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Αθήνα, 19/03/2020 
Αρ. Πρωτ.: 28/2020 

 

 

Προς: ΕΟΠΥΥ 

Κοιν/ση: ΙΣΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος γνωματεύσεων ειδικής αγωγής» 

 

Κατόπιν των οδηγιών της Κυβέρνησης -στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης 
και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού (SARS-CoV-2)- προς τους ιδιώτες 
ιατρούς και τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, 
για «αυστηρό περιορισμό των ραντεβού τους στα απολύτως σοβαρά και 
επείγοντα περιστατικά», η εξυπηρέτηση όλων όσων  χρήζουν ανανέωσης 
των γνωματεύσεων θεραπειών ειδικής αγωγής ΕΚΠΥ καθίσταται εξαιρετικά 
δύσκολη. 

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των οικογενειών, που δοκιμάζονται 
πολύπλευρα αυτή την κρίσιμη περίοδο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε 
παράταση ισχύος των γνωματεύσεων θεραπειών ειδικής αγωγής παιδιών 
και εφήβων, αναδρομικά από 1ης Μαρτίου, αν αυτό είναι εφικτό, και για το 
προσεχές προβλεπόμενο διάστημα των περιοριστικών μέτρων. 

Με τιμή, 
Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων  

Παιδιών & Εφήβων 
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Προς	ΠΙΣ																																																																																																										26-3-2020	

	

Η	Παιδοψυχιατρική	Εταιρεία		Ελλάδας	–	Ένωση	Ψυχιάτρων	Παιδιών	και	

Εφήβων	θέλει	κατ’	αρχάς	να	εκφράσει	τη	στήριξή	της	στους	εργαζόμενους	στα	

δημόσια	νοσοκομεία,	που	λειτουργούν	με	προσωπικό	και	οικογενειακό	κόστος,	

σε	αντίξοες	συνθήκες,	στην	πρώτη	γραμμή	ενάντια	στην	πανδημία.	

	

Παράλληλα	όμως,	οφείλουμε	να	τονίσουμε	ότι	οι	ιδιώτες	ιατροί,	στο	πλαίσιο	της	

τήρησης	 των	 οδηγιών	 που	 έχουν	 ανακοινωθεί,	 συνεχίζουν	 την	 εργασία	 	 τους,	

δημιουργώντας	 ένα	 ανάχωμα	 στη	 συσσώρευση	 ασθενών	 	 στα	 δημόσια	

νοσοκομεία.	Ωστόσο,	 	λόγω	του	γεγονότος	ότι	στα	 ιδιωτικά	 ιατρεία	πλέον,	και	

σύμφωνα	 με	 τις	 οδηγίες	 του	 Πανελλήνιου	 Ιατρικού	 Συλλόγου,	 εξετάζονται	

αποκλειστικά	 επείγοντα	 περιστατικά	 και	 μόνο	 κατόπιν	 προηγούμενης	

συνεννόησης,	η	οικονομική	τους		επιβάρυνση	είναι	προφανώς	δυσβάσταχτη	και	

επηρεάζει	τόσο	τους	ίδιους	τους	συναδέλφους	όσο	και	τους	τυχόν	εργαζόμενούς	

τους,	ενώ	απειλεί	ουσιαστικά	την	ίδια	τη	βιωσιμότητα	των	ιατρείων	τους.		

	

Η	 Π.Ε.Ε.	 -	 Ενω.Ψυ.	 Π.Ε.	 εκφράζει	 ως	 εκ	 τούτου	 την	 έκπληξή	 της	 για	 τη	 μη	

συμπερίληψη	 των	 ιδιωτών	 ιατρών	 στα	 οικονομικά	 μέτρα	 ενίσχυσης	 του	

Υπουργείου	 Οικονομικών	 και	 δηλώνει	 ότι	 στηρίζει	 την	 προσπάθεια	 του	

Πανελληνίου	 Ιατρικού	 Συλλόγου	 για	 τη	 στήριξη	 των	 συναδέλφων	 τόσο	 στον	

κρατικό,	όσο	και	στον	ιδιωτικό	τομέα.		

