιπέδου σπουδών στον κλάδο της

Μουσικοθεραπείας από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και με άδεια

άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα των σπουδών τους όταν αυτή απαιτείται.

Στόχοι μας είναι:

η ενημέρωση του κοινού για το επιστημονικό πεδίο της  Μουσικοθεραπείας,

η ανάπτυξη και η διάδοση της Μουσικοθεραπείας,

η επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους στους τομείς της  υγείας και της εκπαίδευσης, 

η μελέτη και ανάδειξη επιστημονικού έργου,

η επαφή με τους Συλλόγους Μουσικοθεραπευτών άλλων χωρών και η συμμετοχή σε διεθνείς

οργανισμούς για τη Μουσικοθεραπεία,

η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων μουσικοθεραπευτών και εποπτών,

η δημιουργία κρατικού πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών Μουσικοθεραπείας βασισμένου

στις διεθνείς καλές πρακτικές.
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Ένταξη του επαγγέλματος του Μουσικοθεραπευτή στα

επαγγέλματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Δημιουργία ΚΑΔ «Υπηρεσίες Μουσικοθεραπευτή».

Καθορισμό τυπικών προσόντων της θέσης ΠΕ36

Μουσικοθεραπευτή σύμφωνα με τα προτεινόμενα (βλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Θέσπιση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος σύμφωνα με τα

προτεινόμενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Θέσπιση καθηκοντολογίου που ανταποκρίνεται στην

επιστημονική εξειδίκευση του επαγγέλματος (βλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Προκήρυξη θέσεων ΠΕ36 Μουσικοθεραπευτή σε δομές

εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Φορολογική μεταχείριση αντίστοιχη με τα άλλα επαγγέλματα

πρωτοβάθμιας περίθαλψης με απαλλαγή από την υπαγωγή σε

καθεστώς ΦΠΑ.

Τι  ζητάμε
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Θεωρητική εισαγωγή στην επιστήμη της Μουσικοθεραπείας

Από αρχαιοτάτων χρόνων υπάρχουν αναφορές για τη χρήση της μουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς

σε κάθε πολιτισμό. Η Μουσικοθεραπεία όμως, ως ένα σύγχρονο αυτόνομο επιστημονικό πεδίο που

εστιάζει στη μουσική εμπειρία στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης, εμφανίστηκε στα μέσα του 20ού

αιώνα, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αρχικά στην Αμερική, και αργότερα στην Ευρώπη και στις

υπόλοιπες ηπείρους.

 

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτή υπήρξε η μετάβαση από την απλή παρατήρηση τυχόν

θετικών επιδράσεων της μουσικής στον άνθρωπο στη συστηματική έρευνα για τη σχέση και την

αλληλεπίδραση της μουσικής με την ανθρώπινη εμπειρία και υγεία, από μουσικολογική,

κοινωνιολογική, ψυχολογική και ιατρική σκοπιά και η αξιοποίηση της εκτεταμένης αυτής ερευνητικής

δραστηριότητας  με την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεραπευτικών πρακτικών. 

 

Παρόλο που πρόκειται για ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, η Μουσικοθεραπεία εξελίσσεται με

γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια τόσο με τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών υψηλού

επιπέδου όσο και με τη διαρκή αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας και μπορεί πλέον να θεωρηθεί

μια ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση.   
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Ορισμός

Υπάρχει πληθώρα ορισμών για τη Μουσικοθεραπεία από πολλούς

ερευνητές και κλινικούς μουσικοθεραπευτές (Stige, 2002· Bruscia, 1998·

Rafieyan & Ries, 2007). Ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τον

Ελληνικό Σύλλογο Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

είναι: «Η Μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας

στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής

σχέσης  με στόχους που αφορούν τις σωματικές, συναισθηματικές,

γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Περιλαμβάνει την

κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών

παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών

στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα

εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Μουσικοθεραπείας».

