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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ 4 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2017 της Ε.Π.Β.Ε. εγκρίνει τον 
παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Ε.Π.Β.Ε., ο οποίος καταρτίστηκε 
από την Επιτροπή Καταστατικού, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη (άρθρο 34Α) του 
Καταστατικού της Εταιρείας. Στόχος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού 
Λειτουργίας της Ε.Π.Β.Ε. είναι η παραπέρα επεξεργασία και ερµηνεία προνοιών του 
Καταστατικού και η υιοθέτηση διαδικαστικών προνοιών που θα διευκολύνουν τη 
λειτουργία του σωµατείου. Σε κάθε περίπτωση το Καταστατικό υπερισχύει του 
Κανονισµού. 
 
1. Μέσα επίτευξης των σκοπών της Εταιρείας: 
Τα µέσα αναφέρονται αναλυτικά, στο άρθρο 5 του καταστατικού της ΕΠΒΕ. Τα 
θέµατα θα αποφασίζονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης, ή της Επιστηµονικής Επιτροπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 
συναντήσεις, που αναφέρονται στο 5.1 του καταστατικού, µπορεί να αφορούν 
εισηγήσεις µε συζήτηση σε θεωρητικά ζητήµατα, βιωµατικά, ή ψυχοβιολογικά 
θέµατα, θέµατα δεοντολογίας, εποπτείας, θεραπευτικής σχέσης, όπως επίσης και 
θέµατα συνεργασίας µε ιατρικές ειδικότητες, µε κοινωνικούς λειτουργούς και άλλες 
συναφείς ειδικότητες. 
Υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, θα οργανωθούν επίσης 
οµάδες εργασίας µε ειδικό ενδιαφέρον που θα προτείνουν και θα συµβάλλουν στη 
διοργάνωση µετεκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων. Θέµατα γονέων, ζευγαριών και 
οικογένειας, διαπολιτισµικών διαφορών, εργασίας, κακοποίησης-τραύµατος, κρίσεων, 
ναρκωτικών, οργανικών ψυχοσυνδρόµων-ψυχοσωµατικών συνδρόµων, πένθους, 
συγκρούσεων, τρίτης ηλικίας, αποτελούν ενδεικτικά αντικείµενο ενδιαφέροντος για 
οµάδες εργασίας. 
 
2. Δοµή της Εταιρείας 
 
α) Η Εταιρεία αποτελείται από δύο τοµείς, τον τοµέα της Ψυχοθεραπείας και αυτόν 
της Συµβουλευτικής. Ο κάθε τοµέας ορίζει κάθε τέσσερα (4) χρόνια µια τριµελή 
επιτροπή εκπροσώπησης, οργάνωσης και συντονισµού του τοµέα. 
 
β) Κάθε µέλος της Εταιρείας µπορεί να είναι µέλος σε έναν ή και στους δύο τοµείς 
σύµφωνα πάντα µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες της ΕΕΨΕ/EAP και της 
ΕΕΣ/EAC, µε την προϋπόθεση να πληρούνται τα κριτήρια της αντίστοιχης 
κατηγορίας του άρθρου 7. 
 
γ) Αποφάσεις που αφορούν είτε αποκλειστικά την Ψυχοθεραπεία, είτε αποκλειστικά 
την Συµβουλευτική µπορούν να ληφθούν µόνο από τον αντίστοιχο τοµέα µε 
πλειοψηφία των παρόντων ταµειακώς ενηµερωµένων µελών. 
 

3. Μέλη 
Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες µελών: 
 
α) Ψυχοθεραπευτές. Έγκριτα µέλη. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
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Οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας µε αντικείµενο τις 
ανθρωπιστικές επιστήµες και µε τετραετή εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική και Βιωµατική Ψυχοθεραπεία. 
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 της τετραετούς 
εκπαίδευσης. 
Η κατοχή του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας είναι προαιρετική και δεν 
αντικαθιστά τα προηγούµενα απαραίτητα κριτήρια. 
 
