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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Η εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Ε.Ε.Α.Ψ. κατά το Καταστατικό και τις ανάγκες 

λειτουργικότητάς της, όπως προέκυψαν από την μέχρι τώρα λειτουργία της, σύμφωνα με την 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24/11/2019 και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Α.Ψ., διαμορφώνεται όπως παρακάτω:   
 

ΑΡΘΡΟ  1 
 

Στα πλαίσια του καταστατικού (άρθρο 2.3 και άρθρο 12) και για την επίτευξη των σκοπών 
της Ε.Ε.Α.Ψ. δημιουργούνται: 

 
1. Ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας, 

ψυχοθεραπευτών) 
2. Ομάδα συντονιστών ομάδων μελέτης 
3. Ομάδα εθελοντών κοινωνικής προσφοράς 
4. Επιτροπές ειδικών ψυχικής υγείας – Επιστημονική επιτροπή 
5. Κέντρο Στήριξης 
6. Επιτροπή δημοσίων σχέσεων 
7. Επιτροπή εκπαίδευσης εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς 
 

Τα παραπάνω έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και λειτουργούν με 
εθελοντική εργασία σύμφωνα με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό και σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας της Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) 
 

2.1 Η ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας δημιουργείται για να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά και 
οργανωμένα οι σκοποί της Ε.Ε.Α.Ψ., όπως αναφέρονται στο καταστατικό, μέσα στα πλαίσια της 
επιστημονικής κατάρτισης των μελών που την απαρτίζουν.  
 

2.2 Στην ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας μπορούν να ανήκουν όσα μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. είναι ειδικοί 
ψυχικής υγείας, εκπαιδευμένοι στην Αντλεριανή προσέγγιση με τουλάχιστον MASTERS ή 
MAITRISΕ στην ψυχολογία ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 
Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, εγκεκριμένο από Αντλεριανό φορέα. 
 

2.3 Στην ομάδα συμβούλων ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτών ανήκουν όσοι πληρούν τα κριτήρια 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής ή της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος. Εν 
συντομία οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτές  που έχουν αποδεδειγμένα 
συμπληρώσει 450 ώρες εκπαίδευσης συμβουλευτικής για αυτούς που προέρχονται από τον χώρο 
ψυχικής υγείας και λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες (όπως ορίζει το καταστατικό της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμβουλευτικής) και 200 ώρες εποπτευόμενης άσκησης. Για όλους τους υπόλοιπους θα 
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πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 600 ώρες εκπαίδευσης συμβουλευτικής και 200 ώρες 
εποπτευόμενης άσκησης (από το 2015 και εξής). Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να 
μεταβάλλονται σύμφωνα με τις επικαιροποιήσεις προϋποθέσεων από την Ελληνική Εταιρεία 
Συμβουλευτικής και την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος. Η ύπαρξη των παραπάνω 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης παρουσιάζεται στην ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας και εφόσον 
γίνονται αποδεκτές από αυτήν το μέλος προτείνεται στο Δ.Σ. το οποίο εγκρίνει την ένταξή του. 
 

2.4 Για να ενταχθούν στην ομάδα οι ειδικοί ψυχικής υγείας υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά 
τους που πιστοποιούν την επάρκεια και κατάρτισή τους στην Αντλεριανή συμβουλευτική ψυχικής 
υγείας και ψυχοθεραπείας από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή/και του 
εξωτερικού στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ., που εγκρίνει την ένταξή τους, εφόσον είναι επαρκή τα 
δικαιολογητικά, τα οποία και τηρούνται στο αρχείο της Ε.Ε.Α.Ψ. (προσωπικοί φάκελοι 
εκπαιδευομένων). 
 

2.5 Κάθε μέλος της ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας πριν συνεργαστεί επαγγελματικά με την Ε.Ε.Α.Ψ. 
είναι αναγκαίο να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 28 ώρες Αντλεριανής θεωρίας και 24 ώρες 
αυτογνωσίας βασισμένης στις Αντλεριανές Αρχές (μέχρι το 2015). Από το 2015 και μετά είναι 
αναγκαίο να έχει ολοκληρώσει το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αντλεριανή 
συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Από το 2015 και εξής οι ώρες εκπαίδευσης ακολουθούν τις 
προϋποθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και Ελληνικής Εταιρείας 
Συμβουλευτικής. 
 

2.6 Η ομάδα των ειδικών ψυχικής υγείας αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Δ.Σ. Για κάθε τι 
που αφορά τον επιστημονικό τομέα δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Ψ., π.χ. σεμινάρια ατομικής 
ψυχολογίας, ημερίδες, ομιλίες, εκπαίδευση, Κέντρο Στήριξης, ομάδες συμβουλευτικής, εποπτεία 
(supervision), εποπτεία ειδικών συντονιστών και εποπτεία ομάδας εθελοντικής κοινωνικής 
προσφοράς κ.λπ., το Δ.Σ. απευθύνεται στην ομάδα για επιστημονική συνεργασία.  
 
Οι προτάσεις της ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας δεν δεσμεύουν το Δ.Σ., όμως η απόρριψή τους 
οφείλει να είναι αιτιολογημένη.  
 

2.7 Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να προσφέρει είτε 20 (μη αμειβόμενες) συνεδρίες στο 
Κέντρο Στήριξης για κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε τουλάχιστον 20 ώρες (μη αμειβόμενης) εργασίας 
τον χρόνο στα προγράμματα δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Ψ. Στις παραπάνω ώρες δεν 
περιλαμβάνονται οι ώρες της ετήσιας συνάντησης Αντλεριανής ψυχολογίας. Με δικαιολογημένη 
απόφαση της ολομέλειας της ομάδας των ειδικών ψυχικής υγείας, μέλος της μπορεί να 
απαλλαγεί της προσφοράς ελάχιστης εθελοντικής εργασίας των 20 ωρών τον χρόνο, χωρίς να 
αποκλείεται από την ομάδα. Ο καθορισμός αυτής της προσφοράς γίνεται σε συνεργασία με το 
Δ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μελών την ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας. Οι 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτές δεν επιτρέπεται να συντονίζουν ομάδες μελέτη της 
Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας, εκτός αν έχουν ασκήσει συντονισμό για πέντε (5) 
χρόνια και στη συνέχεια απέκτησαν την ιδιότητα του συμβούλου ψυχικής υγείας – 
ψυχοθεραπευτή. 
 

