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www.seps.gr, info@seps.gr  

 
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 

3.000 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί 

επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται 

περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2021  

Αρ. Πρωτ.: 14303 

Προς την        

Αξιότιμη Υφυπουργό Υγείας                                                                         

κα Ζωή Ράπτη 

Υπουργείο Υγείας  

Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα.                                               

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

Θέμα: Λειτουργία Μητρώου Ψυχολόγων.  

 Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, από την έναρξη της έκδοσης Αδειών Άσκησης 

Επαγγέλματος (ΑΑΕ), έχει διαπιστώσει ότι η λειτουργία Μητρώου Ψυχολόγων (κατεχόντων 

νόμιμη ΑΑΕ και αργότερα Βεβαίωση) είναι απαραίτητη και έχει επανειλημμένως 

ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας για την ανάγκη αυτή. Μάλιστα, ο ΣΕΨ έχει συστήσει ειδικό 

πρόγραμμα διαχείρισης μητρώου, όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία των 

αδειών των ψυχολόγων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί τίτλοι 

στην Ψυχολογία, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, χορηγούσα αρχή). Ο ΣΕΨ 

διαθέτει ήδη μεγάλο μέρος του αρχείου των αδειών άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, 

καθώς οι ψυχολόγοι που εγγράφονται ως τακτικά μέλη του καταθέτουν την άδειά τους, 

όπως και αρκετές Περιφέρειες του κοινοποιούν τις νέες άδειες που εκδίδουν. 

 Με αφορμή τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από την ψευδεπίγραφη χρήση του 

τίτλου του Ψυχολόγου (από Μαία / Υπνωτίστρια, που εμπλέκεται στο ειδεχθές έγκλημα των 

Γλυκών Νερών) και το ερώτημα που τέθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την κοινή 

γνώμη για το πως μπορεί ο πολίτης να ξεχωρίζει έναν επαγγελματία Ψυχολόγο από 

καταχρηστικές χρήσεις αυτού του τίτλου, επανερχόμαστε στο θέμα αυτό. Δυστυχώς, 

υπάρχουν τίτλοι που συγχέονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Συγκεκριμένα, οι  τίτλοι 

Σύμβουλος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών  
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Σχέσεων, Σύμβουλος Εξαρτήσεων, Ψυχοθεραπευτής, Ψυχαναλυτής, κ.ά. χρησιμοποιούνται 

κατά δήλωση των χρηστών τους. Δεν τυγχάνουν καμίας αναγνωρίσεως από την Ελληνική 

Πολιτεία, ούτε και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Συνεπώς, οι τίτλοι αυτοί δεν 

εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο και την αναμενόμενη ποιότητα στην  παροχή υπηρεσιών. 

 Αμέσως μετά, ο Σύλλογός μας ανακοίνωσε εκ νέου τη σειρά μέτρων, που έχει από 

ετών λάβει, για την προστασία των πολιτών αλλά και του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Την 

ανακοίνωση αυτή την έχουμε κοινοποιήσει στα κοινωνικά μας δίκτυα, καθώς και σε όλα τα 

μέλη μας με την παράκληση να τη διαδώσουν περαιτέρω. Σας την αποστέλλουμε συνημμένη 

προς ενημέρωσή σας. Είναι προφανές, ότι υπάρχει πλέον, τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή 

ανάγκη για την λειτουργία του Μητρώου Ψυχολόγων.  

 Πρόταση: Ο ΣΕΨ, διαθέτοντας ήδη ένα επαρκές αρχείο αδειούχων ψυχολόγων, 

μπορεί να ολοκληρώσει το Μητρώο, με την προϋπόθεση ότι θα υποχρεωθούν οι 

Περιφέρειες να κοινοποιούν στον ΣΕΨ τις άδειες που εκδίδουν. Το Μητρώο αυτό θα είναι 

κατά το πρότυπο του Μητρώου των Ιατρών (https://www.isathens.gr/syllogos/members-

search-engine.html), στο οποίο θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση το Υπουργείο Υγείας, 

καθώς και όλοι οι πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζονται τόσο το επάγγελμα του 

ψυχολόγου όσο και η πρόσβαση των πολιτών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.   

 Ευελπιστώντας στην ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική σας πρόθεση αναμένουμε να 

ενσκήψετε στο θέμα αυτό. Ο ΣΕΨ είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

διευκρίνηση. Για το λόγο αυτό, θα επιθυμούσαμε να μας ορίσετε μία συνάντηση μαζί σας, 

το συντομότερο δυνατό.   

 

Με τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 
 

 

 


