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 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010 

Προς: 

τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛ.Ψ.Ε. 

 

Κοινοποίηση:  

Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Γραφείο Υπουργού), 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γραφείο Υπουργού),  
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γραφείο Υπουργού),  

Μέλη της ΕΛ.Ψ.Ε. 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 

ενηµερώθηκε από τον καθηγητή κ. Robert Mellon µέλος του ∆.Σ. της ΕΛ.Ψ.Ε.  και 

τους επίκουρους καθηγητές κ.κ. Γεράσιµο Προδροµίτη και Φώτη Αναγνωστόπουλο -

συντονιστές, αντιστοίχως, του κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας και του κλάδου 

Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛ.Ψ.Ε.- για την πρωτοβουλία 

του ∆.Σ. της ΕΛ.Ψ.Ε. να προωθήσει τις διαδικασίες εφαρµογής στη χώρα µας του 

Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας. Συζήτησε το εν λόγω θέµα στις 

συνεδριάσεις της στις 30/5/2010 και 16/6/2010 και τάχθηκε οµόφωνα εναντίον της 

µονόπλευρης και αυθαίρετης αυτής πρωτοβουλίας. Κατ'αρχάς, επειδή παραβιάζει 

κατάφωρα και τους πιο στοιχειώδεις όρους διαδικαστικής ευπρέπειας και 

νοµιµότητας, δεδοµένου ότι προέρχεται από φορείς οι οποίοι, κατά τεκµήριο, δεν 

δικαιούνται να υποκαθιστούν τα τµήµατα ψυχολογίας τα οποία είναι, φύσει και θέσει, 

τα αρµόδια θεσµικά όργανα να καθορίζουν τη δοµή και το περιεχόµενο της 

ακαδηµαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης των µελλοντικών ψυχολόγων, να 

προτείνουν ποιά θα είναι η διάρκειά τους, ενώ ταυτόχρονα, αποτελούν τα µόνα 

θεσµικά όργανα ικανά να υλοποιούν την εν λόγω ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και να 

πιστοποιούν την επιστηµονική επάρκεια της παρεχόµενης πρακτικής εκπαίδευσης 

από  φορείς που τα ίδια έχουν προηγουµένως αξιολογήσει και ορίσει. Κυρίως, όµως, 

επειδή η πιθανή υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου ευτελίζει την παρεχόµενη 

ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, υποβαθµίζει τον θεσµικό ρόλο του πανεπιστηµίου στην 

εκπαίδευση των µελλοντικών ψυχολόγων, εµπορευµατοποιεί τις διαδικασίες της 

πρακτικής τους άσκησης, πλήττει τη σοβαρότητα του επαγγέλµατος του ψυχολόγου 

και υποβιβάζει τις δυνατότητες κοινωνικής του παρέµβασης στο επίπεδο των 
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πενιχρών και αµφιβόλου επιστηµονικής αξίας προτεινοµένων προς απόκτηση 

δεξιοτήτων. 

Αυτή η νοµοτελειακή και αδιαπραγµάτευτη εκ µέρους µας αντίθεση εδράζεται στα 

ακόλουθα: 

Ως προς το διαδικαστικό της σκέλος α) στη συµπερίληψη των θεσµικώς αρµοδίων 

τµηµάτων ψυχολογίας στη διαβούλευση σε διακηρυκτικό και µόνο επίπεδο, ενώ, 

στην πραγµατικότητα µεθοδεύεται εδώ και χρόνια ο ουσιαστικός αποκλεισµός τους 

µέσω της αποτελεσµατικής πλην δεοντολογικώς έωλης µεθόδου κατασκευής 

τετελεσµένων β) στην απονοµή στη Πολιτεία, κατά τη διαβούλευση, ενός πιθανότατα 

σηµαντικού αλλά προς το παρόν βουβού ρόλου, γεγονός που δηµιουργεί εύλογες 

απορίες και εξίσου κατανοητές αµφιβολίες ως προς τη βούληση της ελληνικής 

κυβέρνησης να επικυρώσει πρωτοβουλίες που καταφανώς την παρακάµπτουν ενώ 

άπτονται θεµάτων που αφορούν άµεσα την εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα και την υγεία ελλήνων πολιτών.  

