
 
 
 

Πιστοποίηση Συµβούλων Τοξικοεξάρτησης 
Alcohol & Drug Counselors (ADC) 

 
Οι στόχοι του συστήµατος πιστοποίησης των Συµβούλων Τοξικοεξάρτησης 

ADC  είναι να: 

 

1. ∆ιασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών από 

τους συµβούλους τοξικοεξάρτησης  

2. Πιστοποιεί τους συµβούλους τοξικοεξάρτησης, µέσω µιας διαδικασίας η 

οποία θα εξετάζει τις περιγραφόµενες ικανότητες 

3. ∆ιασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη των συµβούλων 

τοξικοεξάρτησης 

 

Αιτήσεις για πιστοποίηση µπορούν να υποβάλλουν όσοι: 

 

1. Έχουν τρία χρόνια (6000 ώρες) πλήρους απασχόλησης την τελευταία 

δεκαετία σε αναγνωρισµένους φορείς. Η εµπειρία πρέπει να αποδεικνύεται 

εγγράφως. Η επιτροπή µπορεί να επιτρέψει σε υποψήφιο να ανταλλάξει το 

ένα από τα τρία έτη που απαιτούνται για την πιστοποίηση µε την 

προσκόµιση πανεπιστηµιακού πτυχίου σε συναφές αντικείµενο. 

2. Έχουν τουλάχιστον 270 ώρες εκπαίδευσης οι έξι εκ των οποίων πρέπει να 

είναι σε θέµατα Ηθικής και ∆εοντολογίας. Η εκπαίδευση ορίζεται µε τη 

µορφή της τυπικής εκπαίδευσης (σεµινάρια, ηµερίδες, επιστηµονικά 

εργαστήρια, συνέδρια, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση). Μία διδακτική ώρα 
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αντιστοιχεί σε 50 λεπτά συνεχούς κατάρτισης. Η εκπαίδευση πρέπει να 

συνδέεται στενά µε τη γνώση και τα προσόντα τα οποία απαιτούνται στην 

εφαρµογή σε εργασίες του IC&RC και να αποδεικνύεται εγγράφως. 

3. Έχουν τουλάχιστον 300 ώρες εποπτείας ή πρακτικής άσκησης υπό 

εποπτεία. Η εποπτεία ή πρακτική άσκηση ορίζεται µε τη µορφή της 

τυπικής συστηµατικής διαδικασίας µε έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και ενσωµάτωσης της γνώσης σε πλαίσιο που προσφέρει συµβουλευτική 

στην αντιµετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Η εποπτεία/ πρακτική άσκηση 

πρέπει να αφορά συγκεκριµένα τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες στην εφαρµογή σε κάθε τοµέα εργασίας του IC&RC. Αυτή η 

εποπτεία/πρακτική άσκηση µπορεί να αποτελεί µέρος της εργασιακής 

εµπειρίας και να έχει ολοκληρωθεί υπό την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων 

εποπτών ή υπηρεσιών και πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως. 

4. Σέβονται και τηρούν τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας των συµβούλων 

τοξικοεξάρτησης. 

 

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, συµµετέχουν σε διεθνείς 

γραπτές εξετάσεις. Οι ∆ιεθνείς Εξετάσεις για τους Συµβούλους 

Τοξικοεξάρτησης ADC είναι οι πρώτες εξετάσεις που αξιολογούν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες συµβουλευτικής στο χώρο των εξαρτήσεων από το αλκοόλ 

και τα ναρκωτικά, σε διεθνές επίπεδο. Οι εξετάσεις διαµορφώθηκαν από το 

IC&RC µε τη συνεργασία των συµβουλίων-µελών του, ως απάντηση της 

επιθυµίας τους για την ύπαρξη ενός διεθνούς συστήµατος εξέτασης βάσει των 

σύγχρονων πρακτικών που εφαρµόζονται στο χώρο 

 

Για την ανανέωση της πιστοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

συνεχής εκπαίδευση των στελεχών σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της 

τοξικοεξάρτησης. Οι σύµβουλοι που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να 

καταθέτουν κάθε έτος σχετική αίτηση στην Επιτροπή, η οποία θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικά συνεχούς επιµόρφωσης (σεµινάρια, επιστηµονικά 

εργαστήρια, ηµερίδες, συνέδρια, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση κλπ). Οι 

απαραίτητες για την ανανέωση της πιστοποίησης ώρες επιµόρφωσης 

ανέρχονται στις 20 ετησίως, οι έξι εκ των οποίων θα πρέπει να αφορούν 

θέµατα ηθικής και δεοντολογίας. 
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