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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την υπουργό Παιδείας 

Θέμα : Απόφοιτοι δυο ταχυτήτων μετά τη μετατροπή του Τμήματος  ΦΠΨ σε 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας. 132 απόφοιτοι ζητούν  αποκατάσταση της 
αδικίας. 

 

Το 2019, το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) χωρίστηκε 
σε Τμήμα Φιλοσοφίας και Τμήμα Ψυχολογίας. Με την παρ. 1 του αρ. 80 του Ν. 
4589/2019 όσοι φοιτούσαν ήδη κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2018 στο Φ.Π.Ψ., 
μπορούσαν πλέον να ενταχθούν στο αντίστοιχο με την κατεύθυνση επιλογής τους 
τμήμα, ενώ οι εισαχθέντες κατά το έτος 2018-2019 μπορούσαν να δηλώσουν εξ 
αρχής την προτίμησή τους. Απόρροια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης αποτελεί το 
γεγονός ότι οι παραπάνω εισαχθέντες/φοιτούντες αποκτούν πλέον το δικαίωμα, 
παράλληλα με το πτυχίο ειδικότητας, να λαμβάνουν και την Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

 Η τροποποίηση αυτή προβαίνει σε μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των 
αποφοίτων του Φ.Π.Ψ. έως το 2018 και των αποφοίτων από το 2019 και μετά, 
καθώς στους δεύτερους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας 
και  να αποκτήσουν τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι σε 
μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κατάρτιση και το περιεχόμενο των σπουδών τους δε 
διέφερε με εκείνα των φοιτητών που αποφοίτησαν πριν το 2018. 

Καταγράφεται επομένως μια κατάφωρη αδικία. Ένα παράδειγμα: Οι φοιτητές που 
εισήχθησαν στο Φ.Π.Ψ. το 2014 και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2018 έμειναν 
εκτός τροποποίησης, ενώ εκείνοι που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές τους το 2019 ή και αργότερα, εντάχθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογίας και 
με την αποφοίτησή τους είχαν το δικαίωμα να αποκτήσουν την Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

Οι 132 απόφοιτοι του τμήματος Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση την Ψυχολογία που 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κενό νόμου, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας και τα 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1. Να αντιμετωπιστούν  ισότιμα και, καθώς διαθέτουν ήδη τις ίδιες εξειδικευμένες  
γνώσεις πάνω στον Τομέα της Ψυχολογίας, να τους δοθεί η δυνατότητα να 
φοιτήσουν στο νεοσύστατο Τμήμα Ψυχολογίας για να πάρουν το πτυχίο 
Ψυχολογίας και να αποκτήσουν ισότιμα  επαγγελματικά δικαιώματά με τους 
συναδέλφους τους. 

Να σημειωθεί ότι οι  εν λόγω φοιτητές στράφηκαν στη Δικαιοσύνη για να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και ορίστηκε 1η δικάσιμος  η 18/3/2020, ωστόσο 
μέχρι σήμερα δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, καθώς έχουν δοθεί 8 αναβολές. 
Είτε τα Πανεπιστήμια, είτε το Υπουργείο Παιδείας επικαλούνται διάφορους λόγους 
και κωλυσιεργούν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, 

Ερωτάται η υπουργός 

 Πώς προτίθεστε να αποκαταστήσετε την αδικία που δημιούργησε το κενό 
του νόμου που ψηφίσατε; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 