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 και µε τετραετή 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 της τετραετούς εκπαίδευσης. 
 
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.  
 

δ) Σύµβουλοι. Έγκριτα µέλη. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
Οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας και µε τριετή 
εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Συµβουλευτική.  
Επιπρόσθετα χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια εποπτευόµενης συµβουλευτικής 
εργασίας µετά την αποπεράτωση της τριετούς εκπαίδευσης. 
 
ε) Σύµβουλοι. Τακτικά µέλη. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
Οι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών σχολών (τριετούς ή τετραετούς διάρκειας) 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος στην Ελλάδα ή διεθνούς ισοτιµίας και µε τριετή 
εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική και Βιωµατική 
Συµβουλευτική. 
 
Επιπρόσθετα χρειάζεται τουλάχιστον ένας (1) χρόνος εποπτευόµενης συµβουλευτικής 
εργασίας µετά την αποπεράτωση της τριετούς εκπαίδευσης. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η πολυετής και σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία 
να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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στ) 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. 
 
Κριτήρια Προπατόρων 
 
α) Ψυχοθεραπευτές.  
Στην διαδικασία των προπατόρων µπορούν να συµµετέχουν επαγγελµατίες 
Προσωποκεντρικοί ή Προσωποκεντρικοί-Βιωµατικοί ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι δεν 
πληρούν ένα ή/και περισσότερα από τα απαιτούµενα τυπικά κριτήρια 
(ολοκληρωµένες ανώτατες σπουδές ή ολοκληρωµένη τετραετής Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική-Βιωµατική ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση), ώστε να καταταγούν 
σε µια από τις 3 παραπάνω κατηγορίες µελών του τοµέα των ψυχοθεραπευτών. 
 
Για την ένταξη σε αυτή την κατηγορία ωστόσο απαιτούνται: 

• Αποδεδειγµένη πολύχρονη επαγγελµατική Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική-Βιωµατική ψυχοθεραπευτική εµπειρία 10 ετών και άνω. 
Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν η έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας ή 
βεβαίωση επαγγελµατικής δραστηριότητας από αντίστοιχο φορέα/συνεργάτη 

• Αναφορά ονοµάτων επόπτη/εποπτών (τηλέφωνα και µέιλ), διάρκεια εποπτείας 
ή συνεποπτείας, καθώς και βεβαίωση τελευταίου (όχι απαραίτητα πρόσφατου) 
επόπτη της Προσωποκεντρικής ή Προσωποκεντρικής - Βιωµατικής 
ψυχοθεραπευτικής εργασίας 

• Αποδεδειγµένη συνεχιζόµενη εκπαίδευση µέσα από συνεχή συµµετοχή σε 
εργαστήρια, ηµερίδες, συνέδρια  

• Δύο (2) συστατικές επιστολές από τακτικά ή/και έγκριτα µέλη 
ψυχοθεραπευτές της ΕΠΒΕ 

 
Προαιρετικά: 

Ø Οµιλίες και παρουσιάσεις σε ηµερίδες και συνέδρια 
Ø Διοργάνωση εργαστηρίων 
Ø Πολύχρονη ενεργή συµµετοχή σε επαγγελµατικούς συλλόγους 
Ø Συγγραφική δραστηριότητα που άπτεται θεµάτων της Προσωποκεντρικής ή 
Προσωποκεντρικής-Βιωµατικής ψυχοθεραπευτικής εργασίας 

 
Σηµείωση: 

ü Οι εγκεκριµένοι προπάτορες ψυχοθεραπευτές εντάσσονται στην κατηγορία 
των έγκριτων µελών 

ü Η διαδικασία των προπατόρων ισχύει µέχρι το 2020 
 
β) Σύµβουλοι ψυχικής υγείας.  
Στην διαδικασία των προπατόρων µπορούν να συµµετέχουν επαγγελµατίες 
Προσωποκεντρικοί ή Προσωποκεντρικοί-Βιωµατικοί σύµβουλοι ψυχικής υγείας, οι 
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οποίοι δεν πληρούν ένα ή/και περισσότερα από τα απαιτούµενα τυπικά κριτήρια 
(ολοκληρωµένες ανώτατες σπουδές ή ολοκληρωµένη τριετής Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική-Βιωµατική συµβουλευτική εκπαίδευση), ώστε να καταταγούν σε 
µια από τις 3 παραπάνω κατηγορίες µελών του τοµέα των συµβούλων ψυχικής 
υγείας. 
 
