
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 
 

 
Περιγραθή 
Επαγγέλμαηος: 
Η κειέηε θαη ε εξκελεία 
ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ 
ην αληηθείκελν ηεο 
εξγαζίαο ηνπ ςπρνιφγνπ. 
Η δνκή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
αλζξψπνπ, νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 
δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο 
ηνπ, ε αηνκηθή θαη 
θνηλσληθή ηνπ έληαμε είλαη 
ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 
δηαγλψζεη, λα εξεπλήζεη 
θαη λα κειεηήζεη ν 

ςπρνιφγνο, εξκελεχνληαο 
ηηο ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο, 
ζπλαηζζεκαηηθέο, 
θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 
θαη δηαηαξαρέο ηνπ 
αζζελνχο. Σα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο 
δηάγλσζεο ζα ηνλ 
βνεζήζνπλ λα πξνηείλεη 
ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο 
θαη ηερληθέο, θαζψο θαη 
ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 
αγσγή πνπ ζα 
αθνινπζήζεη ν αζζελήο. 

 

 
Σσνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ ςπρνιφγνπ πνηθίιινπλ 
αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επηιέμεη λα 
εηδηθεπηεί. Σν ζρνιείν, ην γξαθείν, ην ίδξπκα, ην 
λνζνθνκείν, ε βηνκεραλία είλαη νη ρψξνη πνπ 
ζπλήζσο αζθεί ην επάγγεικά ηνπ. Η ειηθία ηνπ 
αζζελνχο, ην είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ε 
κεζνδνινγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, ν 
ρψξνο πνπ αζθεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο, είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη 
επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην βαζκφ 
δπζθνιίαο ηήο θάζε πεξίπησζεο. Εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε πεξίπινθν θαη 
απξνζδηφξηζην ςπρηζκφ αιιά θαη απξφβιεπηεο 
αληηδξάζεηο είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ θαη ηνλ 
ίδην, δπζθνιεχνληαο πεξηζζφηεξν ην έξγν ηνπ. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σποσδές: 
πνπδέο Ψπρνινγίαο 
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην 
Σκήκα Φηινζνθίαο 
Παηδαγσγηθήο θαη 
Ψπρνινγίαο (Πξφγξακκα 
Ψπρνινγίαο) ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο θαη 
ζηα Σκήκαηα Ψπρνινγίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
(Ρέζπκλν), ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο. Η θνίηεζε 
δηαξθεί νθηψ εμάκελα. Καηά 
ηε δηάξθεηα ησλ δχν 
ηειεπηαίσλ εμακήλσλ ν 
θνηηεηήο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή 
άζθεζε ζε ηδξχκαηα θαη 
θνξείο εθαξκνζκέλεο 
ςπρνινγίαο (ζρνιεία, 
ςπρνπαηδαγσγηθά θέληξα, 

Ιδιαίηερα Προζωπικά 
Χαρακηηριζηικά και 
Ικανόηηηες: 
Η ζπλαηζζεκαηηθή επαθή, ε 
θαηαλφεζε θαη ε επαηζζεζία 
είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία 
πνπ πξέπεη λα έρεη ν 
ςπρνιφγνο, αθνχ κε απηά ζα 
πξνζεγγίζεη θαη ζα κειεηήζεη 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αζζελνχο. Η ηθαλφηεηα 
δεκηνπξγίαο θαιψλ 
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ε 
ςπρηθή ηζνξξνπία, ε 
ςπρξαηκία, ε επγέλεηα θαη ε 
έληνλε πξνζσπηθφηεηα είλαη 
απαξαίηεηα πξνζφληα γηα 
ηνλ ςπρνιφγν. 

ζπκβνπιεπηηθά θέληξα, λνζνθνκεία θ.ιπ.). πνπδέο 
παξέρνληαη θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα 
Επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (Ψπρνινγία). Γηα ηνπο 
πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κεηά ηελ 
1/5/2004 απαηηείηαη επίζεο ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία απφ 

