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Τα Νέα της ΣΕΒΕ 

Φεβρουάριος 2022 

 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου  

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η ψηφιακή ψηφοφορία της 6ης Φεβρουαρίου του 2022 διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία χάρη στην 

καινοτόμο τεχνολογία της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών, electobox secure 

online voting (https://electobox.com) 

Το νέο ΔΣ έκανε την πρώτη του συνάντηση (13/2/22) και συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής 

διάρθρωση, η οποία αποφασίστηκε παμψηφεί:  

Πρόεδρος: Χαρά Γουρνάρη  

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Ραφτόπουλος  

Γραμματέας: Γιώργος Παραδείσης 

Ταμίας: Έλενα Ουζούνη  

Μέλος: Χριστίνα Αζοπούλου  

Μέλος: Ερμίνα Κοντακίδου 

Μέλος: Καλυψώ Τόττη 

Σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του νέου ΔΣ να γνωριστούν, να 

ανταλλάξουν απόψεις γύρω από αρκετά ζητήματα, να διευθετήσουν εκκρεμότητες και να 

λάβουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Η επόμενη συνάντηση του ΔΣ της ΣΕΒΕ θα 

πραγματοποιηθεί στις 15/03/2020 μέσω zoom. 
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Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης 

Κατά την φετινή Γενική Συνέλευση, τα μέλη της ΣΕΒΕ που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με μια σειρά από θέματα. Πιο συγκεκριμένα, 

συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 Παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του έργου του απερχόμενου ΔΣ  

 Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός από την ταμία του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή 

 Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της Οργανωτικής Επιτροπής της διημερίδας της ΣΕΒΕ 

του 2021 

 Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της λειτουργίας της Ομάδας Συναδελφικής Λειτουργίας 

ΣΕΒΕ 

 Ενημερώθηκε το σώμα των μελών για την πρώτη συνάντηση της Ομάδας Μελέτης και 

Αναστοχασμού των περιεχομένων του Μεταλόγου 

 Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της Συντακτικής Επιτροπής του Μεταλόγου και 

ψηφίστηκε η νέα της σύνθεση. 

 Παρουσιάστηκε και υπερψηφίστηκε η κοινή πρόταση του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Συντακτικής Επιτροπής του Μεταλόγου, που περιείχε και τη νέα 

οικονομική συμφωνία με τον διαχειριστή του περιοδικού 

 Ψηφίστηκε η Ελεγκτική Επιτροπή για τη νέα περίοδο:  

o Τακτικά μέλη:  Ιωαννίδου Βιργινία,  Κουκουρίκη Χριστίνα,  Τσελεπή Ντίνα.  

o Αναπληρωματικά μέλη:  Γιαννακούλια Βίκυ,  Παντελάκη Μαρία. 

 Αναδείχτηκαν οι νέοι εκπρόσωποι της ΣΕΒΕ στην Γενική Συνέλευση της ΕΘΟΣ: 

o Χριστίνα Αζοπούλου 

o Γεωργία Ασλανίδου 

o Γεωργία Γκαντώνα 
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o Χαρά Γουρνάρη (εκπροσωπεί και στο ΔΣ της ΕΘΟΣ) 

o Έλενα Ουζούνη 

o Γιώργος Παραδείσης 

o Αντώνης Ραφτόπουλος (εκπροσωπεί και στο ΔΣ της ΕΘΟΣ) 

Διημερίδα ΣΕΒΕ και οργανωτική επιτροπή  

Η ΓΣ αποφάσισε ότι η ετήσια Διημερίδα της ΣΕΒΕ "Θεσσαλονίκης Διάλογοι"  θα 

πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022. Το θέμα της διημερίδας δεν έχει ακόμη 

αποφασιστεί, αν και υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή της 

Διημερίδας, όπως διαμορφώθηκε ως σήμερα, αποτελείται από τα εξής μέλη: Χριστίνα 

Αζοπούλου, Βασιλική Γιαννακούλια, Γεωργία Γκαντώνα, Χριστίνα Κουκουρίκη, Φρόσω 

Μουρελή, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη και Κωσταντία Χαλδούπη.  