	





Προς	τη	Δ/νση	Ψυχικής	Υγείας	(Υπουργείο	Υγείας)	

	

ΘΕΜΑ:			Υποστήριξη	της	λειτουργίας	των:		
																1.	Κοινοτικών	Κέντρων	Ψυχικής	Υγείας	Παιδιών	και	Εφήβων	(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.),			
																2.		Διασυνδεόμενων	με	ΝΠΔΔ,	διατομεακών,	Εξειδικευμένων	Δομών	Θεραπείας		
																					και	Κοινωνικής	Ένταξης	
	

Η	Παιδοψυχιατρική	Εταιρεία	Ελλάδος	–	Ενώ.Ψυ.Π.Ε.	εκφράζει	την	αμέριστη	συμπαράστασή	
της	στο	ιατρικό	και	νοσηλευτικό	προσωπικό	και	σε	όλους	τους	εργαζομένους	στα	δημόσια	
νοσοκομεία,	που	βρίσκονται	στην	πρώτη	γραμμή	του	καθήκοντος	για	την	αντιμετώπιση	της	
πανδημίας	(COVID-19).		

Επιθυμούμε,	 ωστόσο,	 να	 σας	 ενημερώσουμε	 για	 την	 αδιάκοπη,	 επίσης,	 λειτουργία	 των	
δημοσίων,	 Κοινοτικών	 Κέντρων	 Ψυχικής	 Υγείας	 Παιδιών	 και	 Εφήβων	 και	 των	
Εξειδικευμένων	Δομών	Θεραπείας	και	Κοινωνικής	Ένταξης	
	

1.	Τα	Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.		

• Συνεχίζουν	 να	 προσφέρουν	 παιδοψυχιατρικές	 Υπηρεσίες	 στη	 Κοινότητα,	
λαμβάνοντας	τα	απαραίτητα	μέτρα	προστασίας.	

• Προσφέρουν	 Υπηρεσίες	 μέσω		 1.	 ασφαλών	 ψηφιακών	 πλατφορμών	 2.	
Τηλεφωνικών	επικοινωνιών	3.	Εκ	του	σύνεγγυς	συναντήσεων.		

• Υποστηρίζουν	κατά	προτεραιότητα	παιδιά	και	έφηβους	σε	κρίση	(	παλαιότερους	
εξυπηρετούμενους	και	νέους	αιτούμενους)			προσπαθώντας	να	δίνουν	όπου	είναι	
δυνατόν		ευέλικτες	απαντήσεις.	

• Υποδέχονται	επείγουσες	εισαγγελικές	παραγγελίες	για	παιδοψυχιατρική	εκτίμηση	
περιπτώσεων.			

• Υποστηρίζουν	δομές		ψυχικής	υγείας		του	Το.ΨΥΠΕ	και	άλλες	δομές	για	παιδιά	και	
εφήβους	της	κοινότητας.	

• Συμμετέχουν	σε	δίκτυα	ψυχολογικής	υποστήριξης	πληθυσμού	(	π.χ.	Δίκτυα	που	
συντονίζονται	από	Τοπική	Αυτοδιοίκηση,	ΥΠΕ).	

• Είναι	σε	διαρκή	επικοινωνία	με	τις	κοινωνικές	υπηρεσίες	των	δήμων	που	ανήκουν	
σε	κάθε	ΤΟΨΥΠΕ,	για	στήριξη	των	ευάλωτων	οικογενειών	και	για	τη	διαχείριση	των	
ψυχολογικών	επιπτώσεων	λόγω	της	υγειονομικής	κρίσης.		

2.		Οι	διατομεακές	Εξειδικευμένες	Δομές	Θεραπείας	και	Κοινωνικής	Ένταξης	(πχ	για	ΔΑΦ)	

• Συνεχίζουν	 να	 προσφέρουν	 τις	 εξειδικευμένες	 Υπηρεσίες	 τους	 στη	 Κοινότητα,	
λαμβάνοντας	τα	απαραίτητα	μέτρα	προστασίας.	

