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Code

PSYCH01

PSYCH02

Group (English)

Consultation

Consultation

Activity
Name / Summary
(English)

Activity
Long Description
(English)

Activity
Long Description
(Greek)

Weight

Pre-approval
required

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC /
TREATMENT INTERVENTIONS

Επίσκεψη που μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των
κάτωθι, σε δικαιούχους:
- λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας
Visit which may include at least one of the following, to beneficiaries: - διεξαγωγή αδρής εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης
Obtaining a mental health history - conducting a rough assessment
- συνοπτική επανεκτίμηση της ψυχικής κατάστασης
of the current mental state - a brief reassessment of the mental state - - διαχείριση ψυχολογικής κρίσης
psychological crisis management - providing recommendations for
- παροχή συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής
the prevention of mental relapse - providing psychological support - παροχή ψυχολογικής στήριξης
provision of psychological treatment (30 minutes)
- παροχή ψυχολογικής θεραπείας (30 λεπτά)

2,00

No

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC /
TREATMENT INTERVENTIONS

Επίσκεψη που μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκ των
κάτωθι, σε δικαιούχους:
- λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας
Visit which may include at least one of the following, to beneficiaries: - διεξαγωγή αδρής εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης
Obtaining a mental health history - conducting a rough assessment
- συνοπτική επανεκτίμηση της ψυχικής κατάστασης
of the current mental state - a brief reassessment of the mental state - - διαχείριση ψυχολογικής κρίσης
psychological crisis management - providing recommendations for
- παροχή συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής
the prevention of mental relapse - providing psychological support - παροχή ψυχολογικής στήριξης
provision of psychological treatment (45 minutes)
- παροχή ψυχολογικής θεραπείας (45 λεπτά)

2,75

No

3,35

No

1,00

No

25

Yes

PSYCH03

Consultation

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC /
TREATMENT INTERVENTIONS

PSYCH04

Consultation

GROUP PSYCHOLOGICAL THERAPY

PSYCH05

Consultation

SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL
EVALUATION AND DIAGNOSIS

Visit that may include at least two of the following, to beneficiaries
and / or his family or a couple or parents / guardians:
Obtaining a mental health history
- conducting a rough assessment of the current mental state
- a brief reassessment of the mental state
- psychological crisis management
- providing recommendations for the prevention of mental relapse
- providing psychological support
- provision of psychological treatment
evaluation of cognitive function (60 minutes)
Group therapy that includes psychotherapeutic group interventions
based on the therapeutic needs of individuals. Group therapy can
include up to 8 people (90 minutes).
Εξειδικευμένη ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και διάγνωση της ψυχικής και
ψυχολογικής κατάστασης του δικαιούχου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των διανοητικών λειτουργιών ή/ και την αξιολόγηση της
προσωπικότητας και, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσματα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση πιθανής διαφορικής διάγνωσης. Η
Εξειδικευμένη ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση γίνεται με την εφαρμογή
εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων και δοκίμιων και μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο στο 10% των νέων περιπτώσεων που αναλαμβάνει ο
πάροχος. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν ο πάροχος
συμπληρώσει εκ των προτέρων και πριν από την εξειδικευμένη
ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση το σχετικό ερωτηματολόγιο που περιγράφει
τη δραστηριότητα και τους κλινικούς λόγους που κρίνουν αναγκαία μια
τέτοια αξιολόγηση.

Επίσκεψη που μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο εκ των
κάτωθι, σε δικαιούχους ή/και την οικογένεια του ή ζεύγος ή
γονείς/κηδεμόνες:
- λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας
- διεξαγωγή αδρής εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης
- συνοπτική επανεκτίμηση της ψυχικής κατάστασης
- διαχείριση ψυχολογικής κρίσης
- παροχή συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής
- παροχή ψυχολογικής στήριξης
- παροχή ψυχολογικής θεραπείας
- Εξέταση Γνωστικών λειτουργιών (60 λεπτά)
Ομαδική θεραπεία που περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές ομαδικές
παρεμβάσεις στη βάση των θεραπευτικών αναγκών των ατόμων. Η
ομαδική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 8 άτομα (90
λεπτά).
Specialized psychodiagnostic evaluation and diagnosis of the beneficiary's
mental and psychological condition. It should include the assessment of
the mental functions and/ or the assessment of personality and where
necessary the results to be used for exploring possible differential
diagnosis. This may be facilitated with the application of specialist
psychometric tools and tests and can only be applied to 10% of new cases
undertaken by the provider. This activity can only be approved if the
provider completes in advance and prior to the specialized
psychodiagnostics evaluation the relevant questionnaire describing the
activity and the clinical reasons that deem such an evaluation necessary.

PSYCH01-95

PSYCH02-95

PSYCH03-95

Online Consultation

Online Consultation

Online Consultation

Online session which may include at least one of the following, to
beneficiaries: Obtaining a mental health history - conducting a rough
ONLINE PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC / assessment of the current mental state - a brief reassessment of the
TREATMENT INTERVENTIONS
mental state - psychological crisis management - providing
recommendations for the prevention of mental relapse - providing
psychological support - provision of psychological treatment (30
minutes)

Συνεδρία εξ αποστάσεως με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων που
μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των κάτωθι, σε
δικαιούχους: λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας, διεξαγωγή αδρής
εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης, συνοπτική επανεκτίμηση
της ψυχικής κατάστασης, διαχείριση ψυχολογικής κρίσης, παροχή
συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής, παροχή ψυχολογικής
στήριξης, παροχή ψυχολογικής θεραπείας.(30 λεπτά)

Online session which may include at least one of the following, to
beneficiaries: Obtaining a mental health history - conducting a rough
ONLINE PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC / assessment of the current mental state - a brief reassessment of the
TREATMENT INTERVENTIONS
mental state - psychological crisis management - providing
recommendations for the prevention of mental relapse - providing
psychological support - provision of psychological treatment (45
minutes)

Συνεδρία εξ αποστάσεως με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων που
μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκ των κάτωθι, σε
δικαιούχους: λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας, διεξαγωγή αδρής
εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης, συνοπτική επανεκτίμηση
της ψυχικής κατάστασης, διαχείριση ψυχολογικής κρίσης, παροχή
συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής, παροχή ψυχολογικής
στήριξης, παροχή ψυχολογικής θεραπείας. (45-λεπτά)

Online session hat may include at least two of the following, to
beneficiaries and / or his family or a couple or parents / guardians:
ONLINE PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC / Obtaining a mental health history
- conducting a rough assessment of the current mental state
TREATMENT INTERVENTIONS
- a brief reassessment of the mental state
- psychological crisis management
- providing recommendations for the prevention of mental relapse
- providing psychological support
- provision of psychological treatment
evaluation of cognitive function (60 minutes)

Συνεδρία εξ αποστάσεως με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων που
μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο εκ των κάτωθι, σε
δικαιούχους ή/και την οικογένεια του ή ζεύγος ή γονείς/κηδεμόνες:
- λήψη ιστορικού ψυχικής υγείας
- διεξαγωγή αδρής εκτίμησης παρούσας ψυχικής κατάστασης
- συνοπτική επανεκτίμηση της ψυχικής κατάστασης
- διαχείριση ψυχολογικής κρίσης
- παροχή συστάσεων για πρόληψη ψυχικής υποτροπής
- παροχή ψυχολογικής στήριξης
- παροχή ψυχολογικής θεραπείας
- Εξέταση Γνωστικών λειτουργιών (60 λεπτά)
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2

No

2,75

No

3,25

No