Για την ένταξη σε αυτή την κατηγορία ωστόσο απαιτούνται: 

• Αποδεδειγµένη πολύχρονη επαγγελµατική Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική-Βιωµατική συµβουλευτική εµπειρία 8 ετών και 
άνω. Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν η έναρξη επαγγελµατικής 
δραστηριότητας ή βεβαίωση επαγγελµατικής δραστηριότητας από 
αντίστοιχο φορέα/συνεργάτη 

• Αναφορά ονοµάτων επόπτη/εποπτών (τηλέφωνα και µέιλ), διάρκεια 
εποπτείας ή συνεποπτείας, καθώς και βεβαίωση τελευταίου (όχι 
απαραίτητα πρόσφατου) επόπτη της Προσωποκεντρικής ή 
Προσωποκεντρικής-Βιωµατικής ψυχοθεραπευτικής εργασίας 

• Αποδεδειγµένη συνεχιζόµενη εκπαίδευση µέσα από συνεχή συµµετοχή 
σε εργαστήρια, ηµερίδες, συνέδρια  

• Δύο (2) συστατικές επιστολές από τακτικά ή/και έγκριτα µέλη 
συµβούλους ψυχικής υγείας της ΕΠΒΕ 

Προαιρετικά: 
Ø Οµιλίες και παρουσιάσεις σε ηµερίδες και συνέδρια 
Ø Διοργάνωση εργαστηρίων 
Ø Πολύχρονη ενεργή συµµετοχή σε επαγγελµατικούς συλλόγους 
Ø Συγγραφική δραστηριότητα που άπτεται θεµάτων της 
Προσωποκεντρικής ή Προσωποκεντρικής - Βιωµατικής 
συµβουλευτικής εργασίας 

Σηµείωση: 
ü Οι εγκεκριµένοι προπάτορες σύµβουλοι ψυχικής υγείας εντάσσονται 
στην κατηγορία των έγκριτων µελών 

ü Η διαδικασία των προπατόρων ισχύει µέχρι το 2020 
 
ζ) Λοιποί Επαγγελµατίες. Απλά µέλη 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
Οι επαγγελµατίες µε τριτοβάθµια εκπαίδευση που έχουν ένα (1) έτος τουλάχιστον 
εκπαίδευση στη Προσωποκεντρική ή Προσωποκεντρική-Βιωµατική Συµβουλευτική, 
η οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση στη Συµβουλευτική µε κύριο κορµό την 
Προσωποκεντρική Προσέγγιση. 

 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί η πολυετής και σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία 
να υποκαταστήσει το πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
η) 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.  
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θ) Εκπαιδευτικοί/Επιµορφωτικοί Οργανισµοί και εκπαιδευτικά/επιµορφωτικά 
προγράµµατα 
Γίνεται διάκριση µεταξύ Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης και συνεπώς µεταξύ 
Εκπαιδευτικού και Επιµορφωτικού Οργανισµού (δηλ. ορισµένο νοµικό πρόσωπο, που 
παρέχει Εκπαίδευση και/ή Επιµόρφωση). 
Επίσης γίνεται διάκριση µεταξύ και Εκπαιδευτικών και Επιµορφωτικών 
προγραµµάτων.  
Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς οργανισµούς. 
Ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα µπορεί να παρέχεται είτε από Εκπαιδευτικό 
Οργανισµό, είτε από Επιµορφωτικό Οργανισµό, είτε να αποτελεί µεµονωµένη 
επιµορφωτική δραστηριότητα. Στην τελευταία περίπτωση πιστοποιείται ως απλό 
‘επιµορφωτικό πρόγραµµα’. 
 
