
 
 

        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

   Αθήνα, 29-03-2022 

 

Της:  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς  

 

ΠΡΟΣ:             Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των αποφοίτων του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του 

Ε.Κ.Π.Α.» 

 

 

Κυρία Υπουργέ, 

 

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου των αποφοίτων - πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), τον Ιούλιο του 2019, κατέθεσαν δύο αιτήσεις, 

τόσο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και στα αντίστοιχα Τμήματα Φ.Π.Ψ., 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.  

 

Το 2019, το 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 του 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 σπουδών τους 

δεν διέφερε με εκείνα των άλλων αποφοίτων.  
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Όπως επισημαίνουν οι ανωτέρω απόφοιτοι του «Φ.Π.Ψ.» στο σχετικό Δελτίο Τύπου, ίσως ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διάκρισης αυτής είναι αυτή που αφορά στους 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. Αρχικά, έγινε μια προσπάθεια επίλυσης της υπόθεσής τους 

εξωδικαστικά. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν, γεγονός που τους οδήγησε να διεκδικήσουν την 

δικαίωσή τους στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρώτη δικάσιμο ημερομηνία στις 18/03/2020. 

Μέχρι και σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεσή τους, όπως αναφέρουν, δεν έχει φτάσει στις 

δικαστικές αίθουσες, καθώς, για διάφορους λόγους τους οποίους επικαλείται, είτε η μία πλευρά (τα 

Πανεπιστήμια), είτε η άλλη (το Υπουργείο σας), η εκδίκαση συνεχώς αναβάλλεται (συνολικά έχουν 

δοθεί 8 αναβολές).  

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:  

1. Σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την ως άνω αδικία, που συνίσταται στην απαράδεκτη δημιουργία 

αποφοίτων δύο ταχυτήτων, αντιμετωπίζοντας ισότιμα όσους αποφοίτους/πτυχιούχους του 

τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας («Φ.Π.Ψ.») του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

και του «Ε.Κ.Π.Α.» εισήχθησαν στο «Φ.Π.Ψ.» το 2014, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2018 

και έμειναν εκτός τροποποίησης, ώστε, αφού διαθέτουν ήδη τις ίδιες ειδικές γνώσεις πάνω στον 

Τομέα της Ψυχολογίας, να δοθεί δια διορθωτικής πρωτοβουλίας σας και σε εκείνους η ίδια 

δυνατότητα να φοιτήσουν στο νεοσύστατο Τμήμα Ψυχολογίας; 

2. Προτίθεσθε να δώσετε στους ως άνω απόφοιτους την δυνατότητα να συμπληρώσουν, μέσω της 

υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις σχετικής εισαγωγής στο ως άνω Τμήμα Ψυχολογίας, τις γνώσεις και 

τις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου και των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στον τομέα της Ψυχολογίας, που απολαμβάνουν οι άλλοι συνάδελφοί τους; 

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 




