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Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 13107 

Προς τα μέλη του 

Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων 

 

 

Θέμα: «Προσφορά προνομιακής τιμολόγησης για την τοποθέτηση και χρήση των 

τερματικών POS στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων». 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς και 

διαβουλεύσεις που διήρκεσαν πολλές εβδομάδες, κατέληξε στην πλέον συμφέρουσα 

προσφορά αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΨ, η οποία είναι της τράπεζας Eurobank, 

προκειμένου να εγκατασταθούν τερματικά μηχανάκια (POS) όπως ορίζει η νομοθεσία.  

 

Η Eurobank μας παραχωρεί : 

� Δωρεάν ασύρματο ή ενσύρματο τερματικό POS για ένα έτος, μετά την πάροδο του 

οποίου θα έχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης ή αγοράς τερματικού.  

� Η προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών ορίζεται στα 0,80% για Visa και 

Mastercard.  

� Προσφορά 100€ από το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών Επιστροφή, για τους 

ψυχολόγους που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και θέλουν να μεταφέρουν την 

μισθοδοσία τους στην Eurobank.  

 

Φυσικά η προσφορά περιλαμβάνει και  άλλες διευκολύνσεις και παροχές  για τις 

οποίες μπορείτε να  ενημερωθείτε με λεπτομέρειες στα καταστήματα Eurobank που σας 

εξυπηρετούν καλύτερα. Επίσης, εκεί θα ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Όλα τα καταστήματα της Eurobank είναι ενήμερα για την προσφορά αυτή.  

 

Βεβαίως η προσφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική, δηλαδή τα μέλη του Συλλόγου 

είναι ελεύθερα να επιλέξουν κάποια άλλη συνεργασία με άλλη τράπεζα.  

 



[2] 

 

 

 

 

Προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της προσφοράς είναι:  

α) οι Ψυχολόγοι να είναι μέλη του ΣΕΨ,  και  

β) να είναι  ταμειακώς ενήμεροι, δηλαδή να έχουν τακτοποιήσει τις Συνδρομές τους 

μέχρι το 2016 ή/και το 2017.  

 

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΣΕΨ και η ταμειακή ενημερότητα θα 

αποδεικνύονται με:  

α) τη Βεβαίωση - Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου, η οποία χορηγείται 

κάθε χρόνο από τον ΣΕΨ με την εξόφληση της συνδρομής,  

β) ή/και την Ταυτότητα επαγγελματία Ψυχολόγου του ΣΕΨ,  

γ) την Απόδειξη Είσπραξης των Συνδρόμων 2016 ή 2017, 

δ) το απόσπασμα του καταστατικού που επισυνάπτουμε.   

  

 Τα μέλη του ΣΕΨ που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω 

προσφορά για τα τερματικά POS μπορούν από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 να 

επικοινωνήσουν με τα καταστήματα της Eurobank. 

  

Οι Ψυχολόγοι εντός Αττικής που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Eurobank 

μπορούν να απευθυνθούν στους: 

 

κα Κοτσοβού Μαρισού: mkotsovou@eurobank.gr 

κα Χατζή Σοφία: sochatzi@eurobank.gr 

κ Βήχος Παναγιώτης: pvichos@eurobank.gr 

 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από τη EuroBank τα μέλη χρειάζεται να 

προσκομίζουν: 

1. Αστυνομική Ταυτότητα, 

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα,  

3. Έναρξη επιτηδεύματος ή τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxisnet, 

4. Αποδεικτικό ότι ο Ψυχολόγος είναι μέλος του ΣΕΨ και ταμειακά ενήμερος, 

5. Σφραγίδα με τα στοιχεία του επαγγελματία, 

6. Λογαριασμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που να αναγράφεται η διεύθυνση 

κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου.  

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται με e-mail στις παραπάνω 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και κατόπιν θα προγραμματίζεται ραντεβού για την παράδοση 

του POS. 
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Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
 

                               H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

   

                Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                  Βασιλική  Δ. Καραγιάννη  

                    Κλινικός Ψυχολόγος                                                   Κλινικός Ψυχολόγος  