• Προσφέρουν	 Υπηρεσίες	 μέσω		 1.	 ασφαλών	 ψηφιακών	 πλατφορμών	 2.	
Τηλεφωνικών	 επικοινωνιών	 3.	 Εκ	 του	 σύνεγγυς	 συναντήσεων	 με	 παιδιά	 και	
οικογένειες	που	είναι	σε	κρίση	και	η	τηλεδιάσκεψη	δεν	είναι	εφικτή	ή	επαρκής.	

• Είναι	σε	επικοινωνία	με	τις	κοινωνικές	υπηρεσίες	των	δήμων	που	ανήκουν	σε	κάθε	
ΤΟΨΥΠΕ,	 για	 στήριξη	 των	 ευάλωτων	 οικογενειών	 και	 για	 τη	 διαχείριση	 των	
ψυχολογικών	επιπτώσεων	λόγω	της	υγειονομικής	κρίσης.		

	
Τα	 πρώτα	 δεδομένα	 από	 την	 αρχική	 φάση	 της	 επιδημίας	 στην	 Κίνα	 υποδεικνύουν	 τις	
ψυχιατρικές	 επιπτώσεις	 στον	 γενικό	 πληθυσμό:	 58%	 με	 μέτρια	 έως	 σοβαρή	 ψυχολογική	



επιβάρυνση,	 	28%	και	16%	με	ανάλογης	βαρύτητας	άγχος	και	καταθλιπτικά	συμπτώματα,	
αντίστοιχα.	 Στην	 Ελλάδα,	 δεν	 έχουμε	 ακόμη	 σχετικά	 στατιστικά	 στοιχεία,	 αλλά	 στην	
καθημερινή	κλινική	μας	εργασία	υποδεχόμαστε	ένα	κύμα	άγχους,	φόβου,	και	ανασφάλειας	
από	πλευράς	των	πολιτών	κάθε	ηλικίας,	και	επιβάρυνση	των	ψυχικά	ευάλωτων.		

Ζητάμε	από	την	Πολιτεία	να	υποστηρίξει	 τη	λειτουργία	των	παραπάνω	κοινοτικών	δομών	
ψυχικής	 υγείας	 παιδιών	 και	 εφήβων,	 οι	 οποίες	 διασφαλίζουν	 το	 «συνεχές»	 της	
παρακολούθησης	των	ασθενών,	και	δημιουργούν,	εν	τέλει,	ένα	ισχυρό	ανάχωμα	στη	ροή	
των	 περιστατικών	 προς	 τα	 παιδοψυχιατρικά	 τμήματα	 των	 Νοσοκομείων	 (Εξωτερικά	
Ιατρεία,	Μονάδες	Νοσηλείας	κλπ).	

	

	



	

Κερασούντος	24,	Ζωγράφου,	15771,	Τηλ:	2155601205,	Κιν.:	6956332399	
24	Kerassountos	Str.,	Zografou,	15771,	Greece,	Tel:	00302155601205,	0030	6956332399	

www.hscap.gr,	email:	info@hscap.gr	

	

	

	

Αθήνα,	5/4/2020		

Προς:	 Προς	τον	ΕΟΔΥ,	ΠΙΣ,	Δ/νση	Ψυχικής	Υγείας,	όλες	τις	ΥΠΕ,	ΙΣΑ,	ΕΨΕ	

	
Το	 Δ.Σ.	 της	 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	 ΕΛΛΑΔΟΣ,	 παρακαλεί	 όπως	
γνωστοποιήσετε,	με	κάθε	δυνατό	τρόπο,	τις	παρακάτω	δύο	εξειδικευμένες	
υπηρεσίες	των	μελών	μας	προς	τις	οικογένειες,	σε	σχέση	με	την	πανδημία	
του	κορωνοϊού.	
	