 

Καθώς η Μουσικοθεραπεία άρχισε να εξασκείται σε όλες τις ηπείρους

και καθώς αυτό που θεωρείται μουσική σε μία δεδομένη πολιτισμική

ομάδα σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό πλαίσιο, η εισαγωγή του

πολιτισμικού παράγοντα στον ορισμό της Μουσικοθεραπείας ήταν

αναγκαία. Μέσα από το πρίσμα της πολυπολιτισμικότητας της

κοινωνίας, ο ορισμός που χρησιμοποιείται ευρέως από την Παγκόσμια

Ομοσπονδία Μουσικοθεραπείας είναι: «Η Μουσικοθεραπεία είναι η

επαγγελματική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της ως

θεραπευτική παρέμβαση σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και καθημερινά

περιβάλλοντα με άτομα, ομάδες, οικογένειες ή κοινότητες που

αναζητούν να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα της ζωής τους και να

καλυτερεύσουν τη σωματική, κοινωνική, επικοινωνιακή,

συναισθηματική, διανοητική και πνευματική τους υγεία και ευζωία.

Στη Μουσικοθεραπεία, η έρευνα, η πρακτική, η εκπαίδευση και η

κλινική άσκηση ακολουθούν τα επαγγελματικά κριτήρια που

εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά

πλαίσια» (WFMT, 2011). 
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Μέθοδοι

Η Μουσικοθεραπεία περιλαμβάνει ενεργητικές (τραγούδι, παίξιμο μουσικών οργάνων, σύνθεση,

κίνηση) και δεκτικές παρεμβάσεις (μουσική ακρόαση είτε ζωντανή είτε ηχογραφημένη) για την

επίτευξη των στόχων (Dvorak, 2011,· Wigram et al, 2002,  Darnley-Smith & Patey, 2003). Οι τεχνικές

μουσικών εμπειριών/δράσεων που χρησιμοποιούνται βασικά στις μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις

είναι τέσσερις: αυτοσχεδιασμός, εκτέλεση/ερμηνεία, σύνθεση και μουσική ακρόαση (Bruscia, 1998)

και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυτοσχεδιασμούς με όργανα, φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς,

τραγούδι, σύνθεση τραγουδιών, αλλαγή στίχων σε υπάρχοντα τραγούδια, δεκτική ή ενεργητική ακρόαση

(O’Callaghan et al, 2009). 

 

Πολλοί είναι οι στόχοι στους οποίους εστιάζει ο μουσικοθεραπευτής, όπως ενδεικτικά η βελτίωση

κοινωνικών δεξιοτήτων, η έκφραση συναισθημάτων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η βελτίωση της

λεπτής και αδρής κινητικής δεξιότητας, η διευκόλυνση της χαλάρωσης, η αντιμετώπιση της απώλειας, η

ανάπτυξη συγκέντρωσης προσοχής, η μείωση της αίσθησης του πόνου, η κοινωνική ενσωμάτωση κ.ά.,

σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου.
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Εκπαίδευση

Ο πρώτος πανεπιστημιακός κύκλος σπουδών Μουσικοθεραπείας

ξεκίνησε το 1944 στις ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη το 1959. 

Το πρόγραμμα σπουδών ποικίλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο και

τη χώρα σπουδών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των σημαντικότερων

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μουσικοθεραπείας στον κόσμο

(Goodman, 2011· Wigram, Pedersen & Bonde, 2002). 

 

Ένα πρόγραμμα σπουδών συνήθως  περιλαμβάνει μαθήματα

μουσικής (πιάνο, κιθάρα, κρουστά, φωνή κ.ά.), τεχνικές κλινικού

μουσικού αυτοσχεδιασμού, θεωρητικά μαθήματα (π.χ. θεωρία της

μουσικοθεραπείας, μουσική ψυχολογία, κοινωνιολογία της μουσικής, 

 αναπτυξιακή και κλινική ψυχολογία, νευρολογία, εισαγωγή στην

ψυχιατρική, θεωρίες ψυχοθεραπείας, ψυχοπαθολογία, εισαγωγή σε

θεραπείες μέσω άλλων τεχνών, ερευνητικές μέθοδοι, δεοντολογία κ.ά.)

καθώς και εργαστήρια ανάπτυξης κλινικών δεξιοτήτων με στόχο να

αποκτηθεί θεωρητική γνώση και εξειδικευμένη τεχνική σε ένα ευρύ

πεδίο ψυχικών, συναισθηματικών, αναπτυξιακών και σωματικών

ασθενειών ή διαταραχών (Ακογιούνογλου, Ετμεκτσόγλου &

Παπανικολάου, 2019).  Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν σε

κλινική παρατήρηση και εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση

με διαφορετικούς πληθυσμούς, λαμβάνουν συστηματικά ομαδική και

ατομική εποπτεία, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία προτού

ξεκινήσουν να εργάζονται αυτόνομα. Σε πολλά προγράμματα είναι

απαιτούμενη και η προσωπική ψυχοθεραπεία των φοιτητών.