2.8 Η ομάδα συμβούλων ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτών συντονίζεται από διμελή επιτροπή 
που την αποτελούν ο υπεύθυνος και ο γραμματέας της ομάδας, στις συνεδριάσεις της οποίας 



 

3 

συμμετέχει και το εντεταλμένο μέλος του Δ.Σ., κατά προτίμηση σύμβουλος ψυχικής υγείας– 
ψυχοθεραπευτής. 
 

2.9 Οι ειδικοί ψυχικής υγείας εφόσον επιθυμούν μπορούν να δημιουργήσουν ομάδα 
συμβουλευτικής της Ε.Ε.Α.Ψ. προτείνοντάς την στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για τη δημιουργία 
της και την οικονομική εισφορά κάθε μέλους της. Η εργασία τους στην ομάδα είναι εθελοντική, 
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι 20 ώρες εθελοντικής εργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 2§7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Εφόσον έχουν συμπληρωθεί 
οι είκοσι (20) ώρες εθελοντικής εργασίας τότε η αμοιβή τους ορίζεται στο 50% των καθαρών 
εσόδων της συγκεκριμένης ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

2.10 Η ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα εκτός των 
διακοπών.  
 

ΑΡΘΡΟ  3 
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
3.1 Η ομάδα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς προσφέρει εργασία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

νοσοκομεία και γενικότερα σε χώρους Πρόνοιας και Υγείας, σε κοινωνικές ομάδες που έχουν 
ανάγκη. Για σκοπό έχει την κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών, την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων και την κοινωνικοποίηση των περιθαλπομένων ατόμων σε συνεργασία πάντα με το 
αρμόδιο προσωπικό, μέσα από την εφαρμογή των βασικών αρχών της Αντλεριανής Ψυχολογίας, 
στις οποίες εκπαιδεύεται.    
 

3.2 Υποχρεώσεις μελών 
α.  Το μέλος της ομάδας εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς υποχρεωτικά παρακολουθεί 

την εκπαίδευση που προσφέρει η Ε.Ε.Α.Ψ. Εκπαιδεύεται και εργάζεται αν θέλει παράλληλα δίπλα 
σε πεπειραμένα μέλη.  
          β.  Η εκπαίδευση των μελών της ομάδας περιλαμβάνει: Ένα έτος ομάδα μελέτης με θέμα 
«το παιδί» και 24 ώρες αυτογνωσίας μέσα από τις Αντλεριανές Αρχές.    
          γ.  Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Αντλεριανής Ψυχολογίας στον χώρο της εργασίας του.  
          δ. Είναι συνεπής στις τακτές μέρες και ώρες που έχει ορίσει και εργάζεται με επαγγελματική 
συνείδηση. Συμμετέχει στα συντονιστικά συμβούλιά της, την εποπτεία της ομάδας του, τις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις και στην αξιολόγηση της εργασίας της ομάδας του. 
          ε. Τα μέλη της ομάδας είναι υποχρεωμένα να δέχονται τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και 
οποιαδήποτε υπόδειξη τους γίνεται μέσα στον εργασιακό τους χώρο από το μόνιμο προσωπικό. 
Επίσης δεν παρεμβαίνουν στην εργασία του προσωπικού των Ιδρυμάτων που εργάζονται. 
Κάθε αρνητική παρατήρηση στον χώρο εργασίας από μέλος της ομάδας το μέλος τη συζητά στο 
τμήμα του και αποφασίζεται από κοινού η αντιμετώπισή της από τη συντονιστική επιτροπή κάθε 
τμήματος.  
 

3.3 Οργάνωση και λειτουργία της ομάδας εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς 
α. Η δημιουργία και οργάνωση των τμημάτων που υπάρχουν ή και άλλων που θα γίνουν, 

γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ., σύμφωνα με το καταστατικό και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
συγκεκριμένου χώρου.   
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β.  Τα μέλη των τμημάτων είναι συνυπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία τους. Κάθε τμήμα 
έχει τον υπεύθυνο του τμήματος και τον γραμματέα του. Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα δεν 
λειτουργεί σωστά ή έχει προβλήματα με τα μέλη του, τη διευθέτηση αναλαμβάνει το υπεύθυνο 
για την ομάδα εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς μέλος του Δ.Σ., και αν χρειαστεί επεμβαίνει το 
Δ.Σ. 
Σε κάθε τμήμα εργάζεται ένας ειδικός ψυχικής υγείας που ορίζεται από το Δ.Σ. και αναλαμβάνει 
την εποπτεία της ομάδας η οποία γίνεται μία (1) φορά τον  μήνα. 
 
Συντονισμός 
 
       Κάθε τμήμα συντονίζεται από διμελή επιτροπή που την αποτελεί ο υπεύθυνος και ο 
γραμματέας του τμήματος. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν το υπεύθυνο για την ομάδα 
εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς μέλος του Δ.Σ. και ο υπεύθυνος ειδικός της ομάδας ψυχικής 
υγείας. 
 
       Η επιτροπή αυτή θα προτείνει τα προγράμματα δουλειάς στο Δ.Σ. Επίσης θα ασχολείται με τα 
προβλήματα που θα παρουσιάζονται στα τμήματα και γενικότερα με κάθε θέμα που θα 
προτείνεται από τους εθελοντές - μέλη των τμημάτων.  
 
        Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους ο υπεύθυνος και ο γραμματέας κάθε τμήματος της 
ομάδας εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς θα υποβάλει στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. προϋπολογισμό 
ετησίων δαπανών του τρέχοντος έτους για έγκριση. Για έκτακτες ανάγκες θα υποβάλεται έγκαιρα 
το αίτημα στο Δ.Σ. για έγκριση. Το Δ.Σ. ανάλογα με τα οικονομικά της Ε.Ε.Α.Ψ. και με τις 
πραγματικές ανάγκες των τμημάτων κάθε φορά, θα ελέγχει την κάλυψη δαπανών κατά 
προτεραιότητα και ανάλογα θα εγκρίνει τις δαπάνες. Το Δ.Σ. θα μπορεί να προσθέτει ή να 
αφαιρεί κονδύλια από τον προϋπολογισμό με αιτιολογημένη απόφασή του, χωρίς να δεσμεύεται 
από τις προτάσεις των τμημάτων που έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 
 
       Στον έλεγχο αυτόν το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε φορά υπόψη του τα χρήματα που υπάρχουν στο 
Ταμείο της Εταιρείας και που προέρχονται από δωρεές στην Ε.Ε.Α.Ψ. για τον συγκεκριμένο σκοπό 
και που είναι υποχρεωμένο να τα διαθέσει αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό κατά 
προτεραιότητα. 
 

3.4 Κάθε τμήμα συνεδριάζει κατά το ελάχιστο όριο μία (1) φορά το μήνα.  
  

3.5 Οι υπεύθυνοι και οι γραμματείς κάθε τμήματος της ομάδας εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς 
συσκέπτονται όλοι μαζί τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες. Τη σύγκληση της σύσκεψης 
αυτής αναλαμβάνει και συντονίζει το υπεύθυνο για την ομάδα εθελοντικής κοινωνικής 
προσφοράς μέλος του Δ.Σ.  
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
4.1 

4.1.1 Συντονιστής ομάδων μελέτης είναι εκείνος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί από την Ε.Ε.Α.Ψ. σε 
ειδικά για τον σκοπό αυτόν εκπαιδευτικά σεμινάρια και δεν έχει πτυχίο ειδικού ψυχικής υγείας 
πριν από την ένταξή του ως συντονιστής ομάδων μελέτης.  
 

4.1.2 Ο συντονιστής ομάδων μελέτης εκπαιδεύεται για να απασχολείται αποκλειστικά στην Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

4.1.3 Ο συντονιστής που συντόνισε ομάδες μελέτης για πέντε (5) συνεχόμενα χρόνια και στη 
συνέχεια απέκτησε την ιδιότητα του ειδικού ψυχικής υγείας μπορεί να συντονίζει ομάδες 
μελέτης καθώς και ομάδες συμβουλευτικής. 
 
4.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4.2.1 Τα σεμινάρια της εκπαίδευσης συντονιστών αποφασίζει και διοργανώνει το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ σε 
συνεργασία με την ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας ανά τριετία κατά κανόνα και ανάλογα με τις 
ανάγκες της Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

4.2.2 Οι εκπαιδευτές στα σεμινάρια αυτά είναι ειδικοί ψυχικής υγείας – μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ., 
ειδικευμένοι στην Αντλεριανή Θεωρία και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 
 

4.2.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά είναι: 
α. Ο εκπαιδευόμενος να είναι μέλος της Ε.Ε.Α.Ψ. 
β. Να έχει παρακολουθήσει ομάδα μελέτης της Ε.Ε.Α.Ψ. για το παιδί ή άλλη ομάδα της Ε.Ε.Α.Ψ. 
με βασικές Αντλεριανές Αρχές τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια ή (έξι) 6 περιόδους, κατά κανόνα 
συνεχόμενες. 
γ. Να έχει προταθεί αιτιολογημένα για εκπαίδευση από δύο (2) τουλάχιστον υπεύθυνους των 
οποίων τις ομάδες έχει παρακολουθήσει και οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους  

1. αν έχει κατανοήσει τις αρχές της Αντλεριανής Ψυχολογίας, συμμετέχοντας εκτός από τις 
παραπάνω αναφερόμενες ομάδες, στα σεμινάρια/ημερίδες/διημερίδες που διοργανώνει 
η Ε.Ε.Α.Ψ.  

2. αν έχει μελετήσει σχετικά με την Αντλεριανή θεωρία και προσέγγιση βιβλία  
3. αν έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την αυτογνωσία, το κοινωνικό του αίσθημα και 

τη δυνατότητα να προσφέρει στους άλλους.  
 

4.2.4 Το Δ.Σ. ύστερα από αξιολόγηση και εισήγηση των υπεύθυνων αποφασίζει ότι είναι κατάλληλος 
για να παρακολουθήσει την εκπαίδευση συντονιστών.  

4.2.5 Το Δ.Σ. κοινοποιεί την απόφασή του για την αποδοχή του εκπαιδευόμενου προς τον ίδιο.  
 

4.2.6 Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης καταρτίζεται από τους διδάσκοντες και εγκρίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ. 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει: 
α. 48 ώρες μελέτη Αντλεριανής Θεωρίας 
β. 48 ώρες αυτογνωσία πάνω στις Αντλεριανές Αρχές 
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γ. 48 ώρες μελέτη και ανάλυση του βιβλίου «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ» ή και άλλου αντίστοιχου που 
θα προτείνουν οι εκπαιδευτές και θα εγκρίνει το Δ.Σ. 
δ. 16 ώρες εκπαίδευση στην τεχνική συντονισμού και πρακτική άσκηση. 
 

4.2.7 Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ενότητες του προγράμματος 
εκπαίδευσης. Επιτρέπεται μία (1) απουσία σε κάθε ολοκληρωμένη εκπαίδευση. 
 

4.2.8 Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον κρίνουν από κοινού, να σταματήσουν την 
εκπαίδευση ενός εκπαιδευόμενου πριν από την ολοκλήρωσή της, εισηγούμενοι στο Δ.Σ. τις αιτίες 
και το Δ.Σ. αποφασίζει τελικά. 
 

4.2.9 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτές ενημερώνουν το Δ.Σ. ότι ο κάθε 
εκπαιδευόμενος περάτωσε την εκπαίδευσή του και είναι κατάλληλος για την ομάδα συντονιστών, 
αφού περάσει την περίοδο πρακτικής άσκησης. 
 
