κατεύθυνσης σπουδών και πρακτικής άσκησης. Έχουν προσδιορισθεί τέσσερις
γενικές κατευθύνσεις: Κλινική/Υγεία, Σχολική/Εκπαιδευτική, Εργασιακή/
Οργανωτική και Άλλη.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΨΥ - ΕΛΛΑΣ

Μεταβατική Περίοδος

Απονομή του ΕυρωΨυ στη χώρα μας
Ανοικτή επιστολή προς όλους τους Ψυχολόγους
Το ΕυρωΨυ είναι μια Πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA), η οποία καθορίζει τα κριτήρια της
επάρκειας του σύγχρονου Ευρωπαίου Επαγγελματία Ψυχολόγου όσον
αφορά στην ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και την επαγγελματική του
κατάρτιση. Τα κριτήρια καθορίσθηκαν από Επιτροπή της EFPA.
Η Πιστοποίηση αυτή έχει εθελοντικό χαρακτήρα και σέβεται τους
νόμους του κάθε Ευρωπαϊκού Κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
απονομή του είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου από
τον ενδιαφερόμενο στη χώρα απονομής του Πιστοποιητικού. Απευθύνεται σε
όλους τους επαγγελματίες ψυχολόγους της κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη
συμμετοχή τους ή μη σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή εταιρεία ή επαγγελματικό
σύλλογο.
Λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών του το ΕυρωΨυ αντιμετωπίζεται
σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υιοθετηθεί από τα
κράτη-μέλη για τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των
επαγγελματιών ψυχολόγων και την προστασία του πολίτη στην Ευρώπη.

Ο ήδη επαγγελματίας ψυχολόγος, που πιθανώς υπολείπεται σε
ορισμένα εκ των ανωτέρω κριτηρίων (κυρίως μεταπτυχιακού τίτλου ή πρακτικής
άσκησης ενός έτους υπό εποπτεία ψυχολόγου), για να καταστεί κάτοχος του
ΕυρωΨυ θα πρέπει: να υποβάλει τους παν/κούς του τίτλους και την άδεια
άσκησης επαγγέλματος, να εκθέσει την εργασιακή του κατάσταση (η
επαγγελματική εργασία απαιτείται να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
τριών ετών τα τελευταία δέκα χρόνια) συνοδευόμενη από τα νόμιμα
αποδεικτικά στοιχεία καθώς και αποδεικτικά στοιχεία συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, ομιλίες, συγγραφή άρθρων, βιβλίων
κ.λπ.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά τον Μάρτιο του
2018, η περίοδος αυτή θα τερματισθεί οριστικά και θα απαιτούνται πλέον για
όλους τα κανονικά προσόντα του ΕυρωΨυ. Για τον λόγο αυτόν, όλοι οι ήδη
επαγγελματίες ψυχολόγοι θα πρέπει, εντός του διαστήματος αυτού, να
καταθέσουν αίτηση απονομής του ΕυρωΨυ.

Οφέλη

Το ΕυρωΨυ απονέμεται σε ψυχολόγους που έχουν τουλάχιστον πέντε
έτη παν/κής εκπαίδευσης στην Ψυχολογία, ήτοι τουλάχιστον 3 χρόνια
προπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία, τουλάχιστον 2 χρόνια μεταπτυχιακές
σπουδές στην ψυχολογία και ένα χρόνο πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία
Ψυχολόγου. Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις διαμορφώνουν ένα προφίλ

Το ΕυρωΨυ πιστοποιεί ότι ο ψυχολόγος κατέχει:
α) υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αφού απαιτείται και
μεταπτυχιακός τίτλος,
β) υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης (επαγγελματική εμπειρία), αφού
απαιτείται ένα έτος πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία ψυχολόγου,
γ) δυνατότητα ευελιξίας στην αγορά εργασίας, αφού τυχόν νέες καταρτίσεις,
ακαδημαϊκές ή/και επαγγελματικές, κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του
βίου, καταγράφονται και προσμετρώνται.
Επιπλέον του βασικού ΕυρωΨυ, προβλέπονται και ΕυρωΨυ
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Κριτήρια για την απονομή του ΕυρωΨυ

Εξειδικευμένων Προσόντων. Ήδη σε ορισμένες χώρες έχει τεθεί σε εφαρμογή το
ΕυρωΨυ Εξειδικευμένων Προσόντων στην Ψυχοθεραπεία. Προετοιμάζεται αυτό
της Οργανωτικής Ψυχολογίας, καθώς και άλλα.
Το όφελος για τους επαγγελματίες ψυχολόγους από την απόκτηση
αυτής της Πιστοποίησης είναι ότι τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους
προσόντα θα είναι ελεγμένα και κωδικοποιημένα και επομένως συγκρίσιμα και
κυρίως επισκέψιμα από τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, εργοδότη ή πελάτη,
αφού οι κάτοχοι του ΕυρωΨυ εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων
της EFPA. Το ΕυρωΨυ προσφέρει επιπλέον αξιοπιστία και διαφάνεια.
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι για τους οποίους οι ήδη
επαγγελματίες θα πρέπει να αιτηθούν τώρα το ΕυρωΨυ. Ο πρώτος είναι ότι οι
ενδιαφερόμενοι ψυχολόγοι, για να αποκτήσουν αργότερα το ΕυρωΨυ των
Εξειδικευμένων Προσόντων (π.χ. στην Ψυχοθεραπεία ή σε άλλους τομείς), θα
πρέπει να έχουν ήδη το βασικό ΕυρωΨυ. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να το
αποκτήσουν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι την εποπτεία των νέων ψυχολόγων,
κατά την πρακτική άσκηση του ενός έτους, θα μπορούν να την ασκούν μόνο όσοι
έχουν ήδη το βασικό ΕυρωΨυ. Συνεπώς, ο σημερινός επαγγελματίας
ψυχολόγος, για να μπορεί κάποια στιγμή να ασκήσει το έργο της Εποπτείας για
το ΕυρωΨυ, θα πρέπει και ο ίδιος να το κατέχει. Διαφορετικά θα αποκλείεται.

Επικοινωνία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Γραμματεία ΕυρωΨυ
Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42
2ος όροφος, Αθήνα τ.κ.10558
Τρίτη: 10.00 -13.00, Τετ ρτη :17.00-20.00 , Πέμπτη:10.00 -13.00
Τηλ. 210 6913500

Fax. 210 6913053

e-mail: europsygreece@seps.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Γραμματεία ΕυρωΨυ
Τ.Θ. 27011, Τ.Κ. 11702
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