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# α/α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (6.3. Κανονισμός) 

1 Α 
Εκπαίδευση τουλάχιστον 18 εκπ/κών ημερών (ΕΗ) στην Εργασία των Συστημικών 
Αναπαραστάσεων Ιδιωτών / Οργανώσεων & Επιχειρήσεων (ΙΔ/Ο&Ε). Γίνεται δεκτό το 
1.Β ως ισοδύναμο 6 ΕΗ αυτής της εκπαίδευσης. 

 Β 
2ετές πρόγραμμα Εργαστήριων Συστημικής Αναπαράστασης (σε πλαίσιο Ομάδας ή 
Κοινού) 

2 Α 
Σεμινάρια (διάρκειας τουλάχιστον 8 ΕΗ) στις Συστημικές Αναπαραστάσεις στο 
θεραπευτικό πεδίο (συμμετοχή σε σεμινάρια αυτογνωσίας) 

ή Β 
Κατάρτιση στις θεμελιώδεις αρχές της Συστημικής Ψυχολογίας στο θεραπευτικό́ ή 
συμβουλευτικό ή οργανωσιακό πεδίο (τουλάχιστον 12 ΕΗ) 

3 Α 
3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος ψυχικής υγείας ή 
ψυχοθεραπευτής ή σύμβουλος/coach προσωπικής ανάπτυξης ή ως συμβουλευτικός 
ψυχολόγος 

ή Β 
3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως εσωτερικός/εξωτερικός οργανωσιακός 
σύμβουλος, πιστοποιημένος coach ή μέντορας, προϊστάμενος ή επόπτης, για ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού 

4  
Τουλάχιστον 5 συστημικές εργασίες για τα δικά του επαγγελματικά ή/και προσωπικά 
θέματα και τουλάχιστον 5 συνεδρίες εποπτείας (μετά την εκπαίδευση ΣΑ, βλ. 1Α) 

# α/α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

5 Α 
Κατάρτιση ελάχιστης διάρκειας 12 ΕΗ στη συστημική συμβουλευτική / coaching / 
mentoring. 

ή Β 
Κατάρτιση διάρκειας 12 ΕΗ στη συμβουλευτική, coaching/mentoring ή εποπτεία άλλης 
προσέγγισης συμβουλευτικής μαζί με κατάρτιση τουλάχιστον 8 ΕΗ στη συστημική 
συμβουλευτική. 

ή Γ 
Αντίστοιχη μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία (εξισούται με 18 ΕΗ συστημικής 
εκπαίδευσης). 

2  
Τουλ. 6 ΕΗ αυτό-μάθησης (σε ομάδα ομοτίμων ή διεποπτεία) ή συμμετοχής σε 
βιωματικά́ εργαστήρια (συντονιζόμενα) για Συστημικές Αναπαραστάσεις Ο&Ε και το 
χώρο της Εργασίας. 
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3 Α 
8 ΕΗ αυτογνωσίας μέσω ΣΑ (πάνω σε προσωπικά θέματα με τουλάχιστον 2 
Οικογενειακές Αναπαραστάσεις) 

ή Β 
Αυτογνωσία σε πλαίσιο κατάρτισης στα θεμελιώδη της ΣΑ στο θεραπευτικό πεδίο, 
τουλάχιστον 12 ΕΗ 

4  Ανεξάρτητος συντονισμός τουλάχιστον 20 ΣΑ προς Ιδιώτες ή/και Ο&Ε 

5  
Τρέχουσα συμμετοχή σε ομάδα παρέμβασης, ομάδα εποπτείας ή μαθησιακό 
εργαστήριο για τουλάχιστον 1 έτος (η ομάδα με τουλάχιστον 8 άτομα και συχνότητα 
συναντήσεων τουλάχιστον 4 ημέρες κατ’ έτος). 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6.4 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Οι επαγγελματίες Συστημικοί Σύμβουλοι, που είχαν τα προσόντα πριν τα πρώτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα Συστημικών Αναπαραστάσεων προς Ιδιώτες ή/και Ο&Ε  καταστούν ανοικτά 

διαθέσιμα στην Ελληνική Αγορά, και οι οποίοι εργάστηκαν για αυτή τη μέθοδο ή συνέβαλαν 

στην ανάπτυξή της και στα εκπαιδευτικά της πρότυπα, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί για να 

συμπεριληφθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΙΔΑΣ, αφού περιγράψουν το ιστορικό 

τους και παράσχουν τεκμήρια της εμπειρίας τους σε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα 

κριτήρια (βλ. 6.3), αναφέροντας: 

• Κατά προσέγγιση αριθμό Συστημικών Αναπαραστάσεων Ιδιωτών ή/και Ο&Ε 

• Κατά προσέγγιση αριθμό Συστημικών Εργαστηρίων  

• Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και επιμόρφωσης (περιγραφή προγραμμάτων, 

αριθμό σεμιναρίων, θέματα διδασκαλίας, εποπτεία κ.ά.) 

• Δημοσιεύσεις άρθρων και εκδόσεις βιβλίων (ως συντάκτες, συγγραφείς, επιμελητές, 

μεταφραστές, εκδότες κ.ά.) 

 


