
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καταστατικού της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας : 

«Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατέχουν πτυχίο ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 

εκπαιδευτικού προγράμματος χοροθεραπείας αναγνωρισμένου φορέα, διετούς 

τουλάχιστον διάρκειας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα 

πρέπει να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται από την Ένωση 

Χοροθεραπευτών Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση Χοροθεραπείας. Οι όροι και οι 

προδιαγραφές αναγράφονται στο έντυπο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Χοροθεραπείας της Ένωσης, το οποίο εκπονείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή βάσει των 

εξελίξεων και των standards στο χώρο της χοροθεραπείας διεθνώς και εγκρίνεται από το 

Δ.Σ. Αιτήσεις που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση 

μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.» 

Εξαιτίας της αλλαγής από 1η Ιανουαρίου 2020 στους όρους και τις προδιαγραφές για την 

εκπαίδευση στη χοροθεραπεία που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χοροθεραπείας 

(European Association Dance Movement Therapy-EADMT), η Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας που συνεκλήθη την 19η Ιουλίου 2020 αποφάσισε: 

«Προς διευκρίνιση του άρθρου 7 του ισχύοντος Καταστατικού, λόγω της αλλαγής από 1η 

Ιανουαρίου 2020 στους όρους και τις προδιαγραφές για την εκπαίδευση στη χοροθεραπεία 

που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χοροθεραπείας (European Association Dance 

Movement Therapy-EADMT), απόφοιτες και απόφοιτοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

χοροθεραπείας, που εκπονούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορούν να εγγράφονται 

ως τακτικά μέλη στην Ένωση ως εξής:  

i. Για τους αποφοίτους εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ημερομηνία έναρξης από 

1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί 

τους όρους και τις προδιαγραφές για την εκπαίδευση στη χοροθεραπεία, που 

τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χοροθεραπείας, όπως περιγράφονται στα 

Κριτήρια Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας (EADMT Training 

Standards Criteria). Τα Κριτήρια Κατάρτισης βρίσκονται αναρτημένα  στην 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας και στην ιστοσελίδα της 

Ένωσης και αναγράφονται στο έντυπο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Χοροθεραπείας 2019-2022 της Ένωσης.  

ii. Για τους αποφοίτους εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ημερομηνία έναρξης πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2020 ορίζεται μεταβατική περίοδος με διάρκεια ως την 1η 

Ιανουαρίου 2023. Στο διάστημα αυτό, οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής, 

μπορούν να εγγράφονται ως τακτικά μέλη, εφόσον έχουν πτυχίο ή πιστοποιητικό 

ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος χοροθεραπείας, διετούς τουλάχιστον 

διάρκειας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πλαίσια του οποίου να έχουν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον  350 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης, εκ 

των οποίων τουλάχιστον οι 150 πρέπει να αφορούν στην πραγματοποίηση 

θεραπευτικών συνεδριών και τουλάχιστον 100 ώρες κλινικής εποπτείας, εκ των 

οποίων τουλάχιστον οι 40 να έχουν πραγματοποιηθεί από επόπτη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι παραπάνω όροι και προδιαγραφές αναγράφονται 



στο έντυπο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Χοροθεραπείας 2016-2019 της 

Ένωσης.  

 

Ορίζεται, δηλαδή, τριετής μεταβατική περίοδος για την εγγραφή αποφοίτων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν 

πληρούν τα νέα Κριτήρια Κατάρτισης της EADMT.  

Απόφοιτες & απόφοιτοι της πρώτης κατηγορίας, καθώς και απόφοιτες & απόφοιτοι της 

δεύτερης κατηγορίας  που αιτούνται την εγγραφή τους στην Ένωση από την 1η 

Ιανουαρίου 2023 και μετά, όταν η εκπαίδευση που έχουν λάβει δεν πληροί τα Κριτήρια 

Κατάρτισης, μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στην Ένωση, εφόσον 

αποδεδειγμένα συμπληρώσουν τις διδακτικές ώρες που τους λείπουν, καθώς επίσης 

και τις απαραίτητες συμπληρωματικές ώρες πρακτικής άσκησης, κλινικής εποπτείας και 

προσωπικής ψυχοθεραπείας. 

Πέραν των ανωτέρω, απόφοιτες & απόφοιτοι και των δύο κατηγοριών χρειάζεται να 

έχουν συμπληρώσει 150 ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας, όπως αναγράφεται στο 

έντυπο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2016-2019 και στο έντυπο του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2019-2022.  

 


