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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας 

μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την 

Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη και 

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό 

όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 39 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 

Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

Αθήνα, 24-09-2020 

Αρ. Πρωτ.: 14011 

Προς την        

Αξιότιμη Υφυπουργό Υγείας                                                                         

κα Ζωή Ράπτη 

Υπουργείο Υγείας  

Αριστοτέλους 17 

10433 Αθήνα  

 

Θέμα: Αιτήματα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων 

 

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ, 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων – ΣΕΨ θα ήθελε να σας 

συγχαρεί και πάλι για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο 

έργο σας. Εν όψει, της προγραμματισμένης συνάντησης μαζί σας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 

2020, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα κάτωθι χρονίζοντα, και για τον λόγο αυτόν 

επείγοντα προς επίλυση, θεσμικά, κυρίως, ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο µας. Τα θέματα 

αυτά είναι τα ακόλουθα:  

  

1. Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης, αρ.Γ5β/Γ.Π.οικ.42984 – ΦΕΚ 2344/18.6.2019, περί 

Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων με νέα Υπουργική Απόφαση, που θα εμπεριέχει τον 

Κώδικα Δεοντολογίας επεξεργασμένο από τον Σ.Ε.Ψ. σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τον 

οποίο έχουμε υποβάλλει στον Αξιότιμο Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια.  
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2. Αναθεώρηση των κριτηρίων για την έκδοση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

Έως σήμερα, η Βεβαίωση εκδίδεται με μόνο προσόν το τετραετές ελληνικό πτυχίο ή τριετές 

Bachelor (κολλέγια). Είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν τα κριτήρια με τα πρότυπα των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA, τα 

οποία απαιτούν πενταετούς διάρκειας σπουδές στην Ψυχολογία, περιλαμβάνοντας βασικό 

πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους υπό την εποπτεία 

Ψυχολόγου. Τα ανωτέρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τόσο για την δημόσια όσο και 

την ιδιωτική, όπως ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν, πλέον, να 

υποβαθμίζονται τα προσόντα του Ψυχολόγου, τη στιγμή μάλιστα που ο κλάδος των Ψυχολόγων 

συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα Υγείας και η υποβάθμιση των σπουδών τους απειλεί τη 

δημόσια υγεία. 

 

3. Επανασύσταση του Μητρώου Ψυχολόγων (κατεχόντων νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Ψυχολόγου): Ο Σ.Ε.Ψ. ήδη διαθέτει μερικό ηλεκτρονικό αρχείο και έχει τη δυνατότητα να το 

ολοκληρώσει με την προϋπόθεση όλες οι Περιφέρειες να του κοινοποιούν τις σχετικές 

αποφάσεις τους. 

 

4. Αποκατάσταση του έργου (ψυχολογική παρέμβαση/υποστήριξη) και των αποζημιώσεων του 

Ψυχολόγου στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. 

 

 Στη συνάντηση αυτή θα παρευρεθούν η κα. Βασιλική Μπουκουβάλα, Πρόεδρος, ο κ. 

Θαλής Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος, ο κ. Άγγελος Καράμπελας, Ειδικός Γραμματέας.  

 

Με τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 

 

 

 