4.3. ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.3.1 Ομάδα μελέτης είναι ομάδα πέντε (5) έως δεκατεσσάρων (14) ατόμων το πολύ, όχι 
υποχρεωτικά μελών της Ε.Ε.Α.Ψ. που συντονίζονται από εκπαιδευμένους από την Ε.Ε.Α.Ψ. 
συντονιστές. 
 

4.3.2 Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων θα δημιουργείται νέα ομάδα 
με τους ίδιους συντονιστές. Εάν οι συντονιστές ή ένας από αυτούς αδυνατούν να συντονίσουν τη 
νέα ομάδα ορίζεται συντονιστής από τον επόπτη. Στις υφιστάμενες ομάδες που υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο, ο χωρισμός της ομάδας θα γίνεται στην αρχή της επόμενης χρονιάς με κλήρωση, 
εάν δεν υπάρχει συμφωνία των μελών της ομάδας. 
 

4.3.3 Κάθε ομάδα μελέτης συντονίζεται από δύο (2) συντονιστές από τους οποίους ο ένας (1) 
τουλάχιστον είναι έμπειρος. Εάν ο ένας (1) από τους δύο (2) συντονιστές παραιτηθεί από τη θέση 
του ή αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να συνεχίσει τον συντονισμό, ενημερώνεται σχετικά ο 
επόπτης ο οποίος αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.  
 

4.3.4 Έμπειρος θεωρείται ο συντονιστής που έχει συντονίσει πέντε (5) χρόνια ομάδα και έχει 
αξιολογηθεί επιτυχώς από τον επόπτη και τους εκπαιδευτές.  
 

4.3.5 Η εξεύρεση μελών για τον σχηματισμό ομάδας μελέτης γίνεται με επιμέλεια των συντονιστών 
σε συνεργασία με το Δ.Σ. Τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο κάθε έτους οι συντονιστές ενημερώνουν το 
μέλος του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των ομάδων, για τα μέλη, τον τόπο και τον 
χρόνο λειτουργίας της.  
 

4.3.6 Οι συναντήσεις κάθε ομάδας μελέτης πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο 
σε δύο (2) κύκλους των δέκα (10) συναντήσεων έκαστος, με δίωρη διάρκεια ή σε δύο (2) κύκλους 
των δώδεκα (12) συναντήσεων με 1,5 ώρα διάρκεια, μια φορά την εβδομάδα σε χώρο επιλογής 
των συντονιστών κατάλληλο για τον σκοπό αυτό.  
Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας του δεύτερου κύκλου για επιπλέον πέντε (όταν πρόκειται 
για δίωρη διάρκεια) ή έξι (όταν πρόκειται για 1,5 ώρα διάρκεια) συναντήσεις το πολύ.  
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4.3.7 Οι ομάδες μελέτης δεν μπορεί να είναι κλειστές, δηλαδή να έχουν τα ίδια μέλη ή τους ίδιους 
συντονιστές ή την ίδια θεματολογία, πέραν της τριετίας.  
Αν μόνο μερικά μέλη της ομάδας επιθυμούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν την ομάδα 
μελέτης θα πρέπει είτε να ενταχθούν σε υφιστάμενη ομάδα άλλων συντονιστών είτε να 
δημιουργήσουν νέα ομάδα με διαφορετικούς συντονιστές. 
 

4.3.8 Μετά το τέλος κάθε συνάντησης της ομάδας, οι δύο (2) συντονιστές συζητούν την έκβαση της 
ημέρας και εντοπίζουν τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τις οποίες οφείλουν να αναφέρουν 
στην εποπτεία. 
 

4.3.9 Οι συντονιστές κάθε ομάδας μελέτης είναι υπεύθυνοι για τη σύνδεσή της με την Ε.Ε.Α.Ψ. και 
για την ενημέρωση των μελών της ομάδας για τις δραστηριότητές της (σεμινάρια, ημερίδες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.). 
 

4.3.10  Εκδρομές και εκδηλώσεις των ομάδων μελέτης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται. Για να 
πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση από μία ομάδα μελέτης εγκρίνεται προηγουμένως από το Δ.Σ. 
 

4.3.11 Στο τέλος κάθε κύκλου μιας ομάδας μελέτης τα μέλη απαντούν σε ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης που τίθεται υπόψη του Επόπτη και του Δ.Σ. Οι απαντήσεις λαμβάνονται υπόψη για 
τη βελτίωση του προγράμματος των συντονιστών. Το ερωτηματολόγιο συντάσσει ο επόπτης. 
 

4.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
4.4.1 Το συντονιστικό όργανο απαρτίζεται από όλους τους συντονιστές, το μέλος του Δ.Σ. που είναι 

υπεύθυνο κατά προτίμηση συντονιστής ο ίδιος εφόσον υπάρχει και από τον επόπτη που είναι 
επικεφαλής του. 
 

4.4.2 Στο συντονιστικό όργανο είναι επικεφαλής ένας επόπτης που ψηφίζεται από τους Συντονιστές 
και εγκρίνεται από το Δ.Σ. για μία τριετία. Ο επόπτης θα πρέπει να είναι μέλος της Ε.Ε.Α.Ψ., 
ειδικός ψυχικής υγείας ειδικευμένος στην Αντλεριανή Θεωρία.  
 

4.4.3 Οι συντονιστές της Ε.Ε.Α.Ψ. οφείλουν να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του συντονιστικού 
οργάνου που πραγματοποιείται μια (1) φορά τον μήνα. 
 

4.4.4 Η παρουσία των συντονιστών στο συντονιστικό όργανο αποτελεί μέρος της συνεχούς 
εκπαίδευσής τους. Σε περίπτωση που κάποιος συντονιστής δεν μπορεί να παρευρεθεί, οφείλει να 
ειδοποιήσει το υπεύθυνο μέλος του Δ.Σ. ή τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

4.4.5 Η απουσία ενός συντονιστή τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς ενημέρωση, 
εκλαμβάνεται ως έλλειψη ενδιαφέροντος και έχει ως αποτέλεσμα την επαναξιολόγησή του ως 
ενεργού συντονιστή.  
 