ηνλ ΔΟΑΣΑΠ ή ην ΑΕΘΣΣΕ. πνπδέο επίζεο κπνξνχλ 

λα γίλνπλ θαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη ηίηινη ζπνπδψλ αλαγλσξίδνληαη απφ 
ηνλ ΔΟΑΣΑΠ ή ην ΑΕΘΣΣΕ σο ηζφηηκνη θαη αληίζηνηρνη 
ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 
θαη  
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, αληίζηνηρα. 
 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 
ηεο ςπρνινγίαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 
ηκήκαηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη ζην 
εμσηεξηθφ. 
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΜΠ) ζηελ 
Ειιάδα παξέρνληαη: ζην Σκήκα Φηινζνθίαο 
Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο (Πξφγξακκα 
Ψπρνινγίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ 
δχν ΜΠ (α) ζηε ρνιηθή Ψπρνινγία θαη (β) ζηελ 
Κιηληθή Ψπρνινγία. ην Σκήκα Ψπρνινγίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο α. ζηελ Ψπρνινγία ηεο Τγείαο β. 
ζηε ρνιηθή Ψπρνινγία. ην Σκήκα Ψπρνινγίαο ηνπ 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγνχλ ηξία 
Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 
α) Δηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
«Οξγαλσηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ψπρνινγία» ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Ψπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 
Φηινζνθηθήο, Παηδαγσγηθψλ θαη Ψπρνινγίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο, 
β) Δηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
«Ψπρνινγία θαη Μ.Μ.Ε.» ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 
Επηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ.  
γ) Δηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
«Δπλεηηθέο Κνηλφηεηεο: Κνηλσλην-Ψπρνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο εθαξκνγέο». 
Σέινο, ζην Σκήκα Ψπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ ζηνπο ηνκείο: Γλσζηηθή Ψπρνινγία θαη 
Νεπξνςπρνινγία, ρνιηθή θαη Εμειηθηηθή Ψπρνινγία, 
Κνηλσληθή Κιηληθή Ψπρνινγία, Κνηλσληθή Κιηληθή 
Ψπρνινγία Εμαξηήζεσλ θαη Ψπρνθνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη 
άδεηα ςπρνιφγνπ, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο νηθείεο 
λνκαξρίεο ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ηκεκάησλ 
ςπρνινγίαο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπο. Η 
άδεηα θαηνρπξψλεη ηνλ δηθαηνχρν ζηε λφκηκε 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γεληθνχ 
Ψπρνιφγνπ ν νπνίνο απαζρνιείηαη ζηνπο ηνκείο 
ηεο Παηδείαο, Πξφλνηαο, Τγείαο, Απνλνκήο 
Δηθαηνζχλεο, Επηθνηλσλίαο, θ.ά. Σα 
επαγγεικαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη 
λνκνζεηηθά: Νφκνη γηα άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / 
Δεθ. 1998 Κνηλνηηθή νδεγία 89/48 
Νφκνο γηα ζπιινγηθή ζχκβαζε Ψπρνιφγσλ: 
Φ.Ε.Κ. 1414/17-7-08, Απ. 49524/2362 & 
49539/2369.  

 
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές 
Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεί λα εξγαζηεί ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Όζνλ αθνξά ην δεκφζην 
ηνκέα, νη ςπρνιφγνη πξνζιακβάλνληαη κεηά απφ 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ζε Γεληθά θαη Ψπρηαηξηθά 
Ννζνθνκεία, ζε Θεξαπεπηήξηα Ψπρηθψλ 
Παζήζεσλ, ζε θέληξα Ψπρηθήο Τγείαο, ζε 
ηδξχκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ζε θπιαθέο, ζε 
ζρνιεία, ζε ΚΑΠΗ θαη Γεξνληνινγηθά θέληξα, ζε 
πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο, ζε θέληξα 
απεμάξηεζεο ρξεζηψλ, αιιά θαη ζε εξεπλεηηθά 
θέληξα. Σέινο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο 
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζε δηθφ ηνπ γξαθείν, 
αιιά θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 
ρξεηάδνληαη ςπρνιφγνπο εξγαζίαο γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Οη πξννπηηθέο δηαθαίλνληαη 
ζεηηθέο θαη απηφ απνδίδεηαη ζηα απμαλφκελα 
ςπρνθνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αδηέμνδα ηεο 
ζχγρξνλεο επνρήο θαη εηδηθφηεξα ζηε δηεχξπλζε 
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο αλεξγίαο, ησλ 
λαξθσηηθψλ, ησλ πξνβιεκάησλ απφ δηαιπκέλεο 
νηθνγέλεηεο θ.ιπ. 
 
 

  Εζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηήκην Αζήλαο: 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84 
Ζσγξάθνπ, ηει.: 210/7277533. 

  Πάληεην Παλεπηζηήκην: Λεσθ. 
πγγξνχ 136, 176 71 Καιιηζέα, ηει.: 
210/9201056, 
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/ps
ycho/index.htm  

  Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 
54006  
Θεζζαινλίθε, ηει.: 2310/996887 θαη 
995204, http://www.auth.gr/psy/ 

  Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Πεξηβφιηα 
Ρεζχκλνπ, 74100 Ρέζπκλν,  
ηει.:28310/27935, 
http://www.uch.gr/Department/index.
html 

  Παλεπηζηήκην Κχπξνπ: Σ.Θ. 
20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζία, ηει.: 
00357-22894000, θαμ: 00357-
22894463, htpp://www.ucy.ac.cy 

  χιινγνο Ειιήλσλ Ψπρνιφγσλ: 
Δαζθαιάθε 35, 115 26  
Αζήλα, ηει.: 210/6913500, fax: 
210/6913053. 

  Παλειιήληνο Ψπρνινγηθφο 
χιινγνο: Σδσξηδ 10, 106 77  
Αζήλα, ηει.: 210/3800635, 
http://www.psy.gr 

  ΔΟΑΣΑΠ - Αζήλαο 
(Δηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο 
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ 
θαη Πιεξνθφξεζεο), Αγ. 
Κσλζηαληίλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. 
θέληξν: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 
210-5239679, e-mail: 
information@doatap.gr 

  ΔΟΑΣΑΠ - Θεζζαινλίθεο 
(Δηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο 
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ 
θαη Πιεξνθφξεζεο),Τπ. Μαθεδνλίαο 
Θξάθεο - Δηνηθεηήξην, ΣΚ. 54123, 
ηει.: 2310-379371-2, fax: 2310-

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/index.htm
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/index.htm
http://www.auth.gr/psy/
http://www.uch.gr/Department/index.html
http://www.uch.gr/Department/index.html
htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.psy.gr/

