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Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 25-4-2012, αποφάσισε 
ομόφωνα την ανακοίνωση του παρακάτω ψηφίσματος. 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Παρότι διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία από τη λειτουργία του πρώτου Τμήματος 
Ψυχολογίας στη χώρα μας, η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση και τον 
καθορισμό των υποχρεώσεων των επαγγελματιών ψυχολόγων είναι ελλιπής.  

1. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (991/79, 2646/98) κάθε απόφοιτος 
ελληνικού τμήματος Ψυχολογίας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει 
«άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου». Ωστόσο οι επαγγελματίες ψυχολόγοι 
θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει κάποια από τις ποικίλες εξειδικεύσεις (κλινικός, 
συμβουλευτικός, σχολικός, υγείας κλπ.) για τις οποίες δεν υπάρχει μνεία στην 
κείμενη νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω κλάδους, για σειρά 
ετών, λειτουργούν προγράμματα εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αρκετά 
Τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα. 

2. Με το δεδομένο της ελεύθερης μετακίνησης επαγγελματιών στην ευρωπαϊκή 
ένωση, δημιουργούνται επίσης ζητήματα θέσπισης κριτηρίων τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αδειοδότηση των επαγγελματιών ψυχολόγων. 
Είναι απαραίτητο λοιπόν να θεσμοθετηθεί ο ελάχιστος αριθμός κριτηρίων που θα 
πρέπει να ικανοποιείται από τον επαγγελματία ψυχολόγο, στη βάση και των όσων 
ισχύουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.   

3. Τα κριτήρια της υπάρχουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση είναι εν πολλοίς 
τυπικά. Υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστούν με ουσιαστικότερα κριτήρια 
(εποπτευόμενη πρακτική, εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους της 
ψυχολογίας, ενδελεχής ψυχολογική εκτίμηση του υποψηφίου κλπ.). 

4. Το πλαίσιο λειτουργίας του ψυχολόγου είναι επίσης ένα ζήτημα που 
παραμελείται στην υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις 
τόσο για ελεγκτικούς μηχανισμούς αντιποίησης άσκησης επαγγέλματος, όσο και 
για διατάξεις που θα ορίζουν τις υποχρεώσεις και το δεοντολογικό πλαίσιο 
λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου.  

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία που 
αφορά στην αδειοδότηση και το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου 
στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (πολιτεία, σύλλογοι ψυχολόγων, τμήματα 
Ψυχολογίας).  
Η δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα μπορούσε να 
βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο εποπτείας των 
επαγγελματιών ψυχολόγων όπως συμβαίνει τόσο στο εξωτερικό όσο και σε 
αντίστοιχα ΝΠΔΔ άλλων επαγγελματικών φορέων της ημεδαπής. 
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