Ως προς το ουσιαστικό της σκέλος α) στον ευτελισµό της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης 

δεδοµένου ότι µειώνει τον βασικό κορµό της (µέσω της µείωσης της διάρκειάς της και 

της έγερσης στεγανών µεταξύ γνωστικών αντικειµένων στο όνοµα της 

“εξειδίκευσης”), β) στην υποβάθµιση του ρόλου του πανεπιστηµίου υπό την έννοια 

ότι θεσµοθετείται ετήσια πρακτική άσκηση µετά το πέρας των 5 ετών 

(συµπεριλαµβανοµένης της διετούς “κατεύθυνσης”) από φορείς επιλεγµένους από 

εξω-πανεπιστηµιακά όργανα, µε αδιευκρίνιστες διαδικασίες και εισέτι απροσδιόριστα 

κριτήρια, γ) στην εµπορευµατοποίηση της πρακτικής άσκησης δεδοµένου ότι 

ακολουθεί την διετή περίοδο “εξειδίκευσης” σε αντικείµενα που πολλές φορές 

θεσµοθετούνται µε βάση τη επαγγελµατική χρηστικότητά τους και όχι τα πάγια 

επιστηµονικά κριτήρια και δ) στον επίπλαστο κατακερµατισµό της παρεχόµενης 

επιστηµονικής γνώσης από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και την µετατόπιση του 

κέντρου βάρους της επιστηµονικής εκπαίδευσης των µελλοντικών ψυχολόγων σε 

εξωπανεπιστηµιακούς φορείς αµφιβόλου έως ανύπαρκτης πιστοποιηµένης 

επιστηµονικής επάρκειας και αξιοπιστίας. 

 Είναι προφανές ότι η Γ.Σ. του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 

έχει αναγνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια την αναγκαιότητα άµεσης επικαιροποίησης 

και ανασυγκρότησης των προγραµµάτων σπουδών ψυχολογίας, τόσο σε 

προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εκπόνησης 

διδακτορικών διατριβών, καθώς επίσης και την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του 

θεσµικού πλαισίου πρακτικής άσκησης των µελλοντικών ψυχολόγων σε κρατικούς 
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και µη κρατικούς φορείς, πιστοποιηµένους από το πανεπιστήµιο ως προς την 

επιστηµονική και θεσµική τους αρτιότητα. Είναι εξίσου προφανές ότι  η Γ.Σ. του 

Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου έχει πλήρη συνείδηση του 

κινδύνου που αποτελεί για τη δηµόσια ψυχική -και όχι µόνο- υγεία των ελλήνων 

πολιτών η διαιώνιση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος ψυχολόγου µε µοναδικό προσόν την κατοχή πτυχίου ψυχολογίας της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (αδιευκρίνιστης πλέον θεσµικής προέλευσης). Θέλουµε 

να ελπίζουµε πως είναι εξίσου προφανές ότι η ριζική µας αντίθεση προς την 

διαδικασία, το γράµµα και το πνεύµα της επιχειρούµενης θέσπισης  του Ευρωπαϊκού 

Πιστοποιητικού Ψυχολογίας στην Ελλάδα, δεν εκφράζει την ικανοποίησή µας από 

την θλιβερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα το επάγγελµα του ψυχολόγου 

στη χώρα µας αλλά ανταποκρίνεται στον ακόµα µεγαλύτερο φόβο µας ότι  µέσω 

αυτής θα επιτευχθεί η πλήρης ακαδηµαϊκή, επιστηµονική, επαγγελµατική και 

κοινωνική απαξίωση της υπόστασης του.  

Γι'αυτό ακριβώς, εδώ και δέκα χρόνια περίπου, η Γ.Σ.  του Τµήµατος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστηµίου είχε πάρει την πρωτοβουλία να προτείνει την επιµήκυνση 

της διάρκειας βασικών σπουδών ψυχολογίας στα 5 χρόνια, πρόταση που 

συζητήθηκε σε διατµηµατική συνάντηση στο Πάντειο, η οποία, όµως, δεν 

υιοθετήθηκε από το σύνολο των τµηµάτων ψυχολογίας, γεγονός που έδωσε -

διαχρονικά- την δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να απορρίπτει το σχετικό αίτηµά 

µας στο όνοµα της µη οµόφωνης υποστήριξης του. 

Είναι ίσως καιρός να θέσουµε ξανά την πρόταση αυτή η οποία και θα µπορούσε να 

αποτελέσει τη βάση µιας ουσιαστικής συζήτησης  για την επιστήµη της ψυχολογίας 

και το επάγγελµα του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Η συζήτηση αυτή θα µπορούσε να 

διεξαχθεί κατ'αρχάς µεταξύ των αρµόδιων πανεπιστηµιακών φορέων και στη 

συνέχεια, εντός του πλαισίου της ΕΛ.Ψ.Ε, της οποίας η σύσταση, δεν πρέπει να 

ξεχνάµε, ερείδεται στην κατοχή, από τα µέλη της, του ανώτατου ακαδηµαϊκού τίτλου 

ψυχολογίας.   

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος  

 

Καθηγητής Στάµος Παπαστάµου 

 