	
	
	
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΓΙΑ	ΤΟΥΣ	ΓΟΝΕΙΣ:	

ΜΕΝΟΥΜΕ	ΣΠΙΤΙ	Ο	
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ	ΠΑΙΔΙΩΝ	& 	ΕΦΗΒΩΝ.pdf

Μιλάμε	στα	παιδιά	
για	τον	κορωνοϊό.pdf

COVID_ΨΥΧΙΚΗ	
ΥΓΕΙΑ	ΠΑΙΔΙΩΝ_ΟΔΗΓΟΣ	ΓΙΑ	ΓΟΝΕΙΣ.pdf

	
	

Με	τιμή,	

Για	το	Δ.Σ.	της	Παιδοψυχιατρικής	Εταιρείας	Ελλάδος-Ένωσης	Ψυχιάτρων		

Παιδιών	&	Εφήβων	
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Αθήνα, 7/4/2020  

ΑΠ 34/2020 

Προς: κ. Νίκη Κεραμέως 
 Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
 
 
 
Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ενω.Ψυ.Π.Ε., απευθύνει έκκληση προς την 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να επισπεύσει -κατά το δυνατόν- τις οριστικές 
αποφάσεις σε σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ’ Λυκείου. 

Οι Ψυχίατροι Παιδιών και Εφήβων λαμβάνουν μηνύματα  από μαθητές/τριες και 
τους γονείς τους, για επίταση της ανασφάλειας και του «φυσιολογικού» άγχους 
των υποψηφίων εξαιτίας της αβεβαιότητας που βιώνουν σε σχέση με τις 
εξετάσεις τους, και μάλιστα στην τελική και πλέον φορτισμένη φάση της 
προετοιμασίας τους. 

 
 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων  

Παιδιών & Εφήβων 

 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021 
 
Πρόεδρος:  
Αικ. Χάρη 

Αντιπρόεδρος: 
Ι. Γιαννοπούλου 

Γραμματέας:  
Κ. Κώτσης 

Ταμίας: 
Γ. Ξυλούρης 

Μέλη:  
Π. Βουτυράκος 
Ε. Γεράση 
Β. Νταφούλης 
 

EXECUTIVE 
COMMITTEE 2019-2021 
 
President: 
Aik. Chari 

Vice President: 
I. Giannopoulou 

Secretary:  
K. Kotsis 

Treasurer:  
 G. Xylouris 
 

Members: 
P. Voutyrakos 
E. Gerasi 
V. Dafoulis 
 



Προς	ΠΙΣ																																																																																																										26-3-2020	

	

Η	Παιδοψυχιατρική	Εταιρεία		Ελλάδας	–	Ένωση	Ψυχιάτρων	Παιδιών	και	

Εφήβων	θέλει	κατ’	αρχάς	να	εκφράσει	τη	στήριξή	της	στους	εργαζόμενους	στα	

δημόσια	νοσοκομεία,	που	λειτουργούν	με	προσωπικό	και	οικογενειακό	κόστος,	

σε	αντίξοες	συνθήκες,	στην	πρώτη	γραμμή	ενάντια	στην	πανδημία.	

	

Παράλληλα	όμως,	οφείλουμε	να	τονίσουμε	ότι	οι	ιδιώτες	ιατροί,	στο	πλαίσιο	της	

τήρησης	 των	 οδηγιών	 που	 έχουν	 ανακοινωθεί,	 συνεχίζουν	 την	 εργασία	 	 τους,	

δημιουργώντας	 ένα	 ανάχωμα	 στη	 συσσώρευση	 ασθενών	 	 στα	 δημόσια	

νοσοκομεία.	Ωστόσο,	 	λόγω	του	γεγονότος	ότι	στα	 ιδιωτικά	 ιατρεία	πλέον,	και	

σύμφωνα	 με	 τις	 οδηγίες	 του	 Πανελλήνιου	 Ιατρικού	 Συλλόγου,	 εξετάζονται	

αποκλειστικά	 επείγοντα	 περιστατικά	 και	 μόνο	 κατόπιν	 προηγούμενης	

συνεννόησης,	η	οικονομική	τους		επιβάρυνση	είναι	προφανώς	δυσβάσταχτη	και	

επηρεάζει	τόσο	τους	ίδιους	τους	συναδέλφους	όσο	και	τους	τυχόν	εργαζόμενούς	

τους,	ενώ	απειλεί	ουσιαστικά	την	ίδια	τη	βιωσιμότητα	των	ιατρείων	τους.		