1. Εκπαιδευτικός οργανισµός 
- Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός είναι επίσηµο νοµικό πρόσωπο, ατοµική επιχείρηση ή 
εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε εγκεκριµένο καταστατικό, διαθέτει 
κώδικα δεοντολογίας, οδηγό σπουδών ή πρόγραµµα εκπαίδευσης/επιµόρφωσης και 
λίστα πιστοποιηµένων Προσωποκεντρικών και/η Προσωποκεντρικών-Βιωµατικών 
εκπαιδευτών. 
- Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός παρέχει ένα τουλάχιστον ολοκληρωµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην Προσωποκεντρική και/ή Προσωποκεντρική-
Βιωµατική Προσέγγιση εγκεκριµένο από την ΕΠΒΕ. 
- Ο Εκπαιδευτικός Οργανισµός-µέλος έχει 2 ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις της 
ΕΠΒΕ και εκπροσωπείται αποκλειστικά από Προσωποκεντρικό ή Προσωποκεντρικό-
Βιωµατικό Ψυχοθεραπευτή ή Σύµβουλο Ψυχικής Υγείας. Σε περίπτωση που το ίδιο 
πρόσωπο είναι και µέλος της Εταιρείας, τότε έχει δικαίωµα και ατοµικής ψήφου, 
πέραν της εκπροσώπησης του προγράµµατος. 
- Η συνδροµή του είναι 50€ άπαξ για την εγγραφή του και 100€ ετήσια συνδροµή 
 
1.2 Επιµορφωτικός οργανισµός 
- Ο Επιµορφωτικός Οργανισµός είναι επίσηµο νοµικό πρόσωπο, ατοµική επιχείρηση 
ή εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε εγκεκριµένο καταστατικό, διαθέτει 
κώδικα δεοντολογίας, πρόγραµµα επιµόρφωσης και λίστα επιµορφωτών που είναι 
εκπαιδευµένοι Προσωποκεντρικοί ή/και Βιωµατικοί Σύµβουλοι ή/και 
Ψυχοθεραπευτές. 
- Ο Επιµορφωτικός Οργανισµός παρέχει δύο τουλάχιστον ολοκληρωµένα 
επιµορφωτικά προγράµµατα στην Προσωποκεντρική και/ή Προσωποκεντρική-
Βιωµατική Προσέγγιση εγκεκριµένα από την ΕΠΒΕ. 
- Ο Επιµορφωτικός Οργανισµός-µέλος έχει 1 ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις της 
ΕΠΒΕ και εκπροσωπείται αποκλειστικά από Προσωποκεντρικό ή Προσωποκεντρικό-
Βιωµατικό Ψυχοθεραπευτή ή Σύµβουλο Ψυχικής Υγείας. Σε περίπτωση που το ίδιο 
πρόσωπο είναι και µέλος της Εταιρείας, τότε έχει δικαίωµα και ατοµικής ψήφου, 
πέραν της εκπροσώπησης του προγράµµατος. 
- Η συνδροµή του είναι 50€ άπαξ για την εγγραφή του και 80€ ετήσια συνδροµή. 
 
2. Προγράµµατα 
2.1 Εκπαιδευτικά προγράµµατα 
Τα κριτήρια αποδοχής ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ως «εγκεκριµένο από την 
ΕΠΒΕ» έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 
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Ø Η φιλοσοφία του αιτούµενου εκπαιδευτικού προγράµµατος (α.ε.π.) θα πρέπει 
να βασίζεται στις αρχές της Προσωποκεντρικής ή Προσωποκεντρικής-
Βιωµατικής Προσέγγισης. 