4.4.6 Το μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνο για τους συντονιστές, στην αρχή της συνεδρίας οφείλει να παίρνει 
τις παρουσίες των μελών του συντονιστικού οργάνου και να τις παραδίδει στη γραμματεία της 
Εταιρείας για να αρχειοθετηθούν.  
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4.4.7 Το συντονιστικό όργανο: 
α. καθορίζει την ύλη στην πρώτη συνεδρίασή του κάθε χρόνο, η οποία θα αναπτύσσεται και θα 
συζητιέται σε κάθε ομάδα μελέτης  
β. ενημερώνεται για τα βιβλία βάσει των οποίων γίνονται οι ομάδες, τα οποία έχει αποφασίσει 
μαζί με τον επόπτη 
γ. συζητά με τον επόπτη προβληματισμούς και προτάσεις σχετικά με την καλύτερη λειτουργία 
των ομάδων μελέτης. Για τους προβληματισμούς και τις προτάσεις ενημερώνεται το Δ.Σ. από το 
μέλος του Δ.Σ.-υπεύθυνο συντονιστών 
δ. συζητά με τον επόπτη όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε μια ομάδα μελέτης  
ε. συζητά τα θέματα για τα οποία υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη επιμόρφωση των συντονιστών 
και προτείνει εγγράφως στο Δ.Σ. τη διεξαγωγή σεμιναρίων προς τον σκοπό αυτό.  
 

4.4.8 Οι συντονιστές οφείλουν να παρευρίσκονται σε όλες τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Ψ. (Γενική 
Συνέλευση, εκλογές, ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια κλπ), καθώς η παρουσία τους αποτελεί 
συνέχιση της εκπαίδευσής τους. 
 

4.4.9 Η συστηματική απουσία ενός συντονιστή από τις εκδηλώσεις της Ε.Ε.Α.Ψ. θα εκλαμβάνεται ως 
έλλειψη ενδιαφέροντος με συνέπεια να επαναξιολογείται η ιδιότητά του από τον επόπτη και το 
Δ.Σ. 
 

4.4.10  Οι συντονιστές δικαιούνται της δωρεάν εκπαίδευσης όταν επιλέγονται να γίνουν Συντονιστές 
και εκπτώσεων που είναι ίσες με αυτές των φοιτητών. 
 

4.4.11 Οι συντονιστές και ο επόπτης έχουν την ευθύνη για την τήρηση του παρόντος εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας. 
 

4.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση των εν ενεργεία συντονιστών είναι έργο του επόπτη και του ή των εκπαιδευτών. 
 

4.6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
Ο συντονιστής μπορεί να συντονίζει ομάδες μελέτης της Ε.Ε.Α.Ψ. εφόσον πληρεί τις πέντε (5) 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α. Είναι ενεργό μέλος της Ε.Ε.Α.Ψ. 
 
β. Συμμετέχει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση που προσφέρει η Ε.Ε.Α.Ψ. (σεμινάρια, ημερίδες 
κ.λπ.) 
 
γ. Συμμετέχει στην εποπτεία και στο συντονιστικό όργανο ανελλιπώς 
 
δ. Δεν έχει αξιολογηθεί αρνητικά από τον επόπτη και τους εκπαιδευτές 
 
ε. Τηρεί το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ε.Α.Ψ. και τον κώδικα δεοντολογίας της 
Ε.Ε.Α.Ψ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΑΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 
Μέλη των ομάδων ειδικών ψυχικής υγείας, ψυχολόγων (συμβούλων ψυχικής υγείας – 
ψυχοθεραπευτών), συντονιστών ομάδων μελέτης και ομάδων εθελοντικής κοινωνικής 
προσφοράς που σταματούν τις δραστηριότητές τους (δηλ. προσφορά εργασίας, εκπαίδευση, 
εποπτεία και συμμετοχή στις συνεδριάσεις των ομάδων τους) επί τρία συνεχή χρόνια παύουν 
αναιτιολόγητα να θεωρούνται ενεργά και δεν ανήκουν πλέον στην αντίστοιχη ομάδα και 
χρειάζεται να ξαναϋποβάλουν  αίτηση για την επανένταξή τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Στα πλαίσια των σκοπών που απορρέουν από το καταστατικό της Ε.Ε.Α.Ψ. (άρθρο 2) και του 
εσωτερικού κανονισμού, στην Ε.Ε.Α.Ψ. λειτουργεί Κέντρο Στήριξης ατόμων (Κ.Σ.). 
 
6.1. ΣΚΟΠΟΣ 

6.1.1 Το κέντρο στήριξης προσφέρει συμβουλευτική στήριξη σε άτομα που έχουν 

ανάγκη (συμβουλευόμενους) με τη μορφή ατομικών ή και ομαδικών συνεδριών από 

επαγγελματίες συμβούλους ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτές, μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. και της 

Ε.Ε.Σ. ή της Ε.Ε.Ψ.Ε., ειδικευμένους στην Αντλεριανή Προσέγγιση. 

6.1.2 Το κέντρο στήριξης προσφέρει πρακτική άσκηση στους τελειόφοιτους του 

τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης της Ε.Ε.Α.Ψ. στην Αντλεριανή συμβουλευτική και 

ψυχοθεραπεία. 
 

6.2. ΕΔΡΑ 

Το κέντρο στήριξης θα στεγάζεται στα γραφεία της Ε.Ε.Α.Ψ. και οι συνεδρίες θα γίνονται στον 

χώρο αυτό. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις (πανδημίας, αδυναμίας του συμβουλευομένου 

λόγω σοβαρής ασθένειας) το Δ.Σ. αποφασίζει διαφορετικά. 

 

6.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
6.3.1 Το κέντρο στήριξης θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 – 20.00 εκτός 

Κυριακής από την 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου (ακαδημαϊκό έτος). 

