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Θέμα : “Αίτηση Απονομής EuroPsy Basic”.
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Η Εθνική Επιτροπή Απονομής του ΕυρωΨυ υπενθυμίζει ότι η περίοδος
ισχύος των μεταβατικών διατάξεων για τους ήδη επαγγελματίες Ψυχολόγους λήγει στις 31
Μαρτίου 2016. Όσοι, λοιπόν, συνάδελφοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα την αίτησή τους
χρειάζεται να βιαστούν, διότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα απαιτούνται
πλέον μόνο τα βασικά προσόντα. Δηλαδή, επί πλέον του Πτυχίου Ψυχολογίας και της Άδειας
Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία και
πρακτική άσκηση ενός έτους υπό εποπτεία Ψυχολόγου.
Υπενθυμίζουμε ότι, ο φάκελος της αίτησης για το Βασικό EuroPsy θα πρέπει
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Αίτηση συμπληρωμένη στα αγγλικά και στα ελληνικά, οι οποίες κατατίθενται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση europsygreece@seps.gr. Αναζητήστε την αίτηση στο ακόλουθο
link: http://www.seps.gr/index.php/europsy.
2. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.
3. Επικυρωμένα Αντίγραφα των Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών στην Ψυχολογία,
επικυρωμένα από ΚΕΠ ή Δικηγόρο. Σημειώνουμε ότι η επικύρωση δεν απαιτείται για τα
έγγραφα που κατατίθενται μόνο στις Δημόσιες υπηρεσίες!
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
5. Βεβαίωση επαγγελματικής εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικής διάρκειας
τουλάχιστον τριών ετών, τα τελευταία δέκα χρόνια (από το 2005 έως και το 2015).
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Δηλαδή, να έχετε αποδεδειγμένα εργαστεί ως ψυχολόγος και να έχετε φορολογηθεί
για εισόδημα ψυχολόγου. Ως εκ τούτου,
α) Οι Ψυχολόγοι που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας χρειάζεται να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασής τους ή Βεβαίωση από τον εργοδότη,
β) Οι Ψυχολόγοι που εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες χρειάζεται να
προσκομίσουν τα ακόλουθα: 1) Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου.
2) Αντίγραφα των Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (η πρώτη σελίδα του
Ε3) για τουλάχιστον τρία χρόνια, εντός του χρονικού διαστήματος από το 2005 έως και
το 2015. Τα έγγραφα της Εφορίας δεν χρειάζονται επικύρωση στην περίπτωση που
έχουν εκτυπωθεί από το taxisnet.
6. Συνδρομή Εγγραφής: για τα μέλη ΣΕΨ και ΕΛΨΕ 90€, για τα μη μέλη 150€. Η κατάθεση
του

ποσού

γίνεται

στην

Αlpha

Bank:

115002786017742

(ΙΒΑΝ-GR

4701401150115002786017742). Στην αιτιολογία της Κατάθεσης να αναφέρετε το
Ονοματεπώνυμό σας και την Ένδειξη «EuroPsy».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του ΣΕΨ
http://www.seps.gr/index.php/europsy.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος
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