Ø Οι εκπαιδευτές του α.ε.π. για τις 3 πρώτες κατηγορίες που ακολουθούν θα 
είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές στην Προσωποκεντρική ή 
Προσωποκεντρική - Βιωµατική Προσέγγιση και µέλη της ΕΠΒΕ και της 
ΕΕΨΕ/EAP και/ή της ΕΕΣ/EAC. Πιο συγκεκριµένα τα κριτήρια πιστοποίησης 
των εκπαιδευτών συµπεριλαµβάνουν α) ολοκληρωµένη εκπαίδευση στη 
Προσωποκεντρική και/ή Βιωµατική Συµβουλευτική ή/και Ψυχοθεραπεία, β) 
θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σαν εκπαιδευτές από τον εν λόγω 
Εκπαιδευτικό ή άλλο έγκριτο Οργανισµό από τον οποίο θα παρέχεται 
αντίστοιχη βεβαίωση, γ) Στο βιογραφικό τους θα συµπεριλαµβάνεται  ενεργή 
παρουσία στο χώρο και συνεχιζόµενη κατάρτιση µέσω παρουσιάσεων, 
σεµιναρίων, δηµοσιεύσεων κα. 

Ø Όσο αναφορά στα «επιµορφωτικά και λοιπά προγράµµατα» διευκρινίζεται ότι 
ο υπεύθυνος επιµορφωτής θα πρέπει να είναι εκπαιδευµένος 
Προσωποκεντρικός ή/και Βιωµατικός Σύµβουλος ή/και Ψυχοθεραπευτής.  

 
Τα α.ε.π. κατατάσσονται σε τρεις (3) γενικές κατηγορίες: α) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
στη Προσωποκεντρική και/ή Βιωµατική Συµβουλευτική, β) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
στη Προσωποκεντρική και/ή Βιωµατική Ψυχοθεραπεία και γ) Λοιπά εκπαιδευτικά 
προγράµµατα στον  χώρο της Προσωποκεντρικής και/ή Βιωµατικής Προσέγγισης  
 
Αναλυτικά κριτήρια έγκρισης για κάθε κατηγορία ακολουθούν: 
α) Ένα α.ε.π. στη Συµβουλευτική πρέπει να είναι 3ετές, µε ελάχιστο συνολικό 
αριθµό ωρών εκπαίδευσης τις 850, κατανεµηµένες ως εξής: Θεωρία και Δεξιότητες 
Συµβουλευτικής 450 ώρες, Προσωπική Ανάπτυξη 200 ώρες (συµπεριλαµβάνεται η 
ατοµική θεραπεία, όπου ως ατοµική θεραπεία προτείνεται η Προσωποκεντρική και/ή 
Βιωµατική προσέγγιση), Πρακτική άσκηση 150 ώρες, Εποπτεία 50 ώρες (ατοµική, 
οµαδική εντός και εκτός του εκπαιδευτικού προγράµµατος). 

β) Ένα α.ε.π. στην Ψυχοθεραπεία πρέπει να είναι 4ετές,  µε ελάχιστο συνολικό 
αριθµό ωρών εκπαίδευσης τις 1.400, κατανεµηµένες ως εξής: Θεωρία και 
Δεξιότητες Ψυχοθεραπείας 600 ώρες, Προσωπική Ανάπτυξη 250 ώρες 
(συµπεριλαµβάνεται η ατοµική θεραπεία, όπου ως ατοµική θεραπεία 
προτείνεται η Προσωποκεντρική και/ή Βιωµατική προσέγγιση), Πρακτική 
άσκηση 400 ώρες, Εποπτεία 150 ώρες (ατοµική, οµαδική εντός και εκτός του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος). 

γ) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εκπαιδευτικά προγράµµατα που αποτελούν 
επιπρόσθετες εξειδικεύσεις στον χώρο της Προσωποκεντρικής και/ή 
Βιωµατικής Προσέγγισης και τα οποία προϋποθέτουν µια εκπαίδευση στην  
Προσωποκεντρική και/ή Βιωµατική Συµβουλευτική ή/και Ψυχοθεραπεία.  
Ενδεικτικά αναφέρονται: Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική και/ή 
Βιωµατική Εποπτεία, Οικογενειακή Θεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους, 
Τραυµατοθεραπεία, Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων, Coaching. 