	

Η	 Π.Ε.Ε.	 -	 Ενω.Ψυ.	 Π.Ε.	 εκφράζει	 ως	 εκ	 τούτου	 την	 έκπληξή	 της	 για	 τη	 μη	

συμπερίληψη	 των	 ιδιωτών	 ιατρών	 στα	 οικονομικά	 μέτρα	 ενίσχυσης	 του	

Υπουργείου	 Οικονομικών	 και	 δηλώνει	 ότι	 στηρίζει	 την	 προσπάθεια	 του	

Πανελληνίου	 Ιατρικού	 Συλλόγου	 για	 τη	 στήριξη	 των	 συναδέλφων	 τόσο	 στον	

κρατικό,	όσο	και	στον	ιδιωτικό	τομέα.		

	





Προς τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας (Υπουργείο Υγείας)
 
ΘΕΜΑ:  Υποστήριξη της λειτουργίας των:
               1. Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.),  
               2. Διασυνδεόμενων με ΝΠΔΔ, διατομεακών, Εξειδικευμένων
Δομών Θεραπείας
                    και Κοινωνικής Ένταξης
 
Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ενώ.Ψυ.Π.Ε. εκφράζει την αμέριστη
συμπαράστασή της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους
εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
του καθήκοντος για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19).
Επιθυμούμε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για την αδιάκοπη, επίσης,
λειτουργία των δημοσίων, Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
Εφήβων και των Εξειδικευμένων Δομών Θεραπείας και Κοινωνικής Ένταξης
 
1. Τα Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

• Συνεχίζουν να προσφέρουν παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες στη
Κοινότητα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

• Προσφέρουν Υπηρεσίες μέσω  1. ασφαλών ψηφιακών
πλατφορμών 2. Τηλεφωνικών επικοινωνιών 3. Εκ του σύνεγγυς
συναντήσεων.

• Υποστηρίζουν κατά προτεραιότητα παιδιά και έφηβους σε κρίση (
παλαιότερους εξυπηρετούμενους και νέους αιτούμενους) 
 προσπαθώντας να δίνουν όπου είναι δυνατόν  ευέλικτες απαντήσεις.

• Υποδέχονται επείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες για παιδοψυχιατρική
εκτίμηση περιπτώσεων.  

• Υποστηρίζουν δομές  ψυχικής υγείας  του Το.ΨΥΠΕ και άλλες δομές για
παιδιά και εφήβους της κοινότητας.

• Συμμετέχουν σε δίκτυα ψυχολογικής υποστήριξης πληθυσμού ( π.χ.
Δίκτυα που συντονίζονται από Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΥΠΕ).

• Είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήμων που ανήκουν σε κάθε ΤΟΨΥΠΕ, για στήριξη των
ευάλωτων οικογενειών και για τη διαχείριση των ψυχολογικών
επιπτώσεων λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

2. Οι διατομεακές Εξειδικευμένες Δομές Θεραπείας και Κοινωνικής Ένταξης
(πχ για ΔΑΦ)

• Συνεχίζουν να προσφέρουν τις εξειδικευμένες Υπηρεσίες τους στη
Κοινότητα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

• Προσφέρουν Υπηρεσίες μέσω  1. ασφαλών ψηφιακών
πλατφορμών 2. Τηλεφωνικών επικοινωνιών 3. Εκ του σύνεγγυς
συναντήσεων με παιδιά και οικογένειες που είναι σε κρίση και η
τηλεδιάσκεψη δεν είναι εφικτή ή επαρκής.

