
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: την Υπουργό Παιδείας

Θέμα:  Σε  αδιέξοδο  βρίσκονται  132  απόφοιτοι  του  Φ.Π.Ψ.  Ιωαννίνων  και

ΕΚΠΑ 

Το  αδιέξοδο  στο  οποίο  βρίσκονται  φέρνουν  στο  προσκήνιο  με  επιστολή

διαμαρτυρίας 132 απόφοιτοι του Φ.Π.Ψ Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν:

Τον  Ιούλιο  του  2019  κατέθεσαν  δύο  αιτήσεις  σχετικά  με  την  τότε  πρόσφατη

τροποποίηση του Ν.4559/2018 (παρ.10 του αρ.6).

Όπως οριζόταν μέχρι εκείνο το σημείο, οι φοιτητές των τμημάτων αυτών, μετά το

δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους,  είχαν τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των

τριών  κατευθύνσεων,  επιλογή  η  οποία  οδηγούσε  στην  παρακολούθηση  των

αντίστοιχων μαθημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Απόρροια  της  νομοθετικής  ρύθμισης  του  2019  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.  

Συνεπώς, 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  η  πρόσβαση στα  ανάλογα  επαγγελματικά  δικαιώματα,  παρά το

γεγονός  ότι  σε  μεγάλο  βαθμό  η  ακαδημαϊκή  κατάρτιση  και  το  περιεχόμενο  των
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σπουδών  τους  δε  διέφερε  με  εκείνα  των  αποφοίτων.  Ίσως  ένα  από  τα  πιο

χαρακτηριστικά  παραδείγματα  της  διάκρισης  αυτής  είναι  αυτό  που  αφορά τους

εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Όσοι  εισήχθησαν  στο  Φ.Π.Ψ.  το  2014  και  ολοκλήρωσαν  τις  σπουδές  τους  το

2018,  έμειναν  εκτός  τροποποίησης.  Αντιθέτως,  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.

Ταυτόχρονα, ζητούν:

1.  Να  αντιμετωπιστούν  ισότιμα  και,  καθώς  διαθέτουν  ήδη  τις  ίδιες  ειδικότερες

γνώσεις  πάνω  στον  Τομέα  της  Ψυχολογίας,  να  δοθεί  και  σε  εκείνους  η  ίδια

δυνατότητα να φοιτήσουν  στο νεοσύστατο Τμήμα Ψυχολογίας

2. Να συμπληρώσουν μέσω της φοίτησης τις γνώσεις και τις διδακτικές μονάδες

που  απαιτούνται  για  την  απόκτηση  του  πτυχίου  και  των  επαγγελματικών

δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι απόφοιτοι. 

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερη για το ζήτημα που έχει ανακύψει και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο

τους νέους αυτούς πτυχιούχους;

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης επίλυσης του προτίθεται να λάβει;

3. Εντός ποιου χρονικού πλαισίου αναμένεται  να υλοποιηθούν οι  πρωτοβουλίες

αυτές;

Η ερωτώσα βουλευτής

        

        Φωτεινή Μπακαδήμα




