
ΕΠΙΤΝΑΨΗ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Σα ηδξπηηθά κέιε ζηηο 25 Μαξηίνπ 2019 ηεο Δ.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Δ. εγθξίλνπλ ηνλ 

παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δ.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Δ., ν νπνίνο 

θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Καηαζηαηηθνχ, ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή δηάηαμε 

(άξζξν 34Α) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζµνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Δ.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Δ. είλαη ε παξαπέξα επεμεξγαζία θαη 

εξµελεία  πξνλνηψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηηθψλ πξνλνηψλ πνπ 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην Καηαζηαηηθφ 

ππεξηζρχεη ηνπ Καλνληζµνχ. 

1. Μέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο: 

Σα µέζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ζην άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ. 

Σα ζέµαηα ζα απνθαζίδνληαη µε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο, ή ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη 

ζπλαληήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 5.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, µπνξεί λα αθνξνχλ 

εηζεγήζεηο µε ζπδήηεζε ζε ζεσξεηηθά δεηήµαηα, βησµαηηθά, ή ςπρνβηνινγηθά 

ζέµαηα, ζέµαηα δενληνινγίαο, επνπηείαο, ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, φπσο επίζεο θαη 

ζέµαηα ζπλεξγαζίαο µε ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, µε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη άιιεο 

ζπλαθείο εηδηθφηεηεο. 

Τπφ ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο πλερηδφµελεο Δθπαίδεπζεο, ζα νξγαλσζνχλ επίζεο 

νµάδεο εξγαζίαο µε εηδηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ζα πξνηείλνπλ θαη ζα ζπµβάιινπλ ζηε 

δηνξγάλσζε µεηεθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θέµαηα γνλέσλ, παηδηψλ, δεπγαξηψλ 

θαη νηθνγέλεηαο, δηαπνιηηηζµηθψλ δηαθνξψλ, εξγαζίαο, θαθνπνίεζεο-ηξαχµαηνο, 

θξίζεσλ, λαξθσηηθψλ, νξγαληθψλ ςπρνζπλδξφµσλ-ςπρνζσµαηηθψλ ζπλδξφµσλ, 

πέλζνπο, ζπγθξνχζεσλ, ηξίηεο ειηθίαο, απνηεινχλ ελδεηθηηθά αληηθείµελν 

ελδηαθέξνληνο γηα νµάδεο εξγαζίαο. 

2. Γνµή ηεο Δηαηξείαο 

α) Ζ Δηαηξεία απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνµείο, ηνλ ηνµέα ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο 

Φπρνζεξαπείαο, ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο πµβνπιεπηηθήο θαη απηφλ ηεο 

Παηδνθεληξηθήο Παηγληνζεξαπείαο 

 Ο θάζε ηνµέαο νξίδεη θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα µηα ηξηµειή επηηξνπή εθπξνζψπεζεο, 

νξγάλσζεο θαη ζπληνληζµνχ ηνπ ηνµέα. 

β) Κάζε µέινο ηεο Δηαηξείαο µπνξεί λα είλαη µέινο ζε έλαλ, ζε δχν ή θαη ζηνπο ηξεηο 

ηνµείο ζχµθσλα πάληα µε ηνπο θαλνληζµνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο APT/PTI,  

ΔΔΦΔ/EAP θαη ηεο ΔΔ/EAC, µε ηελ πξνυπφζεζε λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 7. 



γ) Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ είηε απνθιεηζηηθά ηελ Φπρνζεξαπεία, είηε απνθιεηζηηθά 

ηελ πµβνπιεπηηθή µπνξνχλ λα ιεθζνχλ µφλν απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνµέα µε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ηαµεηαθψο ελεµεξσµέλσλ µειψλ. 

3. Μέιε 

Τπάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο µειψλ: 

α) Πξνζσπνθεληξηθνί Φπρνζεξαπεπηέο. Έγθξηηα µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο µε αληηθείµελν ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήµεο θαη µε ηεηξαεηή εθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή  

Φπρνζεξαπεία. 

Δπηπξφζζεηα ρξεηάδεηαη επνπηεπφµελε εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 1000 σξψλ ζε ζπλνιηθά 

5 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα άζθεζεο ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Πξνζσπνθεληξηθή  µεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο ηεηξαεηνχο εθπαίδεπζεο. Ζ θαηνρή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Φπρνζεξαπείαο είλαη πξναηξεηηθή θαη δελ 

αληηθαζηζηά ηα πξνεγνχµελα απαξαίηεηα θξηηήξηα. 

β) Πξνζσπνθεληξηθνί Φπρνζεξαπεπηέο. Σαθηηθά µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο µε αληηθείµελν ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήµεο θαη µε ηεηξαεηή εθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή  

Φπρνζεξαπεία. 

