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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
 
Αγαπητοί ασφαλισμένοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι για τους ασφαλισμένους που χρήζουν συνεδριών ψυχοθεραπείας, 
εφεξής θα ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
 Η συχνότητα των ψυχοθεραπειών ορίζεται από τον ψυχοθεραπευτή με ανώτερο όριο, μια 

συνεδρία εβδομαδιαίως.  
 
 Για τη διεξαγωγή και έγκριση των ψυχοθεραπειών το πρώτο έτος, πρέπει να 

προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά : 
1. Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο (εφόσον πρόκειται για παιδί ή 

έφηβο) με τη διάγνωση, την προτεινόμενη ψυχοθεραπεία και τους στόχους της 
ψυχοθεραπείας.  

2. Επίσης, σημείωμα του ψυχοθεραπευτή που θα αναλάβει την ψυχοθεραπεία, στο οποίο 
θα αναγράφονται οι στόχοι της ψυχοθεραπείας, η προτεινόμενη συχνότητα και η 
εκτιμώμενη διάρκεια της ψυχοθεραπείας.  
 

 Μετά το πέρας του πρώτου έτους ψυχοθεραπείας και εφόσον οι θεραπευτικοί στόχοι δεν 
έχουν επιτευχθεί για την έγκριση της συνέχισης της ψυχοθεραπείας, πρέπει να 
προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά :  
1. Ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο (εφόσον πρόκειται για παιδί ή 

έφηβο) που θα προτείνει την παράταση της ψυχοθεραπείας για ορισμένο χρονικό 
διάστημα καθώς και τη συχνότητα των συνεδριών. 

2. Αναλυτικό σημείωμα του ψυχοθεραπευτή που θα περιγράφει την πρόοδο της 
ψυχοθεραπείας και τη συχνότητα των συνεδριών για τον ορισμένο χρόνο. 

3. Θετική εισήγηση και έγκριση των ελεγκτών Ψυχιάτρων του Ταμείου, οι οποίοι και θα 
εκτιμούν την ιατρική γνωμάτευση και το σημείωμα του θεραπευτή.  

 
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται ψυχοθεραπείας και δεν παρακολουθείται από 
Ψυχίατρο, την ιατρική γνωμάτευση δύνανται να παράσχουν οι Ψυχίατροι του Ταμείου μετά 
από την εξέταση του ασφαλισμένου και κατά περίπτωση την ενδεχόμενη παρακολούθησή 
του. 
Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. είναι ο εγγυητής της υγείας όλων των ασφαλισμένων. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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