
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΨΥΧΟΛΟΓOΣ 

 

 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Η µελέτη και η ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς αποτελούν το αντικείµενο της εργασίας του 
ψυχολόγου. Η δοµή της προσωπικότητας του ανθρώπου, οι συναισθηµατικές και διανοητικές διαταραχές 
του, η ατοµική και κοινωνική του ένταξη είναι τα στοιχεία που πρέπει να διαγνώσει, να ερευνήσει και να 
µελετήσει ο ψυχολόγος, ερµηνεύοντας τις ιδιαίτερες γνωστικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές συµπεριφορές 
και διαταραχές του ασθενούς. Τα συµπεράσµατα της διάγνωσης θα τον βοηθήσουν να προτείνει τις 
κατάλληλες µεθόδους και τεχνικές, καθώς και την ψυχοθεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσει ο ασθενής. 

 

 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας του ψυχολόγου ποικίλλουν ανάλογα µε τον τοµέα που θα επιλέξει να ειδικευτεί. Το 
σχολείο, το γραφείο, το ίδρυµα, το νοσοκοµείο, η βιοµηχανία είναι οι χώροι που συνήθως ασκεί το 
επάγγελµά του. Η ηλικία του ασθενούς, το είδος του περιστατικού, η µεθοδολογία της συµβουλευτικής 
παρέµβασης, ο χώρος που ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, είναι καθοριστικοί παράγοντες και 
επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και το βαθµό δυσκολίας τής κάθε περίπτωσης. Ειδικές περιπτώσεις 
ασθενών µε περίπλοκο και απροσδιόριστο ψυχισµό αλλά και απρόβλεπτες αντιδράσεις είναι δυνατό να 
επηρεάσουν και τον ίδιο, δυσκολεύοντας περισσότερο το έργο του. 
 

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η συναισθηµατική επαφή, η κατανόηση και η ευαισθησία είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ο 
ψυχολόγος, αφού µε αυτά θα προσεγγίσει και θα µελετήσει τη συµπεριφορά του ασθενούς. Η ικανότητα 
δηµιουργίας καλών διαπροσωπικών σχέσεων και κλίµατος εµπιστοσύνης, η ψυχική ισορροπία, η 
ψυχραιµία, η ευγένεια και η έντονη προσωπικότητα είναι απαραίτητα προσόντα για τον ψυχολόγο. 
 



 

 
Σπουδές: 
Σπουδές Ψυχολογίας µπορούν να γίνουν στο Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
(Πρόγραµµα Ψυχολογίας) του Πανεπιστηµίου Αθήνας και στα Τµήµατα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο), του Παντείου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαµήνων ο 
φοιτητής πρέπει να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση σε ιδρύµατα και φορείς εφαρµοσµένης 
ψυχολογίας (σχολεία, ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, συµβουλευτικά κέντρα, νοσοκοµεία κ.λπ.). Σπουδές 
παρέχονται και από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής (Ψυχολογία). Για τους 
πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Κύπρου µετά την 1/5/2004 απαιτείται επίσης ισοτιµία και αντιστοιχία 
απο τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Σπουδές επίσης µπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το 
ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για την κατοχύρωση των ακαδηµαϊκών και 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, αντίστοιχα. 
Μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριµένους κλάδους της ψυχολογίας µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
σε τµήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων καθώς και στο εξωτερικό. 
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (ΜΠΣ) στην Ελλάδα παρέχονται: στο Τµήµα Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πρόγραµµα Ψυχολογίας) του Πανεπιστηµίου Αθήνας λειτουργούν δύο 
ΜΠΣ (α) στη Σχολική Ψυχολογία και (β) στην Κλινική Ψυχολογία. Στο Τµήµα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης α. στην Ψυχολογία της Υγείας β. στη Σχολική Ψυχολογία. Στο Τµήµα 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου λειτουργούν τρία Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
α) ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανωτική και Οικονοµική Ψυχολογία» σε 
συνεργασία µε τον Τοµέα Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθήνας, 
β) ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.  
γ) ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές 
προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρµογές». 
Τέλος, στο Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στους τοµείς: Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία, Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία, 
Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών 
προβληµάτων  
 

 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια ψυχολόγου, που χορηγείται από τις οικείες 
νοµαρχίες στους αποφοίτους των τµηµάτων ψυχολογίας κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Η άδεια 
κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος 
απασχολείται στους τοµείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονοµής ∆ικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά. 
Τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα κατοχυρώνονται νοµοθετικά: Νόµοι για άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ∆εκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48 

Νόµος για συλλογική σύµβαση Ψυχολόγων: Φ.Ε.Κ. 1414/17-7-08, Απ. 49524/2362 & 49539/2369.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Όσον αφορά το δηµόσιο 
τοµέα, οι ψυχολόγοι προσλαµβάνονται µετά από σχετική προκήρυξη σε Γενικά και Ψυχιατρικά 
Νοσοκοµεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε ιδρύµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε σχολεία, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά κέντρα, σε 
Συµβουλευτικούς Σταθµούς, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα. 
Τέλος, στον ιδιωτικό τοµέα ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του γραφείο, αλλά και σε 
µεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβληµάτων 
σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις. Οι προοπτικές διαφαίνονται θετικές και αυτό αποδίδεται στα 
αυξανόµενα ψυχοκοινωνικά και οικονοµικά αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής και ειδικότερα στη 
διεύρυνση του κοινωνικού αποκλεισµού, της ανεργίας, των ναρκωτικών, των προβληµάτων από 
διαλυµένες οικογένειες κ.λπ. 

 

 

Πηγές Πληροφόρησης: 

•  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας: Πανεπιστηµιούπολη 

•  Πάντειο Πανεπιστήµιοhttp://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/index.htm  

•  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστηµιούπολη, http://www.auth.gr/psy/ 

•  Πανεπιστήµιο Κρήτης: http://www.uch.gr/Department/index.html 

•  Πανεπιστήµιο Κύπρου: htpp://www.ucy.ac.cy 

•  Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων:  

•  Πανελλήνιος Ψυχολογικός http://www.psy.gr 

•  ∆ΟΑΤΑΠ - Αθήνας (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 

Πληροφόρησης 

•  ∆ΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών 

και Πληροφόρησης: thessaloniki@doatap.gr 

•  ΣΑΕΙΤΤΕ (Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης),  

 

Βιβλιογραφία: τις πληροφορίες για το επάγγελµα τις βρήκαµε  

http://epagelmata.oaed.gr και τις εικόνες τις αντλήσαµε από το Google. 

 


