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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 37 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται 

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

Αθήνα, 09-10-2019 

                                        Αρ. Πρωτ.:  13737 

 

Προς την    

Αξιότιμη Υπουργό                                                                                             ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

κα. Νίκη Κεραμέως 

Ανδρέα Παπανδρέου 37  

15180 Μαρούσι  

 

Θέμα: Παροχή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης σε κατόχους τίτλων Ψυχολογίας τριετούς διάρκειας.  

                  

Αξιότιμη κα. Υπουργέ, 

 Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι το Υπουργείο Παιδείας 

έχει καταρτήσει σχέδιο νόμου, που βρίσκεται ήδη στη Βουλή, σχετικά με την παροχή 

αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε κατόχους τίτλων Ψυχολογίας τριετούς 

διάρκειας. Όπως γνωρίζετε από προηγούμενη ενημέρωσή μας (Αρ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘ: 

120150/25-7-2019), η επαγγελματική αυτή ισοδυναμία οδηγεί αυτόματα και σε παροχή 

επαγγελματικών προσόντων. 
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 Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι κατηγορηματικά αντίθετος στην παροχή 

επαγγελματικών προσόντων σε τίτλους τριετούς φοίτησης.  

 Ο λόγος είναι ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επαγγελματικά προσόντα 

Ψυχολόγων αποδίδονται μόνο μετά από πέντε έτη Πανεπιστημιακών σπουδών 

(συμπεριλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού τίτλου), εκπόνηση διπλωματικής διατριβής 

και τουλάχιστον 1500 ώρες πρακτικής άσκησης. Συνεπώς στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν 

να υποβαθμίζονται σήμερα 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.  

 Δεδομένου του κατεπείγοντος του θέματος σας παρακαλούμε να μας ορίσετε μία 

συνάντηση προκειμένου να σας αναπτύξουμε διά ζώσης το σημαντικό αυτό θέμα για τον 

κλάδο μας. 

Με εξαιρετική τιμή, 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 

 

 

Επικοινωνία: Βασιλική Μπουκουβάλα, 6944525671 
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