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                       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, 12/9/2017 

Αρ. Πρωτ.: 13150 

Διαμαρτυρία 

 

Διατηρείται η ωριαία αποζημίωση των Ψυχολόγων με 1,28€ και 2,26€ στην Ειδική Αγωγή! 

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν την περιθωριοποίηση των Ψυχολόγων . 

 

Παρά τα επανειλημμένα και πιεστικά διαβήματα του ΣΕΨ προς την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για εξίσωση της ωριαίας αποζημίωσης των 15€, 

όπως προβλέπεται για τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους της Ειδικής Αγωγής 

(Παιδοψυχιάτρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές), διατηρείται η ωριαία αποζημίωση 

των Ψυχολόγων σε 1,28€ και 2,26€! 

Έτσι, οι Ψυχολόγοι, που αποτελούν τον κεντρικό κορμό των επαγγελματιών της 

Ειδικής Αγωγής, παραμένουν ακόμη ο μόνος κλάδος που οι ωριαίες αποζημιώσεις τους 

έχουν καθηλωθεί σε τιμές πολλών δεκαετιών πίσω, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο! 

Η εμμονή του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ στην πολιτική αυτή θα έχει ως 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της Ειδικής Αγωγής, αφού η 

εργασία των Ψυχολόγων:  

• θα καθίσταται ασύμφορη και πολλοί θα οδηγηθούν σε αναγκαστική ανεργία, 

• θα καταστούν ευάλωτοι σε οικονομικούς εκβιασμούς,  

• θα χρησιμοποιούνται ως φθηνότερη εργασία που το έργο τους θα οικειοποιείται 

από άλλους επαγγελματικούς κλάδους. 

 

 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ φαίνεται να προτιμά την 

υιοθέτηση της απροσδιόριστης έννοιας της Ψυχοθεραπείας (ποια επαγγελματική ομάδα 

την ασκεί και με ποια κριτήρια εκπαίδευσης;) παρά αυτή του Ψυχολόγου, ο οποίος 

διαθέτει τουλάχιστον τετραετείς πανεπιστημιακές σπουδές (η πλειοψηφία μάλιστα 

διαθέτει και μεταπτυχιακούς τίτλους με εποπτευόμενη κλινική άσκηση), καθώς και Άδεια 

Άσκησης Επαγγέλματος.  
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 Μήπως συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα καθορίζουν την εμμονή στην 

περιθωριοποίηση του Ψυχολόγου;  

 Η αποψίλωση και περιθωριοποίηση του Ψυχολόγου στην Ειδική Αγωγή θα 

καταστήσει τη χώρα μας περίγελο της Ευρώπης, αφού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ο 

κλάδος των Ψυχολόγων έχει πολυπληθή, περίοπτη και αξιοπρεπή εργασιακή σχέση στις 

υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ καλεί όλους τους συναδέλφους, να 

αποδοκιμάσουν ενεργά τη σημερινή πολιτική του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ στην 

περιθωριοποίηση του Ψυχολόγου στην Ειδική Αγωγή.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
 

                               H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

   

                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                  Βασιλική  Δ. Καραγιάννη  

                    Κλινικός Ψυχολόγος                                                   Κλινικός Ψυχολόγος  

 

 

 