 

Η εισαγωγή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών Μουσικοθεραπείας

γίνεται κατόπιν εξειδικευμένων εξετάσεων που συμπεριλαμβάνουν

ακρόαση και προσωπική συνέντευξη. Αυτές αξιολογούν τόσο τις

απαιτούμενες μουσικές δεξιότητες του φοιτητή (επάρκεια εκτέλεσης 

σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μουσικά όργανα, φωνητικές

δεξιότητες, ικανότητες μουσικού αυτοσχεδιασμού κ.ά.), όσο και την

καταλληλότητα και την ετοιμότητά του (αυτογνωσία / διορατικότητα,

συναισθηματική ωριμότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες) για τη

μετέπειτα άσκηση του επαγγέλματος.
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Το επάγγελμα διεθνώς

Η Μουσικοθεραπεία είναι ένα διακριτό, αναγνωρισμένο και ερευνητικά τεκμηριωμένο επιστημονικό

πεδίο. Παρόλα αυτά, το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή δεν είναι ακόμα κατοχυρωμένο και

πιστοποιημένο σε πολλές χώρες όπου εφαρμόζεται και ασκείται η Μουσικοθεραπεία. Σήμερα στην

Ευρώπη εργάζονται περισσότεροι από 5.000 μουσικοθεραπευτές σε δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια,

νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, κέντρα ημέρας, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α. (EMTC, 2017).

 

Στην Ευρώπη, η Μεγάλη Βρετανία, η Λετονία και η Αυστρία είναι οι τρεις  χώρες που έχουν

κατοχυρώσει την πιστοποίηση μέσω αυστηρών κριτηρίων για την εκπαίδευση και μέσω της θέσπισης

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Στις ΗΠΑ η πιστοποίηση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή υγείας (Board Certification). 

 

 

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο μπορούν να βρεθούν στο

ειδικό τεύχος του διεπιστημονικού περιοδικού μουσικοθεραπείας Approaches 'Music therapy in Europe:

Paths of professional development' (Ridder & Tsiris, 2015). 
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Πού και με ποιους εργάζεται ένας μουσικοθεραπευτής

Ο μουσικοθεραπευτής που έχει ολοκληρώσει ένα πιστοποιημένο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών,

έχει τη δυνατότητα και τις γνώσεις για να εργαστεί σε ψυχιατρικά και γενικά νοσοκομεία, κέντρα

αποκατάστασης, κέντρα ημέρας ψυχικής υγείας, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ειδικά σχολεία, κέντρα για

άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και αναπηρίες, ενδιάμεσες μεταβατικές στεγαστικές δομές (halfway

houses), κέντρα απεξάρτησης, φυλακές, οίκους ευγηρίας, κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων

(ΚΑΠΗ), κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας και άλλες δομές υγείας, κοινότητας και εκπαίδευσης. 

 

Απευθύνεται σε νεογνά, βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ

φάσμα δυσκολιών, προβλημάτων και ασθενειών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: πρόωρη γέννηση, σωματική

αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικό

τραύμα, ογκολογικές ασθένειες, οξύ και χρόνιο πόνο, μακρόχρονη νοσηλεία και χρόνιες ασθένειες,

προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιες και γηριατρικές παθήσεις, τοκετό, πένθος, κατάχρηση ουσιών,

κοινωνική απομόνωση κ.ά.
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Πού βοηθά η Μουσικοθεραπεία

Τα θετικά αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας αφορούν όλους τους

τομείς της ανθρώπινης υγείας και εμπειρίας. Αναφέρουμε ενδεικτικά

κάποια από τα ερευνητικά τεκμηριωμένα οφέλη της:

 

Σε σωματικό επίπεδο η Μουσικοθεραπεία έχει θετική επίδραση στον

καρδιακό παλμό και την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, την

αντίληψη του πόνου, τη λειτουργία των πνευμόνων, τη διέγερση

(Bradt et al. 2010; Bradt & Dileo 2011; Bradt et al. 2011; Vink,

Bruinsma & Scholten 2011) και την πλαστικότητα του εγκεφάλου

(Raglio et al, 2015). 

