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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 15 Μαρτίου 2017 ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις», στο 

οποίο με τροπολογία της τελευταίας στιγμής και δίχως να ενημερωθούμε, στο άρθρο 108, 

εναρμονίζεται η αποζημίωση που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες Ψυχοθεραπείας από 

Ψυχολόγους με τις συνεδρίες άλλων επαγγελματιών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 

Αυτό αποτελεί μεν μια επιτυχία του ΣΕΨ, ο οποίος από το 2012 με έγγραφά του προς 

τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας είχε καταγγείλει την δυσαρμονία της αποζημίωσης των 

συνεδριών των Ψυχολόγων, η οποία είχε καθηλωθεί στα 2,26€ για τους Ψυχολόγους έναντι των 

15€ για τις συνεδρίες άλλων κλάδων. Δυστυχώς όμως η εναρμόνιση αυτή των αποζημιώσεων 

αφορά αποκλειστικά και μόνον στις συνεδρίες Ψυχοθεραπείας που γίνονται από Ψυχολόγους 

δίχως να προβλέπει την ίδια αμοιβή και για τις άλλες ψυχολογικές πράξεις!!!  

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα μετά την ψήφιση του σχετικού άρθρου, ο 

Ψυχολόγος θα αμείβεται με 15€ μόνον για τις συνεδρίες Ψυχοθεραπείας ενώ για  τις 

συνεδρίες των υπολοίπων Ψυχολογικών πράξεων με 2,26€  όπως ίσχυε και παλιά. 

Αυτό θα έχει σαν άμεση επίπτωση ότι κανένας Ψυχολόγος δεν θα έχει ενδιαφέρον να συνάψει 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα οι πολίτες που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών της 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ να μην έχουν την δυνατότητα  πρόσβασης σε Ψυχολόγο. 

Ο ΣΕΨ έχει επανειλημμένα τονίσει τόσο εγγράφως όσο και δια ζώσης προς τον ΕΟΠΥΥ, το 

Υπουργείο Υγείας και στις αρμόδιες Επιτροπές ότι το έργο του Ψυχολόγου στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

δεν περιορίζεται μόνον στις συνεδρίες ψυχοθεραπείας αλλά περιλαμβάνει επιπροσθέτως 

συνεδρίες Ψυχολογικής εξέτασης, Ψυχολογικής Αξιολόγησης και Ψυχολογικής Παρέμβασης-
Υποστήριξης προς παιδιά, γονείς, πλαίσιο.  
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Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση 

ώστε όλες οι πράξεις των Ψυχολόγων στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ να συμπεριληφθούν με νόμο 

στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και οι συνεδρίες που αντιστοιχούν σε 

αυτές να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εξίσου με την συνεδρία Ψυχοθεραπείας.  

Είναι εντελώς παράδοξο και εξευτελιστικό, οι υπόλοιπες ψυχολογικές πράξεις πλην της 

ψυχοθεραπείας να παραμείνουν στα 2,26€ ανά συνεδρία, όταν μάλιστα οι αμοιβές όλων των 

άλλων επαγγελματιών της ειδικής αγωγής ορίστηκαν πλέον με τον πρόσφατο νόμο στα 15€. Οι 

ψυχολόγοι αποτελούσαν ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έχοντας 

σημαίνοντα ρόλο και είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται από το υπουργείο ως παρίες του 

ΕΟΠΥΥ και του Συστήματος Υγείας. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην 

αποκατάσταση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
                         H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
   
 
                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                         Βασιλική Δ. Καραγιάννη  
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