Δπηπξφζζεηα ρξεηάδεηαη επνπηεπφµελε εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο ζηελ 

Πξνζσπνθεληξηθή Φπρνζεξαπεία µεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο ηεηξαεηνχο 

εθπαίδεπζεο. 

γ) Πξνζσπνθεληξηθνί Φπρνζεξαπεπηέο. Γφθηµα µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο µε αληηθείµελν ηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήµεο, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ πξψην ρξφλν θαη ζπλερίδνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Φπρνζεξαπεία. 

δ) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Έγθξηηα µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 



Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο θαη µε ηξηεηή 

εθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή πµβνπιεπηηθή. 

Δπηπξφζζεηα ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα επνπηεπφµελεο ζπµβνπιεπηηθήο 

εξγαζίαο µεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο ηξηεηνχο εθπαίδεπζεο. 

ε) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Σαθηηθά µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο θαη µε ηξηεηή 

εθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή πµβνπιεπηηθή. Δπηπξφζζεηα ρξεηάδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) ρξφλνο επνπηεπφµελεο ζπµβνπιεπηηθήο εξγαζίαο µεηά ηελ 

απνπεξάησζε ηεο ηξηεηνχο εθπαίδεπζεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο µπνξεί ε 

πνιπεηήο θαη ζεµαληηθή επαγγειµαηηθή εµπεηξία λα ππνθαηαζηήζεη ην πηπρίν 

ηξηηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο. 

ζη) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη. Γφθηµα µέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ:  

Οη απφθνηηνη παλεπηζηεµηαθψλ ζρνιψλ (ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο) 

αλαγλσξηζµέλνπ ηδξχµαηνο ζηελ Διιάδα ή δηεζλνχο ηζνηηµίαο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηνλ πξψην ρξφλν θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ 

Πξνζσπνθεληξηθή πµβνπιεπηηθή. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο µπνξεί ε πνιπεηήο 

θαη ζεµαληηθή επαγγειµαηηθή εµπεηξία λα ππνθαηαζηήζεη ην πηπρίν ηξηηνβάζµηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Κριτήρια Προπατόρων  

α) Πξνζσπνθεληξηθνί ςπρνζεξαπεπηέο.  

ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνπαηφξσλ µπνξνχλ λα ζπµµεηέρνπλ επαγγειµαηίεο 

Πξνζσπνθεληξηθνί ςπρνζεξαπεπηέο, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ έλα ή/θαη πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απαηηνχµελα ηππηθά θξηηήξηα (νινθιεξσµέλεο αλψηαηεο ζπνπδέο ή 

νινθιεξσµέλε ηεηξαεηήο Πξνζσπνθεληξηθή  ςπρνζεξαπεπηηθή εθπαίδεπζε), ψζηε 

λα θαηαηαγνχλ ζε µηα απφ ηηο 3 παξαπάλσ θαηεγνξίεο µειψλ ηνπ ηνµέα ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ. 

Γηα ηελ έληαμε ζε απηή ηελ θαηεγνξία σζηφζν απαηηνχληαη: 

• Απνδεδεηγµέλε πνιχρξνλε επαγγειµαηηθή Πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεπηηθή 

εµπεηξία 10 εηψλ θαη άλσ. 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ε έλαξμε επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

βεβαίσζε επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ αληίζηνηρν θνξέα/ζπλεξγάηε  



• Αλαθνξά νλνµάησλ επφπηε/επνπηψλ (ηειέθσλα θαη µέηι), δηάξθεηα επνπηείαο ή 

ζπλεπνπηείαο, θαζψο θαη βεβαίσζε ηειεπηαίνπ (φρη απαξαίηεηα πξφζθαηνπ) επφπηε 

ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο 

• Απνδεδεηγµέλε ζπλερηδφµελε εθπαίδεπζε µέζα απφ ζπλερή ζπµµεηνρή ζε 

εξγαζηήξηα, εµεξίδεο, ζπλέδξηα  

• Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ηαθηηθά ή/θαη έγθξηηα µέιε ςπρνζεξαπεπηέο ηεο 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ 

Πξναηξεηηθά:  

Ø Οµηιίεο θαη παξνπζηάζεηο ζε εµεξίδεο θαη ζπλέδξηα 

Ø Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ 

Ø Πνιχρξνλε ελεξγή ζπµµεηνρή ζε επαγγειµαηηθνχο ζπιιφγνπο 

Ø πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη ζεµάησλ ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο 

εµείσζε: 

ü Οη εγθεθξηµέλνη πξνπάηνξεο ςπρνζεξαπεπηέο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

έγθξηησλ µειψλ 

ü Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνπαηφξσλ ηζρχεη µέρξη ην 2022 

β) Πξνζσπνθεληξηθνί χµβνπινη ςπρηθήο πγείαο. 

ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνπαηφξσλ µπνξνχλ λα ζπµµεηέρνπλ επαγγειµαηίεο 

Πξνζσπνθεληξηθνί ζχµβνπινη ςπρηθήο πγείαο, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ έλα ή/θαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχµελα ηππηθά θξηηήξηα (νινθιεξσµέλεο αλψηαηεο 

ζπνπδέο ή νινθιεξσµέλε ηξηεηήο Πξνζσπνθεληξηθή ζπµβνπιεπηηθή εθπαίδεπζε), 

ψζηε λα θαηαηαγνχλ ζε µηα απφ ηηο 3 παξαπάλσ θαηεγνξίεο µειψλ ηνπ ηνµέα ησλ 

Πξνζσπνθεληξηθψλ ζπµβνχισλ ςπρηθήο πγείαο. 

Γηα ηελ έληαμε ζε απηή ηελ θαηεγνξία σζηφζν απαηηνχληαη: 

• Απνδεδεηγµέλε πνιχρξνλε επαγγειµαηηθή Πξνζσπνθεληξηθή ζπµβνπιεπηηθή 

εµπεηξία 8 εηψλ θαη άλσ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ε έλαξμε επαγγειµαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή βεβαίσζε επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ αληίζηνηρν 

θνξέα/ζπλεξγάηε 

• Αλαθνξά νλνµάησλ επφπηε/επνπηψλ (ηειέθσλα θαη µέηι), δηάξθεηα επνπηείαο ή 

ζπλεπνπηείαο, θαζψο θαη βεβαίσζε ηειεπηαίνπ (φρη απαξαίηεηα πξφζθαηνπ) επφπηε 

ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο 

• Απνδεδεηγµέλε ζπλερηδφµελε εθπαίδεπζε µέζα απφ ζπλερή ζπµµεηνρή ζε 

εξγαζηήξηα, εµεξίδεο, ζπλέδξηα 



• Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ηαθηηθά ή/θαη έγθξηηα µέιε ζπµβνχινπο ςπρηθήο 

πγείαο ηεο ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ 

Πξναηξεηηθά: 

Ø Οµηιίεο θαη παξνπζηάζεηο ζε εµεξίδεο θαη ζπλέδξηα 

Ø Γηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ 

Ø Πνιχρξνλε ελεξγή ζπµµεηνρή ζε επαγγειµαηηθνχο ζπιιφγνπο 

Ø πγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη ζεµάησλ ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο 

ζπµβνπιεπηηθήο εξγαζίαο 

εµείσζε: 

ü Οη εγθεθξηµέλνη πξνπάηνξεο  Πξνζσπνθεληξηθνί ζχµβνπινη ςπρηθήο πγείαο 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ έγθξηησλ µειψλ 

ü Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνπαηφξσλ ηζρχεη µέρξη ην 2022 

δ) Λνηπνί Δπαγγειµαηίεο. Απιά µέιε 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Οη επαγγειµαηίεο µε ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ 

εθπαίδεπζε ζηε Πξνζσπνθεληξηθή, ε νπνηαδήπνηε άιιε εθπαίδεπζε ζηε 

πµβνπιεπηηθή µε θχξην θνξµφ ηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο µπνξεί ε πνιπεηήο θαη ζεµαληηθή επαγγειµαηηθή 

εµπεηξία λα ππνθαηαζηήζεη ην πηπρίν ηξηηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο. 

ε) Δπίηηµα Μέιε. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

Άηνµα, µε εμέρνπζα θήµε ησλ νπνίσλ ε δξάζε θαη ην επηζηεµνληθφ έξγν θξίλεηαη 

ζεµαληηθφ ή άηνµα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο θαη έρνπλ ζπµβάιεη 

νπζηαζηηθά ζηε δηάδνζε θαη πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο, ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, θαζψο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο ελ γέλεη. Σα Δπίηηµα µέιε ηεο εηαηξίαο 

αλαθεξχζζνληαη µε απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ηεο εθάζηνηε ηαθηηθήο ή 

έθηαθηεο Γ.., πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο. 

ζ) Δθπαηδεπηηθνί/Δπηµνξθσηηθνί Οξγαληζµνί θαη εθπαηδεπηηθά/επηµνξθσηηθά 

πξνγξάµµαηα 

Γίλεηαη δηάθξηζε µεηαμχ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηµφξθσζεο θαη ζπλεπψο µεηαμχ 

Δθπαηδεπηηθνχ θαη Δπηµνξθσηηθνχ Οξγαληζµνχ (δει. νξηζµέλν λνµηθφ πξφζσπν, 

πνπ παξέρεη Δθπαίδεπζε θαη/ή Δπηµφξθσζε). 