 
Το α.ε.π. (κατηγορίες α, β, γ) οφείλει επίσης να πληροί ορισµένα κριτήρια, σχετικά µε 
το θεωρητικό µέρος της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα ο κύριος κορµός της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται τεκµηριωµένα στη θεωρία της 
Προσωποκεντρικής και Βιωµατικής Προσέγγισης. Για αυτό τον λόγο θα εξετάζεται 
από την Επιστηµονική Επιτροπή της ΕΠΒΕ ο οδηγός σπουδών του α.ε.π., ο οποίος θα 
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πρέπει να διευκρινίζει επαρκώς τη θεωρητική βάση του προγράµµατος. Επιπλέον το 
α.ε.π. θα πρέπει να περιλαµβάνει βιωµατική εκπαίδευση, όπως εργαστήρια κλινικών 
δεξιοτήτων, αλλά και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης των σπουδαστών (π.χ. 
οµάδες συνάντησης, βιωµατικά εργαστήρια και προσωπική  θεραπεία των 
εκπαιδευόµενων). 
Η έγκριση από την ΕΠΒΕ των α.ε.π θα κοστίζει 50€ ανά πρόγραµµα. 
 
2.2 Επιµορφωτικά προγράµµατα 
Σχετικά µε τα αιτούµενα «επιµορφωτικά» προγράµµατα, ένα βασικό κριτήριο 
έγκρισης τους από την ΕΠΒΕ είναι η   συµβατότητα τους µε την φιλοσοφία και τις 
αρχές της Προσωποκεντρικής και/ή Προσωποκεντρικής-Βιωµατικής Προσέγγισης, 
την αντίστοιχη θεωρία θεραπείας και τη θεωρία προσωπικότητας. Θα ζητείται από 
την Επιστηµονική Επιτροπή κατάθεση στοιχείων του προγράµµατος, όπου θα 
περιγράφονται πλήρως η δοµή και το περιεχόµενο του προς αξιολόγηση. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στα κριτήρια αποδοχής είναι η συνάφεια του µε την τάση 
πραγµάτωσης, τις έξι θεραπευτικές συνθήκες κ.α. 
Η έγκριση από την ΕΠΒΕ των επιµορφωτικών προγραµµάτων θα κοστίζει 30€ ανά 
πρόγραµµα. 
 
ι)Εκπαίδευση Μελών  
Η εκπαίδευση στη Ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητο να έχει γίνει σε αναγνωρισµένο 
εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE   ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΨΕ ή/και την EAP. 
Η εκπαίδευση στη Συµβουλευτική είναι απαραίτητο να έχει γίνει σε αναγνωρισµένο 
εκπαιδευτικό κέντρο από την PCE ή/και την WAPCEPC, την ΕΕΣ ή/και την EAC. 
 

Όλα τα µέλη της Εταιρίας έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Καταστατικό 
και µπορούν να αλλάζουν κατηγορία µε απόφαση της επιτροπής έγκρισης µελών, 
καταθέτοντας στην επιτροπή τα απαραίτητα κάθε φορά πιστοποιητικά. Οι τίτλοι 
µέλους επανεξετάζονται, ανά πενταετία, µε την κατάθεση δικαιολογητικών συνέχισης 
της επαγγελµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε δραστηριότητες 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης εντός της πενταετούς περιόδου. 
 
4. Κριτήρια Ανανέωσης 
Σε ότι αφορά την ανανέωση των τίτλων των Ψυχοθεραπευτών και των Συµβούλων 
ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Για τους ψυχοθεραπευτές, µέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του 
τίτλου τους θα ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΨΕ για την 
ανανέωση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP - European 
Certificate of Psychotherapy), χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή αυτού. 