Σε ψυχολογικό επίπεδο έχει θετική επίδραση στην ψυχική κατάσταση,

την κατάθλιψη, το άγχος, την ψύχωση, την ανάληψη πρωτοβουλίας

και τη διάθεση (Bradt et al. 2011; Maratos et al. 2009; Mössler et al.

2011). 

Σε κοινωνικό επίπεδο έχει θετική επίδραση στην κοινωνική

αλληλεπίδραση, τη μη λεκτική επικοινωνία, την κοινωνική-

συναισθηματική αμοιβαιότητα, την κοινωνική προσαρμογή και τη

σχέση γονέα-παιδιού (Bradt et al. 2010; Geretsegger et al. 2014)

Τέλος, από μια υπαρξιακή σκοπιά, η μουσικοθεραπεία έχει θετική

επίδραση στην ποιότητα ζωής, την ελπίδα και την πνευματικότητα 

(Bradt & Dileo 2011; Bradt et al. 2011).

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Μουσικοθεραπεία έχει αποδειχτεί

ιδιαίτερα ωφέλιμη και αποτελεί συχνά την προτιμώμενη παρέμβαση

όταν ο θεραπευόμενος αδυνατεί, δυσκολεύεται ή φοβάται να

επικοινωνήσει σε λεκτικό επίπεδο, όταν η συναισθηματική του

κατάσταση τον εμποδίζει να εκφραστεί λεκτικά ή όταν αισθάνεται ότι

δεν δύναται να αποδώσει με λέξεις όσα αισθάνεται ή έχει βιώσει

(Austin, 2003· Silverman, 2008). Επίσης, συχνά συναντάται το

φαινόμενο της «αλυσιδωτής αντίδρασης» [ripple effect] όπου οι

θετικές επιδράσεις της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης δεν αφορούν

μόνο τον θεραπευόμενο αλλά και στο σύστημα στο οποίο ανήκει

(οικογένεια, ομάδα, φροντιστές) όπως για παράδειγμα στην περίπτωση

ασθενών με άνοια (Pavlicevic et al, 2015).
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Cost-effective θεραπεία

Σύμφωνα με το βρετανικό Health Professions Council [βρετανικός

οργανισμός που εποπτεύει τα παραϊατρικά επαγγέλματα και παραχωρεί

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στη Μεγάλη Βρετανία (http://www.hcpc-

uk.org)], η Μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη συναισθηματική

κατάσταση των θεραπευόμενων με αποτέλεσμα είτε να ενισχύει την

αποτελεσματικότητα άλλων φαρμακολογικών ή ψυχοκοινωνικών

θεραπευτικών παρεμβάσεων είτε ενίοτε να μειώνει την αναγκαιότητα

χρήσης τους. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και ως μια

οικονομικώς αποδοτική (cost-effective) θεραπεία της οποίας τα

αποτελέσματα ως επί το πλείστον διαρκούν και μετά το τέλος της

θεραπευτικής παρέμβασης. Επιπλέον ερευνητικά δεδομένα

καταγράφουν ότι η Μουσικοθεραπεία μειώνει την διάρκεια παραμονής

και το κόστος νοσηλείας σε διοαφόρων ειδών δομές υγείας (Romo &

Gifford, 2007, Standley & Walworth, 2005,  Walworth, 2005).

Η «ηχηρή» απουσία στην Ελλάδα

Η σύγχρονη φροντίδα στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από την απουσία

της μουσικής και της Μουσικοθεραπείας. Παρόλα αυτά, η έρευνα στη

Μουσικοθεραπεία έχει προβάλλει την αποτελεσματικότητά της ως

κλινική προσέγγιση σε πολλούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, στην

επίδραση που έχει στη διάθεση και το συναίσθημα, στη συναισθηματική

στήριξη των θεραπευομένων, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, στις

αντιδράσεις της φυσιολογίας (όπως καρδιακοί παλμοί, αναπνοή), στην

αντίληψη του πόνου, στη σωματική αποκατάσταση, στο λόγο, την

ομιλία και την επικοινωνία, στη νευρολογική αποκατάσταση, στην

κινητική δυνατότητα, και άλλα. Αποτελεί σημαντικό βήμα η

αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος της Μουσικοθεραπείας

στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, ένα βήμα που θα επιτρέψει να

αποκτήσει ο Έλληνας πρόσβαση σε μία αποτελεσματική προσέγγιση

πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
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Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπάρξει θεσμοθετημένα από το ελληνικό