Δπίζεο γίλεηαη δηάθξηζε µεηαμχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπηµνξθσηηθψλ 

πξνγξαµµάησλ. 

Δθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζµνχο. Έλα 

επηµνξθσηηθφ πξφγξαµµα µπνξεί λα παξέρεηαη είηε απφ Δθπαηδεπηηθφ Οξγαληζµφ, 

είηε απφ Δπηµνξθσηηθφ Οξγαληζµφ, είηε λα απνηειεί µεµνλσµέλε επηµνξθσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πηζηνπνηείηαη σο απιφ ‘επηµνξθσηηθφ 

πξφγξαµµα’. 

1. Δθπαηδεπηηθφο νξγαληζµφο 

- Ο Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζµφο είλαη επίζεµν λνµηθφ πξφζσπν, αηνµηθή επηρείξεζε ή 

εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνµηθήο µνξθήο µε εγθεθξηµέλν θαηαζηαηηθφ, δηαζέηεη 

θψδηθα δενληνινγίαο, νδεγφ ζπνπδψλ ή πξφγξαµµα εθπαίδεπζεο/επηµφξθσζεο θαη 

ιίζηα πηζηνπνηεµέλσλ Πξνζσπνθεληξηθψλ εθπαηδεπηψλ. 

- Ο Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζµφο παξέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσµέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή εγθεθξηµέλν απφ ηελ 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ. 

- Ο Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζµφο-µέινο έρεη 2 ςήθνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ θαη εθπξνζσπείηαη απνθιεηζηηθά απφ Πξνζσπνθεληξηθφ 

Φπρνζεξαπεπηή ή χµβνπιν Φπρηθήο Τγείαο ή. ε πεξίπησζε πνπ ην ίδην πξφζσπν 

είλαη θαη µέινο ηεο Δηαηξείαο, ηφηε έρεη δηθαίσµα θαη αηνµηθήο ςήθνπ, πέξαλ ηεο 

εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνγξάµµαηνο. 

- Ζ ζπλδξνµή ηνπ είλαη 50€ άπαμ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θαη 100€ εηήζηα ζπλδξνµή 1.2 

Δπηµνξθσηηθφο νξγαληζµφο 

- Ο Δπηµνξθσηηθφο Οξγαληζµφο είλαη επίζεµν λνµηθφ πξφζσπν, αηνµηθή επηρείξεζε 

ή εηαηξεία νπνηαζδήπνηε λνµηθήο µνξθήο µε εγθεθξηµέλν θαηαζηαηηθφ, δηαζέηεη 

θψδηθα δενληνινγίαο, πξφγξαµµα επηµφξθσζεο θαη ιίζηα επηµνξθσηψλ πνπ είλαη 

εθπαηδεπµέλνη Πξνζσπνθεληξηθνί θαη Φπρνζεξαπεπηέο. 

- Ο Δπηµνξθσηηθφο Οξγαληζµφο παξέρεη δχν ηνπιάρηζηνλ νινθιεξσµέλα 

επηµνξθσηηθά πξνγξάµµαηα ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε εγθεθξηµέλα απφ 

ηελ ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ. 

- Ο Δπηµνξθσηηθφο Οξγαληζµφο-µέινο έρεη 1 ςήθν ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ θαη εθπξνζσπείηαη απνθιεηζηηθά απφ Πξνζσπνθεληξηθφ ή 

Πξνζσπνθεληξηθφ-Βησµαηηθφ Φπρνζεξαπεπηή ή χµβνπιν Φπρηθήο Τγείαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην ίδην πξφζσπν είλαη θαη µέινο ηεο Δηαηξείαο, ηφηε έρεη δηθαίσµα 

θαη αηνµηθήο ςήθνπ, πέξαλ ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνγξάµµαηνο. 

- Ζ ζπλδξνµή ηνπ είλαη 50€ άπαμ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θαη 80€ εηήζηα ζπλδξνµή. 

2. Πξνγξάµµαηα 



2.1 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα 

Σα θξηηήξηα απνδνρήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάµµαηνο σο «εγθεθξηµέλν απφ ηελ 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ» έρνπλ ηα εμήο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Ø Ζ θηινζνθία ηνπ αηηνχµελνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάµµαηνο (α.ε.π.) ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο  

Ø Οη εθπαηδεπηέο ηνπ α.ε.π. γηα ηηο 3 πξψηεο θαηεγνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ζα είλαη 

πηζηνπνηεµέλνη εθπαηδεπηέο ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε θαη µέιε ηεο 

ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ θαη ηεο ΔΔΦΔ/EAP θαη/ή ηεο ΔΔ/EAC. Πην ζπγθεθξηµέλα ηα 

θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζπµπεξηιαµβάλνπλ α) νινθιεξσµέλε 

εθπαίδεπζε ζηε Πξνζσπνθεληξηθή θαη/ή Βησµαηηθή πµβνπιεπηηθή ή/θαη 

Φπρνζεξαπεία, β) ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί ζαλ εθπαηδεπηέο απφ ηνλ ελ ιφγσ 

Δθπαηδεπηηθφ ή άιιν έγθξηην Οξγαληζµφ απφ ηνλ νπνίν ζα παξέρεηαη αληίζηνηρε 

βεβαίσζε, γ) ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζα ζπµπεξηιαµβάλεηαη ελεξγή παξνπζία ζην ρψξν 

θαη ζπλερηδφµελε θαηάξηηζε µέζσ παξνπζηάζεσλ, ζεµηλαξίσλ, δεµνζηεχζεσλ θα.  

Ø Όζν αλαθνξά ζηα «επηµνξθσηηθά θαη ινηπά πξνγξάµµαηα» δηεπθξηλίδεηαη φηη ν 

ππεχζπλνο επηµνξθσηήο ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπµέλνο Πξνζσπνθεληξηθφο ή/θαη 

Βησµαηηθφο χµβνπινο ή/θαη Φπρνζεξαπεπηήο. Σα α.ε.π. θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) 

γεληθέο θαηεγνξίεο: α) Δθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ζηε Πξνζσπνθεληξηθή θαη/ή 

Βησµαηηθή πµβνπιεπηηθή, β) Δθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ζηε Πξνζσπνθεληξηθή 

θαη/ή Βησµαηηθή Φπρνζεξαπεία θαη γ) Λνηπά εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα ζηνλ ρψξν 

ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο θαη/ή Βησµαηηθήο Πξνζέγγηζεο Αλαιπηηθά θξηηήξηα έγθξηζεο 

γηα θάζε θαηεγνξία αθνινπζνχλ: 

α) Έλα α.ε.π. ζηε πµβνπιεπηηθή πξέπεη λα είλαη 3εηέο, µε ειάρηζην ζπλνιηθφ αξηζµφ 

σξψλ εθπαίδεπζεο ηηο 850, θαηαλεµεµέλεο σο εμήο: Θεσξία θαη Γεμηφηεηεο 

πµβνπιεπηηθήο 450 ψξεο, Πξνζσπηθή Αλάπηπμε 200 ψξεο (ζπµπεξηιαµβάλεηαη ε 

αηνµηθή ζεξαπεία, φπνπ σο αηνµηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη ε Πξνζσπνθεληξηθή θαη/ή 

Βησµαηηθή πξνζέγγηζε), Πξαθηηθή άζθεζε 150 ψξεο, Δπνπηεία 50 ψξεο (αηνµηθή, 

νµαδηθή εληφο θαη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάµµαηνο). 

β) Έλα α.ε.π. ζηελ Φπρνζεξαπεία πξέπεη λα είλαη 4εηέο, µε ειάρηζην ζπλνιηθφ αξηζµφ 

σξψλ εθπαίδεπζεο ηηο 1.400, θαηαλεµεµέλεο σο εμήο: Θεσξία θαη Γεμηφηεηεο 

Φπρνζεξαπείαο 600 ψξεο, Πξνζσπηθή Αλάπηπμε 250 ψξεο (ζπµπεξηιαµβάλεηαη ε 

αηνµηθή ζεξαπεία, φπνπ σο αηνµηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη ε Πξνζσπνθεληξηθή θαη/ή 

Βησµαηηθή πξνζέγγηζε), Πξαθηηθή άζθεζε 400 ψξεο, Δπνπηεία 150 ψξεο (αηνµηθή, 

νµαδηθή εληφο θαη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάµµαηνο). 

γ) ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα πνπ απνηεινχλ 

επηπξφζζεηεο εμεηδηθεχζεηο ζηνλ ρψξν ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο θαη/ή Βησµαηηθήο 

Πξνζέγγηζεο θαη ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ µηα εθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή 

θαη/ή Βησµαηηθή πµβνπιεπηηθή ή/θαη Φπρνζεξαπεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή θαη/ή Βησµαηηθή Δπνπηεία, Οηθνγελεηαθή 



Θεξαπεία, Θεξαπεία Εεχγνπο, Σξαπµαηνζεξαπεία, Θεξαπεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, 

Coaching. Σν α.ε.π. (θαηεγνξίεο α, β, γ) νθείιεη επίζεο λα πιεξνί νξηζµέλα θξηηήξηα, 

ζρεηηθά µε ην ζεσξεηηθφ µέξνο ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηµέλα ν θχξηνο θνξµφο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ηεθµεξησµέλα ζηε ζεσξία ηεο 

Πξνζσπνθεληξηθήο θαη Βησµαηηθήο Πξνζέγγηζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα εμεηάδεηαη 

απφ ηελ Δπηζηεµνληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΒΔ ν νδεγφο ζπνπδψλ ηνπ α.ε.π., ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη επαξθψο ηε ζεσξεηηθή βάζε ηνπ πξνγξάµµαηνο. Δπηπιένλ ην 

α.ε.π. ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη βησµαηηθή εθπαίδεπζε, φπσο εξγαζηήξηα θιηληθψλ 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπνπδαζηψλ (π.ρ. 