• Είναι σε επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων που
ανήκουν σε κάθε ΤΟΨΥΠΕ, για στήριξη των ευάλωτων
οικογενειών και για τη διαχείριση των ψυχολογικών επιπτώσεων
λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

 
Τα πρώτα δεδομένα από την αρχική φάση της επιδημίας στην Κίνα
υποδεικνύουν τις ψυχιατρικές επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό: 58% με
μέτρια έως σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση,  28% και 16% με ανάλογης
βαρύτητας άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα,
δεν έχουμε ακόμη σχετικά στατιστικά στοιχεία, αλλά στην καθημερινή κλινική
μας εργασία υποδεχόμαστε ένα κύμα άγχους, φόβου, και ανασφάλειας από
πλευράς των πολιτών κάθε ηλικίας, και επιβάρυνση των ψυχικά ευάλωτων.
Ζητάμε από την Πολιτεία να υποστηρίξει τη λειτουργία των παραπάνω
κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, οι οποίες
διασφαλίζουν το «συνεχές» της παρακολούθησης των ασθενών, και
δημιουργούν, εν τέλει, ένα ισχυρό ανάχωμα στη ροή των περιστατικών προς
τα παιδοψυχιατρικά τμήματα των Νοσοκομείων (Εξωτερικά Ιατρεία,
Μονάδες Νοσηλείας κλπ).
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Τα πρώτα δεδομένα από την αρχική φάση της επιδημίας στην Κίνα
υποδεικνύουν τις ψυχιατρικές επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό: 58% με
μέτρια έως σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση,  28% και 16% με ανάλογης
βαρύτητας άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα,
δεν έχουμε ακόμη σχετικά στατιστικά στοιχεία, αλλά στην καθημερινή κλινική
μας εργασία υποδεχόμαστε ένα κύμα άγχους, φόβου, και ανασφάλειας από
πλευράς των πολιτών κάθε ηλικίας, και επιβάρυνση των ψυχικά ευάλωτων.
Ζητάμε από την Πολιτεία να υποστηρίξει τη λειτουργία των παραπάνω
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διασφαλίζουν το «συνεχές» της παρακολούθησης των ασθενών, και
δημιουργούν, εν τέλει, ένα ισχυρό ανάχωμα στη ροή των περιστατικών προς
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Μονάδες Νοσηλείας κλπ).
 
 



 

 

Αθήνα, 5/4/2020

Προς: Προς τον ΕΟΔΥ, ΠΙΣ, Δ/νση Ψυχικής Υγείας, όλες τις ΥΠΕ, ΙΣΑ,
ΕΨΕ
 
Το Δ.Σ. της ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
παρακαλεί όπως γνωστοποιήσετε, με κάθε δυνατό τρόπο, τις
παρακάτω δύο εξειδικευμένες υπηρεσίες των μελών μας προς τις
οικογένειες, σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού.
 

 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

 

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων

Παιδιών	&	Εφήβων
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Αθήνα, 7/4/2020  

ΑΠ 34/2020 

Προς: κ. Νίκη Κεραμέως 

 Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

 
 

Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ενω.Ψυ.Π.Ε., απευθύνει έκκληση προς την 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να επισπεύσει -κατά το δυνατόν- τις οριστικές 
αποφάσεις σε σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ’ Λυκείου. 

Οι Ψυχίατροι Παιδιών και Εφήβων λαμβάνουν μηνύματα  από μαθητές/τριες και 
τους γονείς τους, για επίταση της ανασφάλειας και του «φυσιολογικού» άγχους 
των υποψηφίων εξαιτίας της αβεβαιότητας που βιώνουν σε σχέση με τις 
εξετάσεις τους, και μάλιστα στην τελική και πλέον φορτισμένη φάση της 
προετοιμασίας τους. 

 

 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων  

Παιδιών & Εφήβων 
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