
 
 

Κατηγορίες µελών 
 
 
1) Για τους ψυχοθεραπευτές: 
 

α) Ψυχοθεραπευτές. Έγκριτα µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:  
- οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς 
διάρκειας) αναγνωρισµένου ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς 
ισοτιµίας µε αντικείµενο τις ανθρωπιστικές επιστήµες µε τετραετή 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική και Βιωµατική Ψυχοθεραπεία. 

- επίσης οι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού 
Ψυχοθεραπείας. 

 
Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόµενη εργασία τουλάχιστον 1000 
ωρών σε συνολικά 5 ή περισσότερα χρόνια άσκησης της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική και Βιωµατική Ψυχοθεραπεία µετά την 
αποπεράτωση των µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
β) Ψυχοθεραπευτές. Τακτικά µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:  
- οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς 
διάρκειας) αναγνωρισµένου ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς 
ισοτιµίας µε αντικείµενο τις ανθρωπιστικές επιστήµες µε τετραετή 
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική και Βιωµατική Ψυχοθεραπεία. 

 
Επιπρόσθετα χρειάζεται εποπτευόµενη εργασία τουλάχιστον 1 
έτους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Ψυχοθεραπεία µετά την αποπεράτωση των µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
 
γ) Ψυχοθεραπευτές. Δόκιµα µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών 
σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισµένου 



ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας µε αντικείµενο τις 
ανθρωπιστικές επιστήµες, που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο 
χρόνο και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην Προσωποκεντρική 
ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική Ψυχοθεραπεία µετά την 
αποπεράτωση των µεταπτυχιακών σπουδών.  
 

2) Για τους συµβούλους:  
 
α) Σύµβουλοι. Έγκριτα µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών 
σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας µε τριετή εκπαίδευση 
στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Συµβουλευτική.  
 
Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια  εποπτευόµενης 
συµβουλευτικής εργασίας µετά την αποπεράτωση των 
µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
β) Σύµβουλοι. Τακτικά µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών 
σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας µε τριετή εκπαίδευση 
στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Συµβουλευτική.  
 
Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 1 χρόνος  εποπτευόµενης 
συµβουλευτικής εργασίας µετά την αποπεράτωση των 
µεταπτυχιακών σπουδών.  
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η πολυετής και σηµαντική 
επαγγελµατική εµπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
 
γ) Σύµβουλοι. Δόκιµα µέλη.  
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών 
σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας που έχουν 
ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν την  εκπαίδευση 



τους στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Συµβουλευτική. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η πολυετής και σηµαντική 
επαγγελµατική εµπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
 
δ) Λοιποί Επαγγελµατίες. Απλά µέλη 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
Οι επαγγελµατίες µε τριτοβάθµια εκπαίδευση που έχουν 2 ετή 
τουλάχιστον εκπαίδευση στη Συµβουλευτική.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η πολυετής και σηµαντική 
επαγγελµατική εµπειρία να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
 
ε) Επίτιµα Μέλη. 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
άτοµα, µε εξέχουσα φήµη των οποίων η δράση και το επιστηµονικό 
έργο κρίνεται σηµαντικό ή άτοµα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές 
υπηρεσίες και έχουν συµβάλει ουσιαστικά στη διάδοση και 
προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, της ψυχοθεραπείας, καθώς 
και της ψυχικής υγείας εν γένει. Τα Επίτιµα µέλη της εταιρίας 
ανακηρύσσονται µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της 
εκάστοτε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., που βρίσκεται σε απαρτία µετά 
από εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρίας.  
 
 

 



 
 Επιτροπές της ΕΠΒΕ 

 
    α) Έγκρισης Μελών  
    β) Δεοντολογίας  
    γ) Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης  
    δ) Βορείου  Ελλάδας-Θεσσαλονίκης  
    ε) Λοιπών Επαγγελµατιών  
    στ) Εποπτείας 
    ζ) Εξελεγκτική.  
 
Με απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συσταθούν νέες 
επιτροπές µε αντικείµενα και τρόπο συµµετοχής των µελών µε την 
διαδικασία που θα αποφασισθεί από τα αντίστοιχα ιδρυτικά σώµατα 
(Γ.Σ. η Δ.Σ.)  
 
Στους τοµείς Ψυχοθεραπείας, Συµβουλευτικής και στην επιτροπή 
λοιπών Επαγγελµατιών ανήκουν αυτοδικαίως τα τακτικά µέλη των 
αντίστοιχων κατηγοριών και τα αντίστοιχα δόκιµα µέλη χωρίς ψήφο 
(π.χ. Οι Ψυχοθεραπευτές ανήκουν αυτοδικαίως στον τοµέα 
Ψυχοθεραπείας κ.λπ.).  
 
 