κράτος ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του

μουσικοθεραπευτή. Υπάρχει ένας και μοναδικός νόμος  (Βλ. Νόμος για την Ειδική Αγωγή και

Εκπαίδευση 3699/2008 Άρθρο 20, παρ. 2.2) εντός του οποίου αναφέρονται τα προσόντα διορισμού

μουσικοθεραπευτών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και ο οποίος

παρουσιάζει σοβαρές ατέλειες που δεν συνάδουν με το επιστημονικά, κλινικά και ακαδημαϊκά

τεκμηριωμένο κύρος του κλάδου ούτε με τις διεθνώς καθιερωμένες καλές πρακτικές. Βάσει του

άρθρου 20, παρ. 2.2 του νόμου αυτού, τα προσόντα διορισμού για τη θέση ΠΕ36 Μουσικοθεραπευτή

κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: διδακτορικός τίτλος στη Μουσικοθεραπεία,

μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη Μουσικοθεραπεία, πτυχίο στη Μουσικοθεραπεία και τέλος,

δίπλωμα μουσικού οργάνου από ωδείο (!). Στο Παράρτημα 1, εξηγούνται αναλυτικά τα προβλήματα της

συγκεκριμένης διατύπωσης και προτείνονται τα ορθά τυπικά προσόντα. 

 

Θεωρούμε ότι η θέσπιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, αλλά και την προστασία του

κοινού και των ευαίσθητων πληθυσμών από άτομα που αποπειρώνται να ασκήσουν το επάγγελμα του

μουσικοθεραπευτή χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και εκπαίδευση.
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Τυπικά προσόντα ΠΕ36 Μουσικοθεραπευτή

Όπως προαναφέρθηκε, η κλινική εκπαίδευση στη Μουσικοθεραπεία διεθνώς παρέχεται από

πανεπιστήμια, είτε στο πλαίσιο διετούς μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (MA in Music Therapy)

είτε σε προπτυχιακό επίπεδο (BA in Music Therapy), προκειμένου να διασφαλιστούν οι

εξειδικευμένες γνώσεις και η απόκτηση κλινικής εμπειρίας στους τομείς ευθύνης του

μουσικοθεραπευτή.  

 

Στην Ελλάδα, σε συμφωνία με την κυρίαρχη Ευρωπαϊκή πρακτική όπου η κλινική εκπαίδευση των

μουσικοθεραπευτών γίνεται συνήθως σε διετή μεταπτυχιακά προγράμματα, η εκπαίδευση στη

Μουσικοθεραπεία παρέχεται σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (Masters) που προσφέρεται στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 2016.

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές απαιτείται να εστιάζουν στην εις βάθος κατανόηση των θεωρητικών αρχών

που διέπουν τη Μουσικοθεραπεία, την ανάπτυξη προηγμένων κλινικών δεξιοτήτων και στην εμβάθυνση

ερευνητικών δυνατοτήτων. Η υποχρεωτική εποπτευόμενη κλινική άσκηση κατά τη διάρκεια των

σπουδών, επιτρέπει την απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας σε διαφορετικά κλινικά πεδία. 

 

Αντιθέτως, ο διδακτορικός τίτλος στη Μουσικοθεραπεία χωρίς πρότερες κλινικές σπουδές

Μουσικοθεραπείας, ΔΕΝ συνιστά σε καμία περίπτωση επαγγελματική/επιστημονική επάρκεια

διότι αφορά ερευνητική εργασία και όχι κλινική εκπαίδευση η οποία παρέχεται ΜΟΝΟ σε επίπεδο

πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Ειδικότερα στην Ελλάδα, καθώς ακολουθείται ένα εξατομικευμένο μοντέλο

στις διδακτορικές σπουδές, έχει κανείς τη δυνατότητα  να προβεί σε διδακτορικές σπουδές σε ένα

επιστημονικό πεδίο, χωρίς ο πτυχιακός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του να αφορά το ίδιο

επιστημονικό πεδίο, και συνήθως χωρίς θεσμοθετημένα μαθήματα μέσα στο πλαίσιο των διδακτορικών

σπουδών. [Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε ένας φοιτητής με πτυχίο μουσικολογίας και

μεταπτυχιακό τίτλο ιστορίας να πραγματοποιήσει διδακτορική έρευνα που να αφορά την ιστορική

εξέλιξη της Μουσικοθεραπείας. Αυτό όμως δεν του προσφέρει κλινική εκπαίδευση στο αντικείμενο της

Μουσικοθεραπείας]. Συνεπώς, ο διδακτορικός τίτλος δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την κλινική

και θεωρητική κατάρτιση ενός μουσικοθεραπευτή και δεν θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα άσκησης

κλινικού έργου.