6.3.2 Οι ώρες και οι ημέρες λειτουργίας του είναι δυνατό να αλλάξουν ύστερα από 

πρόταση της επιτροπής κέντρου στήριξης στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. και σχετική απόφαση του 

τελευταίου. 

6.3.3 Το κέντρο στήριξης δεν θα λειτουργεί τα χρονικά διαστήματα που η Ε.Ε.Α.Ψ. είναι 

κλειστή (αργίες, ημέρες Χριστουγέννων και Πάσχα). 

6.3.4 Η γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. τηρεί οργανόγραμμα λειτουργίας του κέντρου στήριξης 

σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας του κέντρου στήριξης από τον οποίο και 

ενημερώνεται (ημέρες – ώρες – σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής) 

προκειμένου να εξασφαλίζεται το εύρυθμο πρόγραμμα δράσεων της Ε.Ε.Α.Ψ. που 

πραγματοποιείται στα γραφεία της.  
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6.3.5 Το οργανόγραμμα λειτουργίας του κέντρου στήριξης φυλάσσεται στη γραμματεία 

της Ε.Ε.Α.Ψ. 

Για κάθε αλλαγή στις ημέρες και ώρες των συνεδριών ο υπεύθυνος του κέντρου στήριξης 

συνεργάζεται με τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. 

6.3.6 Το αρχείο – ιστορικό των συμβουλευόμενων μένει κλειδωμένο στη γραμματεία της 

Ε.Ε.Α.Ψ. και είναι απόρρητο. 

6.3.7 Η γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. τηρεί : α) αρχείο των ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής 

υγείας, ψυχοθεραπευτών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο στήριξης της 

Ε.Ε.Α.Ψ. συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών και ειδίκευσης στην 

Αντλεριανή προσέγγιση, β) αρχείο τελειόφοιτων του τετραετούς προγράμματος 

εκπαίδευσης της Ε.Ε.Α.Ψ., συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και 

βεβαιώσεις της επιστημονικής επιτροπής της Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

6.4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΣ 
 

6.4.1 Ο συμβουλευόμενος επικοινωνεί με τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. η οποία θα τον 

παραπέμπει στον υπεύθυνο λειτουργίας του κέντρου στήριξης. 

6.4.2 Ο συμβουλευόμενος ενημερώνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη γραμματεία της 

Ε.Ε.Α.Ψ. για τον ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτή με τον οποίο θα 

εργασθεί. 

6.4.3 Ο συμβουλευόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει να εργαστεί με έναν συγκεκριμένο 

ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτή εφόσον συμφωνήσει ο επόπτης, 

το δεχτεί ο σύμβουλος ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπευτής και υπάρχουν διαθέσιμες ώρες 

εθελοντικής εργασίας του συγκεκριμένου ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας ή 

ψυχοθεραπευτή. 

6.4.4 Την πρώτη μέρα έναρξης της συνεργασίας του με το Κ.Σ. ο συμβουλευόμενος 

υπογράφει τις δηλώσεις «Απορρήτου και συναίνεσης» και «Προσωπικών Δεδομένων» του 

Κ.Σ. 

6.4.5 Ο συμβουλευόμενος έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει είκοσι (20) συνδρίες κατά 

τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητά του δεν 

πραγματοποιηθεί ο παραπάνω αριθμός των συνεδριών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος, 

ενημερώνεται ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Σ. και εφόσον δεχθεί ο δεχθεί ο ψυχολόγος, 

σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτής του, οι υπολειπόμενες συνεδρίες 

μεταφέρονται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εάν ο ψυχολόγος ή σύμβουλος ψυχικής 

υγείας ή ψυχοθεραπευτής δεν συναινέσει, τότε η επιτροπή του Κ.Σ. σε συνεργασία με τον 

επόπτη αποφασίζει σχετικά. Εάν οι είκοσι (20) συνεδρίες δεν πραγματοποιηθούν μέσα 

στο ακαδημαϊκό έτος από υπαιτιότητα του ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας, 

ψυχοθεραπευτή, τότε ο υπολειπόμενος αριθμός θα πραγματοποιηθεί το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος με τη σύμφωνη γνώμη επόπτη, ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας, 

ψυχοθεραπευτή και του συμβουλευόμενου.  

6.4.6 Σε περίπτωση που ο συμβουλευόμενος επιθυμεί να ολοκληρώσει ή σταματήσει τη 

συνεργασία του με το Κ.Σ. ενημερώνει τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας ή 
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τον ψυχοθεραπευτή του ή τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ., προκειμένου να ενημερωθεί το 

αρχείο του Κ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. 

6.4.7 Όταν ο συμβουλευόμενος ολοκληρώσει τις είκοσι (20) συνεδρίες μέσα στο 

ακαδημαϊκό έτος, έχει δικαίωμα να ανανεώσει τη συνεργασία του με το Κ.Σ. κατά την 

κρίση του ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τον 

επόπτη και ύστερα από πρόταση της επιτροπής Κ.Σ. προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. το οποίο και 

την εγκρίνει. 
 

6.5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
 

6.5.1 Οι ψυχολόγοι ή σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτές προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, για την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που 

συνεργάζονται με την Ε.Ε.Α.Ψ. 

6.5.2 Στην έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους ο ψυχολόγος ή σύμβουλος ψυχικής 

υγείας ή ψυχοθεραπευτής υπογράφει ή ανανεώνει τη «Δήλωση εθελοντικής εργασίας» 

του με την Ε.Ε.Α.Ψ. 

6.5.3 Ο ψυχολόγος ή σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον συμβουλευόμενο για είκοσι (20) 

συνεδρίες. Σε περίπτωση που οι είκοσι (20) συνεδρίες δεν ολοκληρωθούν μέσα στο 

ακαδημαϊκό έτος από υπαιτιότητα του συμβουλευομένου, ο ψυχολόγος ή σύμβουλος 

ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής δεν υποχρεούται να συνεχίζει τις συνεδρίες που 

υπολείπονται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν ο ίδιος το επιθυμεί και 

συμφωνήσει ο επόπτης. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι είκοσι (20) συνεδρίες 

μέσα στο ακαδημαϊκό έτος από υπαιτιότητα ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας ή 

ψυχοθεραπευτή, τότε οφείλει να συνεχίσει τις συνεδρίες που υπολείπονται στο επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος.  