νµάδεο ζπλάληεζεο, βησµαηηθά εξγαζηήξηα θαη πξνζσπηθή ζεξαπεία ησλ 

εθπαηδεπφµελσλ). Ζ έγθξηζε απφ ηελ ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ ησλ α.ε.π ζα θνζηίδεη 50€ αλά 

πξφγξαµµα. 

2.2 Δπηµνξθσηηθά πξνγξάµµαηα 

ρεηηθά µε ηα αηηνχµελα «επηµνξθσηηθά» πξνγξάµµαηα, έλα βαζηθφ θξηηήξην 

έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ ΔΠΒΔ είλαη ε ζπµβαηφηεηα ηνπο µε ηελ θηινζνθία θαη ηηο 

αξρέο ηεο Πξνζσπνθεληξηθήο θαη/ή Πξνζσπνθεληξηθήο-Βησµαηηθήο Πξνζέγγηζεο, 

ηελ αληίζηνηρε ζεσξία ζεξαπείαο θαη ηε ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. Θα δεηείηαη απφ 

ηελ Δπηζηεµνληθή Δπηηξνπή θαηάζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάµµαηνο, φπνπ ζα 

πεξηγξάθνληαη πιήξσο ε δνµή θαη ην πεξηερφµελν ηνπ πξνο αμηνιφγεζε. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζηα θξηηήξηα απνδνρήο είλαη ε ζπλάθεηα ηνπ µε ηελ ηάζε 

πξαγµάησζεο, ηηο έμη ζεξαπεπηηθέο ζπλζήθεο θ.α.  

Ζ έγθξηζε απφ ηελ ΔΑΠΠΠΠΝΑΔ ησλ επηµνξθσηηθψλ πξνγξαµµάησλ ζα θνζηίδεη 

30€ αλά πξφγξαµµα. 

η)Δθπαίδεπζε Μειψλ 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε Φπρνζεξαπεία είλαη απαξαίηεην λα έρεη γίλεη ζε αλαγλσξηζµέλν 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν απφ ηελ PCE ή/θαη ηελ WAPCEPC, ηελ ΔΔΦΔ ή/θαη ηελ EAP. 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε πµβνπιεπηηθή είλαη απαξαίηεην λα έρεη γίλεη ζε αλαγλσξηζµέλν 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν απφ ηελ PCE ή/θαη ηελ WAPCEPC, ηελ ΔΔ ή/θαη ηελ EAC. 

Όια ηα µέιε ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ 

θαη µπνξνχλ λα αιιάδνπλ θαηεγνξία µε απφθαζε ηεο επηηξνπήο έγθξηζεο µειψλ, 

θαηαζέηνληαο ζηελ επηηξνπή ηα απαξαίηεηα θάζε θνξά πηζηνπνηεηηθά. Οη ηίηινη 

µέινπο επαλεμεηάδνληαη, αλά πεληαεηία, µε ηελ θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπλέρηζεο 

ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπµµεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλερηδφµελεο εθπαίδεπζεο εληφο ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ. 

4. Κξηηήξηα Αλαλέσζεο 

ε φηη αθνξά ηελ αλαλέσζε ησλ ηίηισλ ησλ Φπρνζεξαπεπηψλ θαη ησλ πµβνχισλ 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 



1. Γηα ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο, µέιε ηεο εηαηξείαο, ηα θξηηήξηα αλαλέσζεο ηνπ ηίηινπ 

ηνπο ζα ηθαλνπνηνχλ ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηεο ΔΔΦΔ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Φπρνζεξαπείαο (ECP – European Certificate of 

Psychotherapy), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή απηνχ. 

2. Γηα ηνπο πµβνχινπο, µέιε ηεο εηαηξείαο, ηα θξηηήξηα αλαλέσζεο ηνπ ηίηινπ ηνπο 

ζα ηθαλνπνηνχλ, ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαπίζηεπζεο πµβνχινπ (ECCac–European Certificate of 

Counsellor Accreditation), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή απηνχ. 