 

Όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από κατόχους πανεπιστημιακού

πτυχίου μουσικών σπουδών, πτυχιούχους και διπλωματούχους ωδείων και σεμιναρίων θεωρούμε

πως βάσει όσων προαναφέρονται στο παρόν κείμενο έχουν καταστεί σαφείς οι λόγοι για τους οποίους οι

τίτλοι αυτοί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ικανή συνθήκη για την άσκηση του

επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.
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Για το λόγο αυτό, ακολουθεί η πρόταση του Συλλόγου όσον αφορά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για

τη θέση ΠΕ36 Μουσικοθεραπευτή αλλά και τα τυπικά προσόντα για την απόκτηση άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος μουσικοθεραπευτή:

 

Α) 

 

Α1) Διδακτορικό δίπλωμα στη Μουσικοθεραπεία με διετή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη

Μουσικοθεραπεία (ή μονοετή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μουσικοθεραπεία μέχρι και το έτος

2006) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής

και πτυχίο στη Μουσικοθεραπεία από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο

πτυχίο της αλλοδαπής. 

Α2) Διδακτορικό δίπλωμα στη Μουσικοθεραπεία με διετή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη

Μουσικοθεραπεία (ή μονοετή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μουσικοθεραπεία μέχρι και το έτος

2006) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής

και πτυχίο Τμήματος Μουσικών ή Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών, Ιατρικών, Κοινωνικών ή άλλων

συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο

πτυχίο της αλλοδαπής. 

Α3) Διδακτορικό δίπλωμα στη Μουσικοθεραπεία με πτυχίο Μουσικοθεραπείας από Πανεπιστήμιο

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 

 

Β) 

 

Β1) Διετής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μουσικοθεραπεία (ή μονοετής μεταπτυχιακός τίτλος

σπουδών στη Μουσικοθεραπεία μέχρι και το έτος 2006) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένος ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής  και πτυχίο στη Μουσικοθεραπεία

από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 

Β2) Διετής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μουσικοθεραπεία  (ή μονοετής μεταπτυχιακός τίτλος

σπουδών στη Μουσικοθεραπεία μέχρι και το έτος 2006) από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένος ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλο της αλλοδαπής με πτυχίο Τμήματος Μουσικών ή

Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών, Ιατρικών, Κοινωνικών ή άλλων συναφών Επιστημών από

Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

 

Γ) 

 

Πτυχίο Μουσικοθεραπείας από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής.
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Καθηκοντολόγιο Μουσικοθεραπευτή

Ο μουσικοθεραπευτής ασκεί το επάγγελμά του είτε ιδιωτικά είτε στο πλαίσιο δομών υγείας, κοινότητας

και εκπαίδευσης, παρέχοντας ατομικές και ομαδικές μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες. 

 

Η άσκηση της Μουσικοθεραπείας:

Η άσκηση της Μουσικοθεραπείας περιλαμβάνει;

 

Α. την αξιολόγηση-διάγνωση των θεραπευτικών αναγκών  

Β. την παροχή εξατομικευμένης παρέμβασης

Γ. τη διαδικασία ολοκλήρωσης και αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων  

Α) Κατά την αξιολόγηση- διάγνωση: 

Διενεργείται αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο τελευταίος θα

μπορούσε να ωφεληθεί από τη Μουσικοθεραπεία. Η εκτίμηση των θεραπευτικών αναγκών

πραγματοποιείται μέσω ποικίλων διαγνωστικών μεθόδων που περιλαμβάνουν: συνεντεύξεις με το

οικογενειακό ή/και εκπαιδευτικό περιβάλλον του ενδιαφερόμενου, επιτόπια παρατήρηση στα ανάλογα

περιβάλλοντα και συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών Μουσικοθεραπείας με τον ενδιαφερόμενο, με στόχο

την αποτύπωση εκτενούς ιστορικού και την καταγραφή λεπτομερών παρατηρήσεων.

