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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 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό
όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 39 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000
Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu).

Αθήνα, 15/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 14137
Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Κοιν.: 1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
2. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κώστα Χατζηδάκη
3. Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια
4. Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, κα. Ζωή Ράπτη
Θέμα: «Αίτημα Συμπερίληψης του ΚΑΔ Ψυχολόγων 86901804 στην πρόσφατη Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 450/05.02.2021) ώστε να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 400
ευρώ, η οποία προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες».

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα,
καθώς με ιδιαίτερη έκπληξη διαπίστωσε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες Ψυχολόγοι (ΚΑΔ
86901804) δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
450/05.02.2021) ώστε να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία
προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
Δεδομένου ότι οι Ψυχολόγοι είχαν συμπεριληφθεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση –ΚΥΑ
(28-4-20) των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, με την οποία προβλεπόταν η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, εν
τούτοις, για λόγους που αγνοούμε, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτή την φορά στην Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 450/05.02.2021). Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο. Διαπιστώνουμε με λύπη ότι
στην παρούσα χρονική περίοδο της πανδημίας η πολιτεία αντιμετωπίζει τους Ψυχολόγους με

αδιαφορία και δεν λαμβάνει μέριμνα για την οικονομική στήριξη των ελευθέρων
επαγγελματιών Ψυχολόγων.
Οι Ψυχολόγοι ανήκουμε στον οκταψήφιο κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας - ΚΑΔ
86901804, ο οποίος υπάγεται στον κύριο τομέα/κλάδο με ΚΑΔ 869018 «Υπηρεσίες ψυχικής
υγείας».
Οι Ψυχολόγοι είναι ένας από τους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται ιδιαιτέρως
από την πανδημία, λόγω της νόσου Covid-19. Συγκεκριμένα αδυνατούν να ασκήσουν το έργο
τους εξ’ αποστάσεως με παιδιά και με ενήλικες, διότι:
α) δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται συνεδρίες με παιδιά, μέσω ψηφιακών μέσων
τηλεπικοινωνίας,
β) δεν είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές οι συνεδρίες που γίνονται μέσω ψηφιακών μέσων
τηλεπικοινωνίας με άτομα που πάσχουν από σοβαρή και ενεργό ψυχοπαθολογία,
γ) απαγορεύεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Αναπλ. Υπ. Υγείας κ. Π. Πολάκη
αρ.Γ5β/Γ.Π.οικ.42984 στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 2344/2019 στον κλάδο των Ψυχολόγων να κάνουν
χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων τηλεπικοινωνίας,
δ) αν ελάχιστοι Ψυχολόγοι πραγματοποιούν ορισμένες συνεδρίες κάνοντας χρήση των
σύγχρονων ψηφιακών μέσων τηλεπικοινωνίας, αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν ένα
εισόδημα διαβίωσης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και θα συμπεριλάβετε τον ΚΑΔ
86901804 των Ψυχολόγων στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 450/05.02.2021) ώστε να
λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ η οποία προβλέπεται για τους
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.
Σε αναμονή της απάντησής σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
H Πρόεδρος

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα
Κλινικός Ψυχολόγος
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