5. Δγγξαθή Μειψλ 

Ζ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Μειψλ παξαιαµβάλεη ηελ αίηεζε µε ηα απαηηνχµελα 

δηθαηνινγεηηθά, ηελ εμεηάδεη µε αληηθεηµεληθά θξηηήξηα εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ 

απφ ηελ ιήςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Δ.ΔΜ. εηζεγείηαη 

ζην Γ.. επί ηεο εγγξαθήο ή µε ηνπ λένπ µέινπο. Σν Γ. . απνθαζίδεη επί ηεο 

εηζεγήζεσο απηήο ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ, µεηά ηελ δηαβίβαζε ηεο πξφηαζεο ηεο 

Δ.Δ.Μ θαη.απαληά εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφµελν γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ή µε ζηε 

δχλαµε ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε εγγξαθήο απηή αλαηξέρεη γηα φιεο ηηο ζπλέπεηέο 

ηεο ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σελ αίηεζε έγγξαθήο είλαη απαξαίηεην λα ηελ 

πξνζππνγξάθνπλ δχν ηαθηηθά ή επίηηµα µέιε ηεο Δηαηξείαο. 

6.Δηήζηα πλδξνµή θαη Γηθαίσµα Δγγξαθήο 

• Ζ εηήζηα ζπλδξνµή αλέξρεηαη ζε ζαξάληα (40) επξψ, πνζφ πνπ µπνξεί λα 

αλαπξνζαξµνζζεί µεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

• Σν δηθαίσµα εγγξαθήο γηα ηα µέιε νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) επξψ, εθάπαμ 

θαηαβαιιφµελν µε ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ µέινπο. Σν πνζφ απηφ 

µπνξεί λα αλαπξνζαξµφδεηαη θάζε θνξά µε απφθαζε ηεο Γ.. 

• Όζνη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία µειψλ: Γφθηµα, Λνηπνί Δπαγγειµαηίεο – Απιά 

Μέιε πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνµή ην µηζφ ηεο θαλνληθήο ζπλδξνµήο.  

Σα επίηηµα µέιε εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο εγγξαθήο θαη ζπλδξνµψλ. 

7.Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ζχγθιεζε ηνπ Γ µπνξεί λα απνζηαιεί µε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνµείν (E-MAIL), µε µήλπµα θηλεηνχ ηειεθψλνπ (SMS), µε ηειενµνηνηππία 

(FAX), ή ηαρπδξνµηθά. Κάζε µέινο ηνπ Γ.. µπνξεί λα πξνηείλεη ζέµαηα γηα 

ζπδήηεζε. ε απνθάζεηο ηνπ Γ.., πνπ αθνξνχλ δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο ζεµαληηθνχ 

πνζνχ, ρξεηάδεηαη απμεµέλε απαξηία, πνπ επηηπγράλεηαη, φηαλ παξεπξίζθνληαη πέληε 

(5) µέιε. ε απηή ηε πεξίπησζε, νη απνθάζεηο ζα ιαµβάλνληαη µε απμεµέλε 

πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ µειψλ ηνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. παίξλνληαη µε θαλεξή ςεθνθνξία, εθηφο αλ δεηεζεί απφ δχν 

(2) παξφληα µέιε ηνπ Γ.. µπζηηθή ςεθνθνξία. Απνθάζεηο ηνπ Γ.. αλαζεσξνχληαη, 



µφλν µε απμεµέλε απαξηία 2/3 µειψλ ηνπ Γ.. θαη µε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ 

παξφλησλ µειψλ. Δμαηξνχληαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη µε νµνθσλία ησλ µειψλ 

ηνπ Γ.. πνπ αλαζεσξνχληαη µφλν µε νµνθσλία ησλ µειψλ ηνπ Γ.. Απνθάζεηο ηνπ 

Γ.. αλαηξέπνληαη µφλν µε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

8.Δπηηξνπέο θαη Οµάδεο Δξγαζίαο 

Οη µφληµεο Δπηηξνπέο είλαη νη εμήο: 

α) Έγθξηζεο Μειψλ β) Γενληνινγίαο γ) πλερηδφµελεο Δθπαίδεπζεο, 

δ)Δπηζηεµνληθή θαη ε)Δπηηξνπή Παηδνθεληξηθήο Παηγληνζεξαπείαο ζη) Υσξψλ 

Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ε θάζε επηηξνπή θαη εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, θαιφ είλαη λα µεηέρεη έλα µέινο 

ηνπ Γ.. ην νπνίν ζα ελεµεξψλεη ην Γ.., γηα ηα πεπξαγµέλα θαη επίζεο ζα είλαη ν 

εθπξφζσπνο/ ζπληνληζηήο ηεο επηηξνπήο ζην Γ.. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ ηφηε ε επηηξνπή νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν/ζπληνληζηή (θαη έλαλ αλαπιεξσηή), ν 

νπνίνο ζα ελεµεξψλεη ην Γ.. γηα ηα πεπξαγµέλα ηεο επηηξνπήο. 