6.5.4 Ο ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής, κατά τη διάρκεια 

της συνεργασίας του με το Κ.Σ. οφείλει να εργάζεται με τον συμβουλευόμενο 

αποκλειστικά στα γραφεία της Ε.Ε.Α.Ψ. και όχι στο ιδιωτικό του γραφείο.  

6.5.5 Ο ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής σε περίπτωση που 

αντιμετωπίζει σοβαρό κώλυμα συνέχισης της συνεργασίας του, ενημερώνει τον επόπτη, ο 

οποίος αποφασίζει την παραπομπή του συμβουλευομένου σε άλλον ψυχολόγο, 

σύμβουλο ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή του Κ.Σ. 

6.5.6 Ο ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής μπορεί οποτεδήποτε 

κρίνει απαραίτητο να προτείνει την παραπομπή του συμβουλευόμενου σε ομάδα 

συμβουλευτικής της Ε.Ε.Α.Ψ. ή σε ειδικό ψυχικής υγείας, επικοινωνώντας με τον επόπτη, 

ο οποίος αποφασίζει σχετικά.  Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον φυσικά ο 

συμβουλευόμενος παραπεμφθεί μπορεί να ματαιωθούν οι προγραμματισμένες ατομικές 

συνεδρίες του με τον συγκεκριμένο ψυχολόγο ή σύμβουλο ψυχικής υγείας ή 

ψυχοθεραπευτή. 

6.5.7 Η εποπτεία του ψυχολόγου ή συμβούλου ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή από 

τον επόπτη που έχει ορίσει το Δ.Σ. με τριετή θητεία είναι υποχρεωτική, και τα έξοδά της 
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αναλαμβάνει η Ε.Ε.Α.Ψ. εφόσον οι υπηρεσίες του ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας 

προσφέρονται εθελοντικά. 
 

6.6. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

6.6.1 Οι τελειόφοιτοι του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης της Ε.Ε.Α.Ψ. 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κ.Σ. κατά το διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών 

χωρίς αμοιβή (δωρεάν) σύμφωνα με τη σύμβαση αποδοχής των Βασικών Αρχών 

Λειτουργίας του προγράμματος εκπαίδευσης. 

6.6.2 Η παροχή υπηρεσιών των τελειόφοιτων αποτελεί πρακτική άσκηση στο πλαίσιο 

των σπουδών τους. 

6.6.3 Οι τελειόφοιτοι παρακολουθούν για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος τις συνεδρίες ενός 

ψυχολόγου, συμβούλου ψυχικής υγείας, ή ψυχοθεραπευτή που καθορίζεται σε 

συνεργασία της επιστημονικής επιτροπής με τον επόπτη, ως παρατηρητές και αν είναι 

εφικτό  με τη σύμφωνη γνώμη του συμβολευομένου. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

αναλαμβάνουν περιστατικά στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και ακολουθούν ως 

εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτές τα 

αναγραφόμενα στην παράγραφο πέντε (5) του παρόντος. 

6.6.4 Ο τελειόφοιτος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους παραδίδει στη γραμματεία 

βεβαίωση της επιστημονικής επιτροπής για την έναρξη της πρακτικής του άσκησης. 

6.6.5 Η εποπτεία του τελειόφοιτου είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 

του με το Κ.Σ. ως τελειόφοιτος, ως παρατηρητής και ως σύμβουλος 
 

6.7. ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
 

6.7.1 Η εποπτεία των ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτών 

παρατηρητών (τελειοφοίτων-αποφοίτων) του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης 

στην Αντλεριανή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία που απασχολούνται στο Κ.Σ. 

αναλαμβάνει άτομο το οποίο είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) ή 

της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) ή της Ελληνικής Εταιρείας 

Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) το οποίο έχει πιστοποίηση εκπαιδευμένου επόπτη ειδικευμένου 

στην Αντλεριανή προσέγγιση. 

6.7.2 Ο επόπτης αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από προτάσεις του υπεύθυνου 

μέλους του Δ.Σ. για τον σκοπό αυτό (υπεύθυνος ειδικών ψυχικής υγείας). 

6.7.3 Η θητεία του επόπτη είναι τριετής και ακολουθεί τα χρονικά όρια του 

ακαδημαϊκού έτους. 

6.7.4 Η εποπτεία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα, διαρκεί δύο (2) ώρες και είναι 

ομαδική για τους ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτές και τους 

παρατηρητές (τελειόφοιτους-απόφοιτους).  

6.7.5 Η εποπτεία παρέχεται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ψυχολόγου, συμβούλου 

ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή. Σε περίπτωση που ο συμβουλευόμενος σταματήσει 

τη συνεργασία του με το Κ.Σ. πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, η εποπτεία 

συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του και για ένα εξάμηνο μετά από αυτήν.  
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6.7.6 Ο επόπτης, αφού ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του Κ.Σ. για την ύπαρξη 

συμβουλευομένου, αξιολογεί το περιστατικό και στη συνέχεια εντός δέκα (10) ημερών 

από την έναρξη επιλέγει τον ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή 

στον οποίο θα ανατεθεί ο συμβουλευόμενος και ενημερώνει σχετικά τη γραμματεία της 

Ε.Ε.Α.Ψ. 
 

6.8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

6.8.1 Οι ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτές του Κέντρου Στήριξης 

και οι τελειόφοιτοι του προγράμματος εκπαίδευσης αποτελούν την επιτροπή 

λειτουργίας του Κ.Σ. 

6.8.2 Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τα μέλη της επιτροπής Κ.Σ. συνεδριάζουν 

υποχρεωτικά και εκλέγουν μεταξύ τους τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κ.Σ. ή 

ανανεώνουν τη θητεία του η οποία είναι τριετής.  