Για να διασφαλιστεί η ευελιξία της Οργανωτικής Επιτροπής, όσοι συνάδελφοι δηλώσουν τη 

συμμετοχή τους στο systemic.association.n.gr@gmail.com το επόμενο χρονικό διάστημα και 

μέχρι και τις 11 Μαρτίου, θα λειτουργήσουν ως αναπληρωματικοί, εάν υπάρξει ανάγκη 

υποστήριξης στην οργάνωση της Διημερίδας. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ 

Στη Γενική Συνέλευση της 6ης Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την 

εξελισσόμενη στην ΕΘΟΣ συζήτηση για τα κριτήρια του ψυχοθεραπευτή και αποφασίστηκε η 

συνέχιση της σε μονοθεματική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο 

μέλλον. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της, όταν ανακοινωθεί 

η ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΟΣ. Στην Έκτακτη Συνέλευση θα 

έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για όσα θα συζητηθούν και να λάβουμε αποφάσεις για 

αυτό το θέμα. Η συμμετοχή όλων είναι εξαιρετικά σημαντική.  

Υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση για τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή μάς αφορά όλους και μερικά 

από τα θέματα που κρίνονται είναι τα παρακάτω: 

 Θέσπιση κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία.   

 Υποχρεωτικότητα προσωπικής θεραπείας / προσωπικής ανάπτυξης του 

ψυχοθεραπευτή.     
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 Αποδεκτοί τίτλοι βασικών σπουδών   

 Υποχρεωτικότητα άσκησης κλινικού έργου από τους εκπαιδευόμενους 

 Υποχρεωτικότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κ.ά. 

Ανανέωση συνδρομής στη ΣΕΒΕ 

Σας παρακαλούμε, αν δεν έχετε ήδη τακτοποιήσει τη συνδρομή σας προς τη ΣΕΒΕ για 

το 2022, να το κάνετε καταθέτοντας 50 € στην Alpha Bank: 

GR2601407150715002002002255, με τη θερμή παράκληση να αναλάβετε όλα τα 

τραπεζικά έξοδα (αν κάνετε μεταφορά από άλλη τράπεζα), να αναγράψετε στην 

αιτιολογία το όνομά σας και να στείλετε το  αποδεικτικό κατάθεσης στο mail της 

ΣΕΒΕ: systemic.association.n.gr@gmail.com. Στην περίπτωση που επιθυμείτε 

τιμολόγιο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία σας μαζί με το αποδεικτικό της 

κατάθεσης.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα ενεργά μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα και πλεονεκτήματα: 

 Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι. 

 Μπορούν να συμμετέχουν στις οργανωτικές επιτροπές των 

ημερίδων/διημερίδων και στη συντακτική επιτροπή του Μεταλόγου. 

 Όσα ενεργά μέλη είναι ταμειακά ενήμερα και για το τρέχον έτος έχουν πρόσβαση 

σε όλα τα τεύχη του  Μεταλόγου. 

 Αναρτώνται τα ονόματα και τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ. 

 Ενημερώνονται για τις συνεδριάσεις του ΔΣ, τις οποίες μπορούν να 

παρακολουθήσουν, όταν πραγματοποιούνται διά ζώσης. 

 Λαμβάνουν τα Νέα της ΣΕΒΕ. 

 Έχουν έκπτωση στις διημερίδες της ΣΕΒΕ και στα συνέδρια της EFTA. 

 Μπορούν να γίνουν μέλη της EFTA-CIM. 

 Λαμβάνουν ενημερώσεις για διάφορα σεμινάρια του χώρου της ψυχικής υγείας. 
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Μετάλογος 

Το αγαπημένο μας περιοδικό, κλείνοντας πια οκτώ “ηλεκτρονικά” χρόνια, και η Συντακτική του 

Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα τεύχος – αφιέρωμα στον Humberto Maturana (Νο 40).  

 

Ημερίδα Μεταλόγου  

Η ημερίδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 21/5/2022. Από τη Γενική Συνέλευση 

αναδείχθηκαν οι εξής συμμετοχές για την Οργανωτική Επιτροπή: Αλεξιάδου Όλγα, Γιαννακούλια 

Βίκυ και Παντελάκη Μαρία.  

 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, παρακαλούμε μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες, τις επιθυμίες και 

τις σκέψεις σας σχετικά με το δικό μας ρόλο και το μέλλον της ΣΕΒΕ. Είναι όχι μόνο 

ευπρόσδεκτες, αλλά και απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου μας και την εξέλιξη της 

εταιρείας. 

. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το ΔΣ της ΣΕΒΕ 

Χαρά Γουρνάρη Αντώνης Ραφτόπουλος, Γιώργος Παραδείσης, Έλενα Ουζούνη,  

Χριστίνα Αζοπούλου, Ερμίνα Κοντακίδου, Καλυψώ Τόττη 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

www.systems-ng.gr 

systemic.association.n.gr@gmail.com 


