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Προς τον Αξιότιµο  

Υπουργό Υγείας 

κ.  Ανδρέα Ξανθό 

Αριστοτέλους 17-

19 Αθήνα 10433 

 

 
 

 
Θέµα: Θεσµικά Αιτήµατα του Κλάδου των Ψυχολόγων 

 

 

Ο Σύλλογος  Ελλήνων  Ψυχολόγων,   ως  θεσµικός  εταίρος  της  

Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων (ν. 991/79-άρθρο 8, ν. 2646/98, 

Κοινοτική Οδηγία 2005/36) έχει την τιµή να θέσει υπ’ όψιν σας τα κάτωθι 

χρονίζοντα, και για τον λόγο αυτόν επείγοντα προς επίλυση, θεσµικά, κυρίως, 

ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο µας. 

 

Έως σήµερα η Πολιτεία δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στην 

παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στους ασφαλισµένους µε συγκροτηµένο 

θεσµικά τρόπο, ο οποίος, άλλωστε, δεν επιφέρει καµµία οικονοµική 

επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η χώρα 

µας να βρίσκεται, χωρίς ουσιαστικό λόγο, και σ’ αυτόν τον τοµέα, ουραγός σε 

σχέση µε τα ασφαλιστικά συστήµατα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 
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Για τον λόγο αυτόν θα θέλαµε να έχουµε µία συνάντηση µαζί σας, 

προκειµένου να σας καταθέσουµε τις ολοκληρωµένες προτάσεις του κλάδου 

µας και να σας αναπτύξουµε διά ζώσης το σκεπτικό τους. Επισηµαίνουµε, για 

µία ακόµη φορά, ότι οι προτάσεις του κλάδου µας δεν επιβαρύνουν τον 

κρατικό προϋπολογισµό και εκσυγχρονίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

Τέλος, επισυνάπτουµε ένα συνοπτικό πίνακα των προτάσεων του 

κλάδου µας. 

 
 
 

 
Με εξαιρετική τιµή, 
 

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 

 
 
                     H Πρόεδρος           Η Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 
   
           Βασιλική ∆. Μπουκουβάλα                  Βασιλική  ∆. Καραγιάννη  
               Κλινικός Ψυχολόγος                                     Κλινικός Ψυχολόγος  
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Συνοπτικός Πίνακας Προτάσεων του ΣΕΨ 
 

Πρόταση Α: Ένταξη στους συµβεβληµένους προµηθευτές υγείας των 

ελευθέρων επαγγελµατιών ψυχολόγων ή/και σύµβαση µισθώσεως έργου, 

όπως ισχύει έως σήµερα γιά τους γιατρούς. 

1. Προσδιορισµός των Ψυχολογικών Πράξεων 

 (εκτελούνται αποκλειστικά από ψυχολόγους) 

α) Ψυχολογική Εξέταση 

β) Αξιολογητικές-∆ιαγνωστικές Εκτιµήσεις 

γ) Ψυχολογική Υποστήριξη/Παρέµβαση 

 

Υπουργική Απόφαση: Βλέπε Προτάσεις ΣΕΨ, παρ. Α 

 

2. Εξίσωση της Αποζηµίωσης των Ασφαλισµένων µεταξύ των 

Επαγγελµάτων που Εκτελούν την Ψυχοθεραπεία 

(να εκτελούνται µόνο από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους και Ψυχολόγους) 

α) Θεραπεία Συµπεριφοράς 

      β) Συµβουλευτική Γονέων 

 γ) Ψυχοθεραπεία (παιδιών, ενηλίκων/ατοµική, οµαδική) 

 
Πρόταση για Υπουργική Απόφαση: Η Θεραπεία Συµπεριφοράς, η Ψυχοθεραπεία και 

η Συµβουλευτική Γονέων που διενεργούνται από Ψυχολόγους, κατέχοντες την νόµιµη  
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άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου και νόµιµη άδεια λειτουργίας γραφείου 

κοστολογούνται 15€ ανά συνεδρία. 

3. Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης/Παρέµβασης και άνευ Παραπεµπτικού 

(δέκα κατ’ έτος) 

 

Προτάση για Υπουργική Απόφαση: Η πράξη «παροχή Ψυχολογικής 

Υποστήριξης/Παρέµβασης» παρέχεται στους ασφαλισµένους και άνευ παραπεµπτικού 

για δέκα (10) συνεδρίες κατ’ έτος και εκτελούνται µόνο από Ψυχολόγους που κατέχουν 

άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου και νόµιµη άδεια λειτουργίας γραφείου. 

 

Πρόταση Β: Επανασύσταση του Μητρώου Ψυχολόγων (κατεχόντων νόµιµη άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου) 

• Ευρωπαϊκή και εθνική ανάγκη συγκρότησης του Μητρώου Ψυχολόγων. 

• Ο ΣΕΨ διαθέτει µερικό αρχείο, διότι δεν του αποστέλλουν όλες οι Περιφέρειες τις 

άδειες Ψυχολόγων που εκδίδουν. 

• Ο ΣΕΨ µπορεί να το ολοκληρώσει µε την προϋπόθεση όλες οι Περιφέρειες να του 

κοινοποιήσουν όλες τις σχετικές αποφάσεις τους. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


