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             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

                       Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) 

            Έτος Ιδρύσεως 1963 – Μέλος E.F.P.A 
 

                Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ.: 2106913500, fax.: 2106913053 

www.seps.gr, info@seps.gr  

 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας 

μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την 

Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη και 

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό 

όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 39 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 

Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

Αθήνα, 25-11-2020 

Αρ. Πρωτ.: 14054 

Προς την        

Αξιότιμη Υφυπουργό Υγείας                                                                         

κα Ζωή Ράπτη 

Υπουργείο Υγείας  

Αριστοτέλους 17 

10433 Αθήνα  

 

Θέμα: Επείγουσες προς επίλυση Θεσμικές εκκρεμότητες του κλάδου των 

Ψυχολόγων. 

1. Αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ για το έργο του Ψυχολόγου στον τομέα της Ειδικής 

Αγωγής.  

 Στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898, Άρθρο 42, παρ. 1) αναφέρεται ότι οι Ψυχοθεραπείες 

εκτελούνται και από τους Ψυχολόγους. Πλην όμως από την εφαρμογή του ΕΚΠΥ (01/11/2018), 

ο Σύλλογός μας δέχεται διαμαρτυρίες συναδέλφων από πολλές περιοχές της χώρας ότι οι γονείς, 

όταν προσκομίζουν τις αποδείξεις των Ψυχολόγων που άσκησαν τις πράξεις Ψυχοθεραπείας, οι 

υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνουν την κάθε συνεδρία με 2,26€ και όχι με 15€, όπως 

προέβλεπε το Π.Δ. «Ιατρικές Πράξεις και Αμοιβές» (157/91, 163/98, 81/98, 138/90, 427/91, 

38/93, 65/96). Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Συλλόγου μας προς τον ΕΟΠΥΥ δεν 

υπήρξε αποκατάσταση. 

 Σας παρακαλούμε να δοθεί εντολή από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στις υπηρεσίες του να 

αποζημιώνουν τους γονείς για την ψυχοθεραπευτική αγωγή που εκτελείται από Ψυχολόγο 

με 15€. 
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2. Προσθήκη στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ περί των αξιολογητικών πράξεων των Ψυχολόγων.  

 

 Ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ προβλέπει για τον κλάδο των Ψυχολόγων μόνο ψυχοθεραπεία και 

συμβουλευτική γονέων. Δεν προβλέπει καθόλου αποζημίωση για το αξιολογητικό του έργο, 

μολονότι ο νόμος  991/79, αρ. 1, που διέπει την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου 

προσδιορίζει ότι: «ο Ψυχολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διερευνά την 

προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές 

και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους». Απαιτείται, 

λοιπόν, να προστεθεί στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ αποζημίωση για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες που 

ήδη απαραιτήτως εκτελούνται και δεν αποζημιώνονται. Οι εν λόγω ψυχομετρικές δοκιμασίες 

είναι νοητικές (WISC, WEISS, WPPSI κ.ά.), προσωπικότητας (MMPI, προβλητικές δοκιμασίες 

όπως CAT, TAT, Rorschach). Οι ψυχομετρικές αυτές δοκιμασίες προβλέπονται ήδη στο Π.Δ. 

«Ιατρικές Πράξεις και Αμοιβές» (157/91, 163/98, 81/98, 138/90, 427/91, 38/93, 65/96). Τις 

συγκεκριμένες προσθήκες θα σας τις υποβάλλουμε λίαν συντόμως.  

 

3. Αναθεώρηση των κριτηρίων για την έκδοση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 

Ψυχολόγου.  

  

 Έως σήμερα, η Βεβαίωση εκδίδεται με μόνο προσόν το τετραετές ελληνικό πτυχίο ή 

τριετές Bachelor (κολλέγια). Είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν τα κριτήρια με τα πρότυπα των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – 

EFPA, τα οποία απαιτούν πενταετούς διάρκειας σπουδές στην Ψυχολογία, περιλαμβάνοντας 

βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους υπό την 

εποπτεία Ψυχολόγου. Τα ανωτέρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια θα πρέπει να 

ισχύουν για όλους τους τύπους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τόσο για την 

δημόσια όσο και την ιδιωτική, όπως ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν, 

πλέον, να υποβαθμίζονται τα προσόντα του Ψυχολόγου, τη στιγμή μάλιστα που ο κλάδος των 

Ψυχολόγων συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα Υγείας και η υποβάθμιση των σπουδών τους 

απειλεί τη δημόσια υγεία. Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ψήφισμα της Εθνικής Επιτροπής 

Ψυχολογίας, την οποία έχουν συστήσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – Σ.Ε.Ψ. και η Ελληνική 

Ψυχολογική Εταιρεία – ΕΛ.Ψ.Ε. (επιστημονική εταιρεία), οι δύο φορείς που εκπροσωπούν την 

Ψυχολογία στην Ελλάδα.  
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4. Δημιουργία Μητρώου Επαγγελματιών Ψυχολόγων (που κατέχουν νόμιμη άδεια ή 

βεβαίωση άσκηση επαγγέλματος Ψυχολόγου). 

  

 Αποτελεί ευρωπαϊκή και εθνική ανάγκη η συγκρότηση Μητρώου Επαγγελματιών 

Ψυχολόγων, διότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ανάλογο μητρώο. Ο Σύλλογος Ελλήνων 

Ψυχολόγων – Σ.Ε.Ψ. ήδη διαθέτει μερικό αρχείο καταγράφοντας αφενός τους επαγγελματίες 

Ψυχολόγους που επιθυμούν να γίνουν μέλη του και αφετέρου τις άδειες Ψυχολόγων που 

εκδίδουν και αποστέλλουν ορισμένες Περιφέρειες. Ο Σ.Ε.Ψ. με τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου, δύναται να συγκροτήσει και να ολοκληρώσει το εν λόγω μητρώο, στο οποίο θα 

μπορούν να είναι άμεσα συνδεδεμένες οι υπηρεσίες του Υπουργείου.  

 Προς τούτο απαιτείται να δοθεί εντολή από το Υπουργείο προς όλες τις Περιφέρειες να 

αποστέλλουν υποχρεωτικά στον Σ.Ε.Ψ.  τις άδειες ή βεβαιώσεις που εκδίδουν,  καθώς και 

όλες τις άδειες που ήδη  έχουν εκδώσει από την έναρξη εκδόσεως τους το 1994.    

 

 

 

Με τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 

 

 

 


