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Τα Νέα της ΣΕΒΕ 

Ιούνιος 2022 

 

Αγαπητοί / αγαπητές συνάδελφοι, αν και το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, οι εργασίες της ΣΕΒΕ 

συνεχίζονται δυναμικά. 

 

Ομάδες συζήτησης για κοινωνικά θέματα 

Το επόμενο διάστημα θα σταλεί ενημερωτικό mail από τη ΣΕΒΕ που θα προσκαλεί όλα τα μέλη 

της Εταιρείας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε συναντήσεις / συζητήσεις με 

αντικείμενο κοινωνικά θέματα που απασχολούν. Η νέα δράση της ΣΕΒΕ θα πραγματοποιηθεί 

σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων και στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με κοινωνικά θέματα.  

 

Προσβασιμότητα της ιστοσελίδας της ΣΕΒΕ 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΒΕ ψήφισε ομόφωνα την πραγματοποίηση τεχνικών 

παρεμβάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ώστε να καταστεί προσβάσιμη σε όλα τα άτομα 

που έχουν την επιθυμία να την επισκεφθούν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που εμποδίζουν την 

απρόσκοπτη ενημέρωσή τους (π.χ. δυσκολίες στην όραση, ακοή κλπ.). Το επόμενο διάστημα 

θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις, όπως η προσθήκη χάρτη ιστότοπου, εναλλακτικών κειμένων 

και υποτιτλισμού του οπτικοακουστικού υλικού, προσθήκη εργαλείου προσβασιμότητας χρήστη, 

διορθώσεις και άλλες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα όλων να επισκέπτονται 

τον ιστότοπο της εταιρείας μας.  

 

ΕΘΟΣ 

Στις 08.05.2022 οι εκπρόσωποι της ΣΕΒΕ στην ΕΘΟΣ συμμετείχαν στην εκλογοαπολογιστική 

συνέλευση της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ότι η ΣΕΒΕ, σύμφωνα με 
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το καταστατικό της ΕΘΟΣ, αύξησε τον αριθμό των εκπροσώπων της στις συνελεύσεις της 

Ομοσπονδίας, καθώς και την αντίστοιχη συνδρομή της. Στη φετινή συνέλευση έγινε 

απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΟΣ με 

υπερψήφιση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού και εκλογή νέου ΔΣ. Η συζήτηση για 

τον τίτλο του/της ψυχοθεραπευτή/ριας παραπέμφθηκε για επόμενη συνέλευση, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 25.09.2022.  

Υπενθυμίζουμε ότι η όλη συζήτηση αφορά, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:  

 Θέσπιση κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία.   

 Ορισμός προσωπικής θεραπείας / προσωπικής ανάπτυξης του/ης ψυχοθεραπευτή/ριας.     

 Από ποια επαγγέλματα γίνονται δεκτά τα υποψήφια μέλη;   

 Είναι προαπαιτούμενο να ασκούν κλινικό έργο τα εκπαιδευόμενα άτομα; 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.ά. 

 

Ομαδικές εγγραφές συνέδριο EFTA 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΣΕΒΕ, το προηγούμενο διάστημα στάλθηκε 

υπενθύμιση προς τα μέλη της Εταιρείας για τη δυνατότητα ομαδικής εγγραφής στο Συνέδριο της 

EFTA στη Ljubljana, 7-10 Σεπτεμβρίου 2022. Ήδη κάποια μέλη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και 

θα συμπεριληφθούν στην ομαδική εγγραφή στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

ΕΘΟΣ.  

 

Ημερίδα Μεταλόγου 

Στις 21.05.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και με επιτυχία η φετινή ημερίδα του 

περιοδικού μας. Η ημερίδα είχε το θέμα: “Από την εμπλοκή σε εμπόλεμες διαφορετικότητες σε 

πορεία για ειρηνική συνύπαρξη; Απόηχοι στη θεραπευτική συζήτηση...” και ήταν αφιερωμένη 

στη μνήμη του Humberto Maturana.   

Συμμετείχαν περίπου 90 άτομα, τα οποία ήταν κυρίως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικοί 

από τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και άτομα με άμεση ή έμμεση 

σχέση με τη συστημική ψυχοθεραπεία. 
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Ευχαριστούμε, ιδιαίτερα, το σύνολο των ομιλητών/ριών από διάφορους κοινωνικούς χώρους, 

που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της Οργανωτικής Επιτροπής και συμμετείχαν στη φετινή 

ημερίδα η οποία, όπως κάθε χρόνο, απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για την οργάνωσή της, για 

την επιλογή του θέματος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το προσέγγισαν οι ομιλητές/ριες. 

Η ΣΕΒΕ ευχαριστεί τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Μεταλόγου, αλλά και όσα άτομα 

βοήθησαν, ώστε να πραγματοποιηθεί μια τόσο επιτυχημένη εκδήλωση.   

 

Μετάλογος 

Σε συμφωνία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΒΕ να υιοθετήσει την κοινή 

πρόταση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΒΕ και της Συντακτικής Επιτροπής 

του Μεταλόγου σχετικά με τη δημιουργία ειδικής επιτροπής, που θα επεξεργαστεί πρόταση για 

το μέλλον του περιοδικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το παρόν ΔΣ ήδη οργανώνει τη 

συγκρότηση της συγκεκριμένης επιτροπής. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να σας 

παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο εγχείρημα. 

 

Ομάδα Συναδελφικής Εποπτείας 

Η ομάδα συναδελφικής εποπτείας έχει επανεκκινήσει τις συναντήσεις της από τον Ιανουάριο 

του 2022 μία Πέμπτη το μήνα στις 20.30 με συντονισμό της συναδέλφου, κυρίας Συμεωνίδου 

Δήμητρας. Κάθε φορά που εγγράφεται στη ΣΕΒΕ κάποιο νέο μέλος, ενημερώνεται για τις 

δυνατότητες που του παρέχονται, ανάμεσα στις οποίες είναι και το δικαίωμα να συμμετάσχει 

στις συναντήσεις της ομάδας συναδελφικής εποπτείας. 

 

Ομάδα Μελέτης και Αναστοχασμού των άρθρων του Μεταλόγου 

Η καθιερωμένη συνάντηση της ομάδας Μελέτη και Αναστοχασμού των άρθρων του Μεταλόγου 

δεν πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, λόγω εντατικών εργασιών για την υλοποίηση της Ημερίδας 

του Μεταλόγου. Αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη συνάντηση της Ομάδας που 

συντονίζει η συνάδελφος κυρία Καρανικολάου Γιάννα και τον ορισμό της θεματολογίας της.  
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Διημερίδα της ΣΕΒΕ 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή της 

Διημερίδας της ΣΕΒΕ για φέτος έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, 

ώστε να καταθέσουν προτάσεις για συμμετοχή στη Διημερίδα που θα έχει τίτλο: “Τρόποι και 

τόποι αντίστασης, ασφάλειας και πολυφωνίας. Ανισότητες, βίες και καταστροφές” και θα 

πραγματοποιηθεί στις 26-27/11/2022. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 

15/7/2022 στο email: organotikiseve@gmail.com .  

. 

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 
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