2. Για τους Συµβούλους, µέλη της εταιρείας, τα κριτήρια ανανέωσης του τίτλου 
τους θα ικανοποιούν, τα αντίστοιχα κριτήρια της ΕΕΣ για την ανανέωση του 
Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Συµβούλου (ECCac–European 
Certificate of Counsellor Accreditation), χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή 
αυτού. 

 
5. Εγγραφή Μελών 
Η Επιτροπή Έγκρισης Μελών παραλαµβάνει την αίτηση µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, την εξετάζει µε αντικειµενικά κριτήρια εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την λήψη του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η Ε.ΕΜ. εισηγείται 
στο Δ.Σ. επί της εγγραφής ή µη του νέου µέλους. Το Δ. Σ. αποφασίζει επί της 
εισηγήσεως αυτής στην πρώτη συνάντηση του, µετά την διαβίβαση της πρότασης 
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της Ε.Ε.Μ και.απαντά εγγράφως στον ενδιαφερόµενο για  την εγγραφή του ή µη στη 
δύναµη της Εταιρείας. Σε περίπτωση εγγραφής αυτή ανατρέχει για όλες τις 
συνέπειές της στο χρόνο υποβολής της αίτησης. Την αίτηση έγγραφής  είναι 
απαραίτητο να την προσυπογράφουν δύο τακτικά ή επίτιµα µέλη της Εταιρείας. 

 
 6.Ετήσια Συνδροµή και Δικαίωµα Εγγραφής 

• Η ετήσια συνδροµή  ανέρχεται σε σαράντα (40) ευρώ, ποσό που µπορεί να 
αναπροσαρµοσθεί µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

• Το δικαίωµα εγγραφής για τα µέλη ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφάπαξ 
καταβαλλόµενο µε την έγκριση της αίτησης εγγραφής του µέλους. Το ποσό 
αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε φορά µε απόφαση της Γ.Σ.  

• Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία µελών: Δόκιµα, Λοιποί Επαγγελµατίες – 
Απλά Μέλη πληρώνουν ετήσια συνδροµή το µισό της κανονικής συνδροµής.  

 
Τα επίτιµα µέλη εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς εγγραφής και συνδροµών. 
 
7.Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου 
Η πρόσκληση για την σύγκληση του ΔΣ µπορεί να αποσταλεί µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (E-MAIL), µε µήνυµα κινητού τηλεφώνου (SMS), µε τηλεοµοιοτυπία 
(FAX), ή ταχυδροµικά. 
 
Κάθε µέλος του Δ.Σ. µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση. Σε αποφάσεις του 
Δ.Σ., που αφορούν δαπάνες της Εταιρείας σηµαντικού ποσού, χρειάζεται αυξηµένη 
απαρτία, που επιτυγχάνεται, όταν παρευρίσκονται  πέντε  (5) µέλη. Σε αυτή τη 
περίπτωση, οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των 
παρόντων µελών του.  
 
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός αν ζητηθεί από δύο 
(2) παρόντα µέλη του Δ.Σ. µυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται, 
µόνο µε αυξηµένη απαρτία 2/3 µελών του Δ.Σ. και µε πλειοψηφία των 2/3 των 
παρόντων µελών. Εξαιρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται µε οµοφωνία των µελών 
του Δ.Σ. που αναθεωρούνται µόνο µε οµοφωνία των µελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του 
Δ.Σ. ανατρέπονται µόνο µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
 