6.8.3 Η επιτροπή συνεδριάζει όποτε αυτό είναι απαραίτητο και συζητά θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Σ. 

6.8.4 Τις προτάσεις της επιτροπής για την οργάνωση και λειτουργία του Κ.Σ. 

αναλαμβάνει ο υπεύθυνος λειτουργίας να τις γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. το 

οποίο και τις εγκρίνει (το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμά του να μη συμφωνήσει με την 

απόφαση της επιτροπής κατά περίπτωση και αιτιολογημένα). 

6.8.5 Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας ή 

ψυχοθεραπευτής στο ακαδημαϊκό έτος, αυτός ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό να 

είναι και ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Σ. για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.  
 

6.9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Σ. 
 

6.9.1 Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Σ. εκλέγεται μεταξύ των ψυχολόγων, συμβούλων 

ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτών στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής λειτουργίας 

του Κ.Σ. 

6.9.2 Η θητεία του υπεύθυνου λειτουργίας είναι τριετής και δεν είναι επανεκλέξιμος. 

6.9.3 Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κ.Σ. παράλληλα με τα καθήκοντά του ως ψυχολόγος, 

σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής: 

α. Συνεργάζεται με τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. σχετικά με το οργανόγραμμα του Κ.Σ. 

β. Τηρεί, προφυλάσσει, είναι υπεύθυνος για το απόρρητο αρχείο των ψυχολόγων, 

συμβούλων ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτών και συμβουλευομένων. 

γ. Έχει κλειδιά των γραφείων της Ε.Ε.Α.Ψ. και του ερμαρίου του αρχείου. 

δ. Επιβλέπει, τηρεί και τροποποιεί το πρόγραμμα του Κ.Σ. 

ε. Εκδίδει τις αποδείξεις των συμβουλευομένων ύστερα από σχετική συνεννόηση με 

τον/την ταμία της Ε.Ε.Α.Ψ. και τη γραμματεία της Ε.Ε.Α.Ψ. 

6.9.4 Ο υπεύθυνος λειτουργίας αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από τη γραμματεία για την 

ύπαρξη συμβουλευομένων επικοινωνεί μαζί του για να ενημερωθεί. Στη συνέχεια 

επικοινωνεί με τον επόπτη και τον ενημερώνει αναλυτικά 
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6.9.5 Ο υπεύθυνος λειτουργίας αναλαμβάνει να μεταφέρει στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. κάθε 

υπόδειξη και πρόταση σχετικά με το Κ.Σ. που έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Κ.Σ. ή και 

κατά τη διάρκεια της εποπτείας.  

6.9.6 Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος Λλειτουργίας  του Κ.Σ. δεν έχει συμβουλευόμενο ή 

σταματήσει τη συνεργασία του με την εταιρεία πριν από τη λήξη της θητείας του, αυτός 

αντικαθίσταται από άλλο εκλεγμένο από την επιτροπή λειτουργίας του Κ.Σ., ενεργό 

ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή. 
 

6.10. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
 

6.10.1 Εκτός από τις ατομικές συνεδρίες στα πλαίσια του Κ.Σ. μπορούν να λειτουργήσουν ομάδες 

συμβουλευτικής εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο επόπτης. Ο υπεύθυνος λειτουργίας 

μεταφέρει την απόφαση του επόπτη στο Δ.Σ. της Εταιρείας και αυτό την εγκρίνει (το Δ.Σ. 

διατηρεί το δικαίωμά του να μην συμφωνήσει με την απόφαση της Επιτροπής κατά 

περίπτωση και αιτιολογημένα). 
 

6.11. ΓΕΝΙΚΑ  

6.11.1 Το Κ.Σ. λειτουργεί ως πλαίσιο πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων του τετραετούς 

προγράμματος εκπαίδευσης στην Αντλεριανή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. 

6.11.2 Το Κ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. δεν αποτελεί γραμμή υποστήριξης SOS. 

6.11.3 Το Κ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ψ. δεν αναλαμβάνει θέματα ψυχοπαθολογίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη (μέλη Δ.Σ. και μέλη Ε.Ε.Α.Ψ. που ενδιαφέρονται 
να προσφέρουν εθελοντικά), τα οποία μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν μετά από απόφαση 
του Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες της Ε.Ε.Α.Ψ.. Φροντίζει για την προβολή της Ε.Ε.Α.Ψ. στα μέσα 
ενημέρωσης και των σκοπών της στο ευρύ κοινό με την εξεύρεση πρόσθετων οικονομικών πόρων 
του ταμείου της Ε.Ε.Α.Ψ. Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο όριο από:  
 
1.  Έναν ειδικό ψυχικής υγείας με πείρα κοινωνικής εργασίας ιδρυμάτων 
2.  Μια κοινωνική λειτουργό ή ειδικό ψυχικής υγείας 
3.  Δύο συντονιστές ομάδων μελέτης με πείρα εργασίας σε ιδρύματα ή ομάδες κοινωνικής 
εργασίας τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. 
       
Θα λειτουργεί στα γραφεία της Ε.Ε.Α.Ψ. και θα εκπαιδεύει τα τακτικά μέλη που θέλουν να 
δουλέψουν στην ομάδα κοινωνικής εργασίας.  
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Μετά το τέλος της εκπαίδευσης η επιτροπή με αιτιολογημένη γνώμη βεβαιώνει το Δ.Σ. 
ονομαστικά για κάθε εκπαιδευόμενο ότι περάτωσε την εκπαίδευσή του και είναι κατάλληλος για 
εθελοντής κοινωνικής προσφοράς. Αν δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη των μελών της επιτροπής, το 
Δ.Σ. παραπέμπει το θέμα στην ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας, η οποία μετά από εξέταση του 
θέματος αποφασίζει αν ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται πρόσθετη εκπαίδευση ή είναι ακατάλληλος 
για την εργασία που προοριζόταν. 
       
 Το Δ.Σ. αποφασίζει τελικά με αιτιολογημένη απόφασή του, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τη 
γνωμοδότηση της ομάδας ειδικών ψυχικής υγείας.       


