
 
             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 1998.  

Αθήνα, 13474 

Αρ. Πρωτ.:10/10/2018 

 

 

Ανακοίνωση 
 

Θέμα: Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΚΠΥ 

 

 Τα νέο σχέδιο του ΕΚΠΥ, που δημοσιοποιήθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο, συνεχίζει:  

α) να υποβαθμίζει το έργο των Ψυχολόγων στην Ειδική Αγωγή θεωρώντας τους ειδικούς 

δευτέρας κατηγορίας, και 

β) να εκβιάζει τον ιδιωτικό τομέα, με τον οποίο συμπράττει στην Ειδική Αγωγή, με 

οικονομικού τύπου μέτρα όπως Voucher, Clawback και Rebate.  

  

 Συγκεκριμένα: 

1. Η λέξη Ψυχολόγος αναφέρεται μόνο μία φορά, στο σημείο που κατονομάζονται οι 

ειδικοί που ασκούν την Ειδική Αγωγή. 

2. Επιμένει στην παροχή τριών μόνο ειδών θεραπειών: λογοθεραπείας, εργοθεραπείας 

και ψυχοθεραπείας. Το εξειδικευμένο έργο των Ψυχολόγων, που είναι η Αξιολόγηση μέσω 

έγκυρων δοκιμασιών (νοημοσύνης, συναισθηματικής κατάστασης, ικανοτήτων κ.ά.), καθώς 

και η Ψυχολογική Υποστήριξη/Παρέμβαση σε  παιδιά και γονείς, απουσιάζει εντελώς από 

το κείμενο.  

3. Το εξειδικευμένο αυτό έργο των Ψυχολόγων, ενώ έχει γίνει δεκτό για συγκεκριμένες 

διαγνώσεις από την Επιτροπή καθορισμού των θεραπειών και συγκαταλέγεται στο 

Παράρτημα του ΕΚΠΥ, αυτό δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα και είναι αμφίβολο αν τελικά θα το 

υιοθετήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

4. Έτσι, το εξειδικευμένο έργο των Ψυχολόγων συνεχίζει να αποζημιώνεται με 1,26 και 

2,62€! Προφανώς το Υπουργείο θεωρεί ότι οι πράξεις των Ψυχολόγων θα ανεβάσουν το 

κόστος των κρατικών παροχών (!), εκτός και αν η οποιαδήποτε πράξη Ψυχολόγου 

μετονομασθεί σε ψυχοθεραπεία, βαπτίζοντας δηλαδή «το κρέας ψάρι», για να μπορεί να το 

γευτεί ο ασφαλισμένος-δικαιούχος του ΕΟΠΥΥ! 



 

5. Ο παλιός ΕΚΠΥ προσδιόριζε ότι την Ψυχοθεραπεία ασκούν οι Ψυχίατροι, 

Παιδοψυχίατροι, Νευρολόγοι (!) και Ψυχολόγοι, αντιθέτως στη σημερινή εκδοχή του ο 

προσδιορισμός αυτός έχει απαλειφθεί, και είναι ασαφές ποια ειδικότητα ασκεί την 

ψυχοθεραπεία και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

6. Στον παλιό ΕΚΠΥ η Συμβουλευτική Γονέων συγκαταλέγετο στις θεραπευτικές πράξεις 

των Ψυχολόγων, αντιθέτως στη σημερινή εκδοχή του αυτό έχει απαλειφθεί και στην πράξη 

ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει με 15€ μόνο τις αποδείξεις που έχουν σφραγίδα Παιδοψυχιάτρου (!).  

7. Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το επάγγελμα του Ψυχολόγου, ως αυτόνομο, 

διακριτό και αναντικατάστατο από άλλους ειδικούς επάγγελμα, παύει να υπάρχει στον νέο 

κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και οι αποζημιώσεις τους συνεχίζουν να ανέρχονται στα εξευτελιστικά 

ποσά των 1,26 και 2,62€, όπως ο παλαιότερος νόμος ορίζει και εφαρμόζεται στην πράξη. 

8. Επιπλέον, τα διάφορα οικονομικού χαρακτήρα μέτρα, όπως Voucher, Clawback και 

Rebate, που «αποφασίζει και διατάζει» η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στον ιδιωτικό 

τομέα, αποτελούν κατάφορη παραβίαση των κανόνων ελεύθερης συνεργασίας. Ο Σ.Ε.Ψ. δεν 

είναι αντίθετος στην υιοθέτηση κριτηρίων για τις συνταγογραφήσεις και τον έλεγχο των 

εκτελούμενων θεραπειών. Είναι αντίθετος στις εκβιαστικές πρακτικές, των οποίων οι 

αρνητικές επιπτώσεις επιβαρύνουν κυρίως τα παιδιά και τις οικογένειές τους.   

9. Η παλαιότερη πολιτική διασπάθισης του δημοσίου χρήματος στην Ειδική Αγωγή, 

όπως δηλώθηκε από τους αρμόδιους, οφειλόταν  κυρίως στην ασάφεια του νόμου, η οποία 

ευνοούσε την υπερσυνταγογράφηση και την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση. Αντιθέτως, 

ο νέος ΕΚΠΥ, παρά τις νέες διευθετήσεις,  δεν φαίνεται να τις περιορίζει, προβλέποντας κάτι 

σχετικό, όπως καταγγέλουν δημόσια και οι Ενώσεις Γονέων.   

 

   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
 

                               H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

   

                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                  Βασιλική  Δ. Καραγιάννη  

                    Κλινικός Ψυχολόγος                                                   Κλινικός Ψυχολόγος  