8.Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας 
Οι µόνιµες Επιτροπές είναι οι εξής: 
α) Έγκρισης Μελών β) Δεοντολογίας γ) Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, 
δ)Επιστηµονική και ε)Επιτροπή Βορείου Ελλάδος. 
Σε κάθε επιτροπή και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, καλό είναι να µετέχει ένα µέλος 
του Δ.Σ. το οποίο θα ενηµερώνει το Δ.Σ., για τα πεπραγµένα και επίσης θα είναι ο 
εκπρόσωπος/ συντονιστής της επιτροπής στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 
δυνατό τότε η επιτροπή ορίζει έναν εκπρόσωπο/συντονιστή (και έναν αναπληρωτή), ο 
οποίος θα ενηµερώνει το Δ.Σ. για τα πεπραγµένα της επιτροπής. 
Μέλος των Επιτροπών που απουσιάζει περισσότερο από τέσσερις κατά σειρά 
συνεδριάσεις, χωρίς να λάβει την άδεια της Επιτροπής κατόπιν έγγραφης αίτησης του, 
ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών περισσότερο από ένα (1) έτος, 
αντικαθίσταται αυτοµάτως και µε µέριµνα του εκπρόσωπο/συντονιστή της επιτροπής. 
Σε περίπτωση που παραιτηθεί ένα µέλος της Επιτροπής αντικαθίσταται και πάλι µε 
µέριµνα του εκπρόσωπου/συντονιστή. 
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Οι Οµάδες Εργασίας δηµιουργούνται για κάποιο συγκεκριµένο λόγο και µε 
συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της 
Εταιρείας. 
 
9. Λειτουργία των επιτροπών και οµάδων εργασίας 
Με απόφαση της Γ.Σ ή του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συστηθούν νέες Επιτροπές/οµάδες 
εργασίας µε αντικείµενα και τρόπο συµµετοχής των µελών µε την διαδικασία που θα 
αποφασισθεί από τα αντίστοιχα ιδρυτικά σώµατα (Γ.Σ. ή Δ.Σ). 
 
Στους τοµείς Ψυχοθεραπείας, Συµβουλευτικής και στην επιτροπή λοιπών 
Επαγγελµατιών ανήκουν αυτοδικαίως τα τακτικά µέλη των αντιστοίχων κατηγοριών 
και τα αντίστοιχα δόκιµα µέλη χωρίς ψήφο (π.χ. Οι Ψυχοθεραπευτές ανήκουν 
αυτοδικαίως στον τοµέα Ψυχοθεραπείας κ.λπ.). 
 
Για επαγγελµατικά θέµατα που αφορούν τους τοµείς των Ψυχοθεραπευτών και των 
Συµβούλων καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές εταιρίες (ΕΕΨΕ και ΕΕΣ) οι αποφάσεις 
λαµβάνονται από τους αντίστοιχους τοµείς, ακυρώνονται δε από το Δ.Σ, µόνον µε 
αυξηµένη πλειοψηφία 2/3 των µελών του. 
 
Κάθε επιτροπή ορίζει δια ψηφοφορίας µε πλειοψηφία των παρόντων µελών έναν 
εκπρόσωπο/ συντονιστή και έναν αναπληρωτή που συµµετέχει σε διευρυµένες 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. µε τους εκπρόσωπους των επιτροπών όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ. επί αποφάσεως µιας επιτροπής προκαλείται 
έκτακτη διευρυµένη συνεδρίαση Δ.Σ. µε τους εκπροσώπους της επιτροπής, όπου η 
τελική απόφαση λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρισταµένων, εκτός εάν τα 
2/3 του συνόλου των µελών του Δ.Σ. ψηφίσουν κατά της απόφασης, οπότε η 
συγκεκριµένη απόφαση αναιρείται. 
 
10. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραλαµβάνει την 
κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της 
κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν 
όλοι όσοι από τους παριστάµενους επιθυµούν. Κάθε παριστάµενο µέλος µπορεί να 
εκπροσωπήσει µε έγγραφη εξουσιοδότηση και να ψηφίσει για λογαριασµό µόνον δύο 
από τα απόντα και έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη. 
 
Τον Κανονισµό αυτόν, ως αναπόσπαστο τµήµα και ως παράρτηµα του ισχύοντος 
καταστατικού, διάβασαν, ψήφισαν κατ’ άρθρο και αποφάσισαν την εφαρµογή του τα 
παρόντα µέλη της Γ.Σ. της 11ης Ιουνίου 2017, βάσει των οριζόµενων στο άρθρο 34Α 
του ισχύοντος καταστατικού. 
 
   Η Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 


