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Αθήνα, 20/7/2017
Αρ. Πρωτ.: 13119
Προς τον
Πρόεδρο του
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων,
κ. Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλο,
Νομικού Σύμβουλο του Κράτους,
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Θέμα: «Τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΣΕΨ στη συνεδρίαση του ΣΑΕΠ της
27ης Ιουνίου 2017».
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, κ. Θαλής Ν. Παπαδάκης,
συμφώνησε να γίνει δεκτή η αίτηση της κ. Γαβριηλίδου Μαργαρίτας για να της αποδοθούν
επαγγελματικά προσόντα Ψυχολόγου στη χώρα μας.
Εν συνεχεία, ο κ. Παπαδάκης ερώτησε το συμβούλιο γιατί δεν συμμετέχει στη
συζήτηση και ψηφοφορία των υπόλοιπων αιτήσεων, που αφορούν την απόδοση
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας τόσο σε μεταπτυχιακούς (Master) όσο και σε προπτυχιακούς
τίτλους (Bachelor). Στην απάντηση του Προέδρου του Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα
Παπαγιαννόπουλου, και του Διευθυντή του ΣΑΕΠ, κ Παναγιώτη Δημητράκη, ότι η κρίση
των τίτλων αυτών δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία της Οδηγίας 2005/36, αλλά στους
ελληνικούς νόμους 4093/12.11.12 και 4111/25.1.13, ο εκπρόσωπος του ΣΕΨ διατύπωσε τις
ακόλουθες θέσεις:
1. Εφόσον στους υπό κρίση τίτλους (Bachelor και Master) χορηγείται Βεβαίωση
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, η οποία στην πράξη οδηγεί σε χορήγηση Άδειας
Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου από τις Περιφέρειες, είναι αυτονόητο ότι ο
επαγγελματικός εκπρόσωπος του κλάδου των Ψυχολόγων πρέπει να παρίσταται
στη συζήτηση και να έχει λόγο επί των προσόντων των υποψηφίων, αφού εν
συνεχεία θα ασκήσουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου στη χώρα μας και την
Ευρώπη.
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2. Επειδή οι τίτλοι αυτοί προέρχονται από διάφορα Πανεπιστημιακά Ευρωπαϊκά
ιδρύματα της αλλοδαπής, που είτε έχουν συνάψει συμφωνία δικαιοπραξίας με
ελληνικά κολλέγια είτε όχι, θα πρέπει: α) να κριθούν σύμφωνα με την Κ.Ο.
2005/36/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Ο. 2013/55/ΕΕ, η οποία απ’ όσο
γνωρίζουμε ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, καθυστερημένα μεν, αλλά εν ισχύ
με το Π.Δ. 51/9.6.2017, και β) επειδή το επάγγελμα του Ψυχολόγου στη χώρα μας
είναι νομοθετικά ρυθμισμένο.
3. Συνέπεια της ανωτέρω ενσωμάτωσης, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, είναι ότι
οι όποιες αποφάσεις περί Επαγγελματικής Ισοδυναμίας εκδόθηκαν μετά την
9.6.2017 θα πρέπει να ακυρωθούν και τα προσόντα των υποψηφίων να
επανακριθούν σύμφωνα με τις Κ.Ο. 2005/36/ΕΕ και 2013/55/ΕΕ, οι οποίες απαιτούν
«άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας», όταν διαπιστώνονται «ουσιώδεις
διαφορές» π.χ. φοίτηση μικρότερη των τεσσάρων ετών.
