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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων , που αποτελεί το συλλογικό όργανο των ψυχολόγων 
στην χώρα μας , με γνώμονα πάντα την προστασία των επαγγελματιών ψυχολόγων αλλά και την 
προστασία του γενικού πληθυσμού από ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου 
ανακοινώνει σήμερα την εφαρμογή δύο ακόμη μέτρων , τα οποία είχαν συμφωνηθεί και 
αποφασιστεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις . 

1. Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου από τον Σ.Ε.Ψ.  

Η βεβαίωση πιστοποίησης αφορά όλους του συναδέλφους και μπορεί να αναρτηθεί στην 
εξώθυρα του ιδιωτικού γραφείου των ελευθέρων επαγγελματιών ή στον εσωτερικό χώρο 
του γραφείου των συναδέλφων που είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί). 

Για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση πιστοποίησης απαιτούνται :  

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου 

β) Ταμειακή ενημερότητα για το τρέχον έτος . Η βεβαίωση πιστοποίησης θα ισχύει για ένα 
έτος και θα δίδεται σε πλαίσιο από πλεξιγκλάς χωρίς καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση .  

2. Έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας ψυχολόγου από τον Σ.Ε.Ψ.:  

Καταργείται η παλαιά ταυτότητα και αντικαθίσταται από την επαγγελματική ταυτότητα 
ψυχολόγου. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο έντυπο, σε σχήμα και μέγεθος τραπεζικής 
πιστωτικής κάρτας , το οποίο θα είναι διπλής όψεως ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του 
κατόχου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας ψυχολόγου απαιτούνται: 

α) Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες  

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου  

γ) Ταμειακή ενημερότητα για το τρέχον έτος 



δ) Συμπλήρωση εντύπου για την ορθή αναγραφή των στοιχείων σας (όνομα και επώνυμο ) 
με λατινικά στοιχεία  

Επίσης με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι κατά γενική ομολογία η ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ψ. 
www.seps.gr έχει πολύ μεγάλη απήχηση στους συναδέλφους και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε 
ότι εμφανίζει υψηλούς δείκτες επισκεψιμότητας .Οι συνάδελφοι την επισκέπτονται με αμείωτο 
ενδιαφέρον και εμφανίζει σημαντική επιτυχία το πρώτο μέτρο που λάβαμε για την προστασία τόσο 
των επαγγελματιών ψυχολόγων όσο και του γενικού πληθυσμού με την δημοσίευση στην 
ιστοσελίδα μας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελευθέρων επαγγελματιών . Οι πολίτες 
δύνανται μέσα από την μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΣΕΨ να αναζητήσουν κατ' 
αλφαβητική σειρά η κατά περιοχή έγκριτους επαγγελματίες ψυχολόγους κάτι που δεν συμβαίνει 
συνήθως με τους κατά κανόνα αναξιόπιστους οδηγούς επαγγελματιών που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική αγορά. Η ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα στην ιστοσελίδα του ΣΕΨ προσφέρει 
σημαντική υπηρεσία τόσο στον επαγγελματία ψυχολόγο όσο και στον Έλληνα πολίτη .  

Επίσης σας ενημερώνουμε και για τα κάτωθι : 

1. Έκδοση γραμματοσήμου από τον ΣΕΨ: Με πρωτοβουλία του ΣΕΨ φιλοτεχνήθηκε και 
πρόκειται να κυκλοφορήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες από τα ΕΛΤΑ το πρώτο γραμματόσημο 
των Ψυχολόγων στην Ελλάδα . Δημιουργήθηκε για την αλληλογραφία του ΣΕΨ και αν επιθυμείτε 
μπορείτε να το προμηθευτείτε αποκλειστικά από τα γραφεία του συλλόγου . 

2. Σήμα του ΣΕΨ για το αυτοκίνητο : Από τον Ιανουάριο του 2006 θα διατεθεί σε όλα τα μέλη 
του συλλόγου μας , που είναι ταμειακά ενήμερα , το ειδικό σήμα του ΣΕΨ για τα ιδιωτικά 
αυτοκίνητα . 
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