19

Πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος προϋποθέτει την ύπαρξη: ποικιλίας

μουσικών οργάνων κατάλληλων για την άσκηση του έργου του,  ηχοσυστήματος, και οποιαδήποτε

άλλης υποδομής κρίνεται αναγκαία από τον μουσικοθεραπευτή, όπως για παράδειγμα υποστρώματα,

προσαρμοσμένα μουσικά όργανα και υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με αναπηρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας του χώρου άσκησης του έργου της

Μουσικοθεραπείας.

Προϋποθέτει την διασφάλιση του απορρήτου και υπόκειται στους περιορισμούς και τους κανόνες

που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας του μουσικοθεραπευτή.

Προϋποθέτει την διαφύλαξη του θεραπευτικού πλαισίου η οποία συνίσταται επιγραμματικά στις

εξής παραμέτρους: α) τη σταθερότητα της ημέρας, ώρας, έναρξης και λήξης της συνεδρίας β) την

τήρηση του απορρήτου και γ) τη διασφάλιση της απουσίας τρίτων ή άλλων οχλήσεων κατά τη

διάρκεια της συνεδρίας. Η ευθύνη/μέριμνα για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση του θεραπευτικού

πλαισίου ανήκει στον μουσικοθεραπευτή και τη δομή εντός της οποίας πραγματοποιείται η άσκηση

της Μουσικοθεραπείας.

Πραγματοποιείται σε ατομική, μικροομαδική ή ομαδική βάση, σύμφωνα με την κρίση του

μουσικοθεραπευτή.



Ενημέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση στην οικογένεια, τους φροντιστές ή οποιοδήποτε άλλο

κατάλληλο πρόσωπο έχει την ευθύνη παροχής φροντίδας στον λήπτη της υπηρεσίας

Μουσικοθεραπείας, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα σχετικά με τα μέσα και τις παρεμβάσεις

εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του

Συνεργασία με τις εκπαιδευτικές, ιατρικές, αποκαταστασιακές, κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες ή

φορείς που ασχολούνται με τον λήπτη της υπηρεσίας Μουσικοθεραπείας

Εισήγηση στις συναφείς ειδικότητες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σχετικά με τις κοινωνικές,

συναισθηματικές, αποκαταστασιακές και άλλες ανάγκες που αναδύονται στις συνεδρίες

Μουσικοθεραπείας με σεβασμό στα επαγγελματικά όρια της κάθε ειδικότητας. 

Δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων υπηρεσιών, φορέων  και του

κοινωνικού συνόλου προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνθήκες ένταξης, μετάβασης και

υποστήριξης του λήπτη υπηρεσιών Μουσικοθεραπείας  

Η διαγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή συστηματικών και λεπτομερών

πληροφοριών από τους θεράποντες ιατρούς και άλλα μέλη των διεπιστημονικών ομάδων

(εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κ.λπ.) προκειμένου να

προσδιοριστεί το είδος των προσεγγίσεων και των παρεμβάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την

εκπλήρωση των στόχων που έχουν προκύψει κατά την αξιολόγηση. 

 

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας, ο μουσικοθεραπευτής, ως μέλος της

διεπιστημονικής ομάδας, συμβάλλει μέσω της δικής του αξιολόγησης στη διεξαγωγή όσο το δυνατόν

πιο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων που αφορούν την κατάσταση του θεραπευόμενου.    

 

Β) Κατά την εφαρμογή της παρέμβασης: 

Η εφαρμογή του εξατομικευμένου σχεδίου Μουσικοθεραπείας παρέχεται σε ατομικές ή ομαδικές

συνεδρίες κατά την κρίση του μουσικοθεραπευτή και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας

διάγνωσης και αξιολόγησης των θεραπευτικών αναγκών του λήπτη της υπηρεσίας Μουσικοθεραπείας. 

Ο μουσικοθεραπευτής θέτει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ατομικούς ή ομαδικούς στόχους

και οργανώνει διεξοδικά την εκάστοτε θεραπευτική παρέμβαση. Επιπλέον, η παρέμβαση θα πρέπει να

συνάδει συμπληρωματικά και επικουρικά με άλλες παρεχόμενες αναπτυξιακές, αποκαταστασιακές,

ιατρικές, ψυχολογικές, ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 

Η εφαρμογή του εξατομικευμένου σχεδίου Μουσικοθεραπείας εκτός των συνεδριών Μουσικοθεραπείας

με τον λήπτη της υπηρεσίας, είναι επίσης δυνατό να περιλαμβάνει:
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Η αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας πραγματοποιείται από τον μουσικοθεραπευτή ο οποίος

τεκμηριώνει την αλλαγή και την πρόοδο υποδεικνύοντας τροποποιήσεις, εφόσον και όπου αυτό κρίνεται

αναγκαίο. 

