
[1] 
 

 
             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

                       Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) 
            Έτος Ιδρύσεως 1963 – Μέλος E.F.P.A 

 

                Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2106913500, fax.: 2106913053 
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 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). 
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Δελτίο  Τύπου 
 

Θέμα: Αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του επαγγέλματος του ψυχολόγου λίγο  

πριν τις εκλογές. 
 

 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, χωρίς καμία 

διαδικασία διαλόγου, προχωρά στην «ολική λύση» - δολοφονία του επαγγέλματος του 

ψυχολόγου.  

Είχε προηγηθεί η ουσιαστική ακύρωση της παρέμβασης των ψυχολόγων στην 

ειδική αγωγή (με την  άρνηση χρηματοδότησης ψυχολογικών πράξεων από τον ΕΟΠΥΥ). 

Συνεχίζουν τώρα, τελευταία στιγμή, ύστερα από πρόταση της επιτροπής ψυχικής υγείας 

του ΚΕΣΥ (που απαρτίζεται όλως τυχαίως από κομματικά προσκείμενους ψυχιάτρους-

παιδοψυχιάτρους), να ακυρώνουν στην πράξη το επάγγελμα μας περιορίζοντας την 

πρόσβαση σε αυτό, θέτοντας κριτήρια που εκ των πραγμάτων αποκλείουν την 

πλειονότητα των συναδέλφων, αρνούμενοι οποιοδήποτε διάλογο με τον νόμιμο Σύλλογο. 

Η εν λόγω παρέα θέλοντας να βγάλει εκτός ανταγωνισμού περίπου 6.000 

ψυχολόγους προς όφελος των παιδοψυχιάτρων κ.λπ., εξοφλώντας κομματικά γραμμάτια 

της τελευταίας στιγμής και με σκοπό να εξυπηρετήσει  200 με 300 άτομα προσπαθεί να 

αφανίσει έναν ολόκληρο κλάδο, ενδιαφερόμενη τάχα για την αναβάθμισή του.  

Παράλληλα στην πράξη ακυρώνει όλες τις  ‘Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος 

Ψυχολόγου,  που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα , διότι με την υπάρχουσα άδεια δεν θα 

μπορεί κανείς να κάνει απολύτως τίποτε !!! 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων έχει εμπεριστατωμένες απόψεις για την άσκηση 

του επαγγέλματος σε εξειδικευμένους τομείς της ψυχολογίας, εναρμονισμένες πλήρως με 
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αυτές της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχολόγων (ΕFPA),  στην  οποία από ετών 

εκπροσωπεί τη χώρα μας.  

 

 

Αν το  υπουργείο ενδιαφερόταν πραγματικά για τον κλάδο μας θα έπρεπε να μας 

είχε καλέσει σε διάλογο εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή για να μας ανακοινώσει 

τετελεσμένα. 

 

 

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.seps.gr :   

1. Ανακοίνωση ΔΣ ΣΕΨ: Προκλητικά απαράδεκτη απόφαση του ΚΕΣΥ για το Έργο και τα 

Προσόντα του Κλινικού Ψυχολόγου (pdf)  5/6/19 

2. Απόφαση και πρακτικά του ΚΕΣΥ για το Έργο και τα Προσόντα του Κλινικού Ψυχολόγου. 

(pdf)  16/5/2019 