4. Επιπλέον, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, η Κ.Ο. 2013/55/ΕΕ θα έπρεπε να έχει
ενσωματωθεί έως τις 18.1.2016. Ωστόσο, η Ελληνική Πολιτεία ολιγώρησε και μόλις
στις 9.6.2107 την ενσωμάτωσε. Εν τω μεταξύ το ΣΑΕΠ εξέδωσε δεκάδες αποφάσεις
Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σε κατόχους τίτλων Bachelor και Master που
απέκτησαν εν συνεχεία Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, με
προφανέστατα ελλιπή προσόντα, μια και στο παρελθόν το ίδιο το ΣΑΕΠ προσέθετε
στους ίδιους τίτλους δοκιμασίες επάρκειας! Έτσι, στο επάγγελμα του Ψυχολόγου,
που κατά κύριο λόγο είναι επάγγελμα υγείας, συγκαταλέγονται πλέον
επαγγελματίες με τυπική μεν επάρκεια, πλην όμως όχι ουσιαστική. Αυτό προκαλεί
ευνόητες δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (προστασία δικαιωμάτων
καταναλωτή) και μάλιστα με την ευθύνη της Πολιτείας! Επιπλέον, όταν οι κάτοχοι
αυτής της Επαγγελματικής Ισοδυναμίας και Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
αναζητήσουν εργασία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας θα εκτεθεί, διότι δεν
θα γίνει δεκτή αυτή η Άδεια Άσκησης επαγγέλματος, λόγω των ελλιπών προσόντων.
Συνεπώς, όλες οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Ισοδυναμίας για τους Ψυχολόγους,
που έχουν έως σήμερα εκδοθεί, θα πρέπει να ανακληθούν και οι υποψηφιότητες να
επανακριθούν σύμφωνα με τις Κ.Ο. 2005/36/ΕΕ και 2013/55/ΕΕ.
5. Είναι γνωστό ότι επαγγελματικά προσόντα Ψυχολόγου δεν αποκτά κανείς μόνο με
Bachelor ή αντίστοιχο τίτλο τριετών σπουδών και χωρίς πρακτική άσκηση υπό
εποπτεία Ψυχολόγου ή μόνο με Master Ψυχολογίας χωρίς βασικό τίτλο σπουδών
Ψυχολογίας, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Αν το ΣΑΕΠ δεν τα γνωρίζει αυτά, μπορεί ο
Σύλλογός μας να το πληροφορήσει υπευθύνως.
6. Εάν η πολιτική του Υπουργείου υπαγορεύει να δοθεί Επαγγελματική Ισοδυναμία σε
κατόχους Bachelor, τότε θα πρέπει να χορηγηθεί αυτή που άπτεται των
επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχει κανείς στη χώρα προέλευσης των τίτλων
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αυτών. Καμία Κ.Ο. δεν προβλέπει χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων
ανωτέρων των κεκτημένων προσόντων! Εκτίμηση των «ουσιωδών διαφορών»
προβλέπει και «δοκιμασία επάρκειας ή άσκηση προσαρμογής», όταν τα προσόντα
ελλείπουν.
7. Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΣΕΨ ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι, όπως προβλέπει η Κ.Ο.
2013/55/ΕΕ μπορεί το 1/3 των κρατών μελών να υιοθετήσει κοινό πλαίσιο
εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις, σε νομοθετικά
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα με σκοπό να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση των
Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων έχει
εργαστεί επί μακρόν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και έχει
θεσπίσει από το 2010 το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας - EuroPsy, το οποίο
λειτουργεί ήδη σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας
μέσω του ΣΕΨ. Έτσι, η χώρα μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αίτημα άλλων
χωρών για την υιοθέτηση κοινού πλαισίου εκπαίδευσης στην Ψυχολογία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να αντλήσει στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.europsy-efpa.eu, http://www.seps.gr/index.php/europsy.
Εν κατακλείδι, αιτούμεθα:
1) Αντίγραφα όλων των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Ισοδυναμίας που το
Συμβούλιο έχει εκδώσει έως σήμερα.
2) Το σκεπτικό απόρριψης της αίτησης του κου Καρελά Χαράλαμπου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2017.
Με τιμή,

Ο Εκπρόσωπος του ΣΕΨ,

Θαλής Ν. Παπαδάκης,
Πιστοποιημένος Ψυχολόγος EuroPsy,
Αρ. Ευρωπαϊκού Μητρώου: EL-012139-201705
Αντιπρόεδρος ΣΕΨ.
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