 

Γ) Κατά την ολοκλήρωση της παρέμβασης: 

 

Η ευθύνη της ανάπτυξης σχεδίου για τον προσδιορισμό της περάτωσης της παροχής υπηρεσιών

Μουσικοθεραπείας ανήκει στον μουσικοθεραπευτή σε συνεργασία με τον λήπτη της υπηρεσίας. Η

ενημέρωση για την ολοκλήρωση της παρέμβασης δύναται να περιλαμβάνει τους ιατρούς,  ή άλλους

πάροχους υγειονομικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης του λήπτη, τα μέλη της οικογένειάς του και κάθε

άλλο κατάλληλο άτομο επί του οποίου βασίζεται για υποστήριξη.

  

Οι μουσικοθεραπευτές είναι μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης

και άλλων επαγγελματιών που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των ληπτών της

υπηρεσίας Μουσικοθεραπείας, προστατεύοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των

τελευταίων. Οι μουσικοθεραπευτές λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κλινικοί στο πλαίσιο της

διεπιστημονικής ομάδας, υποστηρίζοντας τους θεραπευτικούς στόχους συνεργαζόμενοι με τους

γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ειδικούς της αποκατάστασης, τους νευρολόγους, τους ψυχολόγους, τους

ψυχιάτρους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους συμβούλους, τους ειδικούς υγείας της συμπεριφοράς,

τους φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς διαχειριστές

περιπτώσεων, ασθενείς, φροντιστές και άλλους.
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Συστηματικές ανασκοπήσεις Cochrane

Πρόκειται για διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που

εξειδικεύεται στις συστηματικές ανασκοπήσεις ερευνών στο

χώρο της υγείας βάσει σαφώς διατυπωμένων κανόνων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3
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Συστηματικές ανασκοπήσεις Cochrane

Music therapy for aquired brain injury:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006787.pub2/abstract

Music therapy for people with autism spectrum disorder: http://www.cochrane.org/CD004381/BEHAV_music-

therapy-people-autism-spectrum-disorder

Music therapy for depression: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004517.pub2/abstract

Music therapy for end-of-life-care: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007169.pub2/abstract

Music therapy for people with dementia: http://www.cochrane.org/CD003477/DEMENTIA_music-based-

therapeutic-interventions-people-dementia

Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like disorders:

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004025.pub4/full

Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006911.pub3/full

Music therapy with premature infants: (no Cochrane review yet, but meta analysis and RCT's):

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/23/peds.2016-0971?

sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-

000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08098131.2011.648653   

 http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/04/10/peds.2012-1367

Music therapy for people with substance use disorders:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012576/full?

highlightAbstract=withdrawn%7Cmusic%7Ctherapy%7Ctherapi

Music therapy for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010032/full
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Η σύνταξη του παρόντος έγινε από το ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών

Μουσικοθεραπευτών τον Απρίλιο του 2019. Διανέμεται με άδεια Creative Commons που επιτρέπει την

ελεύθερη διανομή και αναπαραγωγή του για μη-κερδοσκοπική χρήση και απαιτεί την αναφορά στο

δημιουργό, στην προκειμένη περίπτωση  «Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών

Μουσικοθεραπευτών».

 

Πρόεδρος Χριστίνα Καλλιώδη ΜΑ, NICU - Αντιπρόεδρος Χριστιάνα Αδαμοπούλου PhD -

Γραμματέας Κάνδια Μπουζιώτη ΜΑ, ΑVPT - Ταμίας Ελένη Τσόλκα ΜΑ - Μέλος Μίτσυ

Ακογιούνογλου PhD, RMT. 

 

Συνέβαλαν επίσης με παρατηρήσεις και σχόλια τα μέλη του ΕΣΠΕΜ Ιωάννα Ετμεκτσόγλου Aναπλ.

Καθηγήτρια Μουσικής Ψυχολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μουσικοθεραπεύτρια και ο Dr.

Γιώργος Τσίρης, Senior Lecturer in Music Therapy στο Queen Margaret University, Arts Lead

στο St Columba's Hospice, Edinburg, UK.

www.musictherapy.gr - espemgr@gmail.com - 6948 12 34 42 
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