Μέινο ησλ Δπηηξνπψλ πνπ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο θαηά ζεηξά 

ζπλεδξηάζεηο, ρσξίο λα ιάβεη ηελ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο 

ηνπ, ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) έηνο 

αληηθαζίζηαηαη απηνµάησο θαη µε µέξηµλα ηνπ εθπξφζσπν/ζπληνληζηή ηεο 

επηηξνπήο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζεί έλα µέινο ηεο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαηαη θαη πάιη µε 

µέξηµλα ηνπ εθπξφζσπνπ/ζπληνληζηή. Οη Οµάδεο Δξγαζίαο δεµηνπξγνχληαη γηα 

θάπνην ζπγθεθξηµέλν ιφγν θαη µε ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή δηάξθεηα, αλάινγα µε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο. 

9. Λεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ θαη νµάδσλ εξγαζίαο 

Με απφθαζε ηεο Γ. ή ηνπ Γ.. είλαη δπλαηφλ λα ζπζηεζνχλ λέεο Δπηηξνπέο/νµάδεο 

εξγαζίαο µε αληηθείµελα θαη ηξφπν ζπµµεηνρήο ησλ µειψλ µε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

απνθαζηζζεί απφ ηα αληίζηνηρα ηδξπηηθά ζψµαηα (Γ.. ή Γ.). ηνπο ηνµείο 

Φπρνζεξαπείαο, πµβνπιεπηηθήο θαη ζηελ επηηξνπή ινηπψλ Δπαγγειµαηηψλ αλήθνπλ 

απηνδηθαίσο ηα ηαθηηθά µέιε ησλ αληηζηνίρσλ θαηεγνξηψλ θαη ηα αληίζηνηρα δφθηµα 

µέιε ρσξίο ςήθν (π.ρ. Οη Φπρνζεξαπεπηέο αλήθνπλ απηνδηθαίσο ζηνλ ηνµέα 

Φπρνζεξαπείαο θ.ιπ.). 

Γηα επαγγειµαηηθά ζέµαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνµείο ησλ Φπρνζεξαπεπηψλ θαη ησλ 

πµβνχισλ θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο εηαηξίεο (ΔΔΦΔ θαη ΔΔ) νη απνθάζεηο 

ιαµβάλνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνµείο, αθπξψλνληαη δε απφ ην Γ., µφλνλ µε 

απμεµέλε πιεηνςεθία 2/3 ησλ µειψλ ηνπ. 

Κάζε επηηξνπή νξίδεη δηα ςεθνθνξίαο µε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ µειψλ έλαλ 

εθπξφζσπν/ ζπληνληζηή θαη έλαλ αλαπιεξσηή πνπ ζπµµεηέρεη ζε δηεπξπµέλεο 



ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. µε ηνπο εθπξφζσπνπο ησλ επηηξνπψλ φηαλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Γ.. επί απνθάζεσο µηαο επηηξνπήο πξνθαιείηαη 

έθηαθηε δηεπξπκέλε ζπλεδξίαζε Γ.. µε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηηξνπήο, φπνπ ε 

ηειηθή απφθαζε ιαµβάλεηαη µε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηαµέλσλ, εθηφο εάλ ηα 

2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ Γ.. ςεθίζνπλ θαηά ηεο απφθαζεο, νπφηε ε 

ζπγθεθξηµέλε απφθαζε αλαηξείηαη. 

10. Γηαδηθαζία Γεληθήο πλέιεπζεο 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, παξαιαµβάλεη ηελ 

θάιπε, ειέγρεη αλ είλαη θελή, ηε ζθξαγίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξφο ηεο 

θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ ςεθνθνξία δηαξθεί έσο φηνπ ςεθίζνπλ 

φινη φζνη απφ ηνπο παξηζηάµελνπο επηζπµνχλ. Κάζε παξηζηάµελν µέινο µπνξεί λα 

εθπξνζσπήζεη µε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε θαη λα ςεθίζεη γηα ινγαξηαζµφ µφλνλ δχν 

απφ ηα απφληα θαη έρνληα δηθαίσµα ςήθνπ µέιε. 

Σνλ Καλνληζµφ απηφλ, σο αλαπφζπαζην ηµήµα θαη σο παξάξηεµα ηνπ ηζρχνληνο 

θαηαζηαηηθνχ, δηάβαζαλ, ςήθηζαλ θαη’ άξζξν θαη απνθάζηζαλ ηελ εθαξµνγή ηνπ ηα 

παξφληα ηδξπηηθά µέιε, επηζπλαπηψκελα  ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ηεο 25εο Μαξηίνπ 

2019.  
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