ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΟΥ / ΤΗΣ

…………………………………………………

ΩΣ ∆ΟΚΙΜΟΥ / ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Ηµεροµηνία: …………………….

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΕΣΣΚΕΨΟ

Παρακαλώ όπως µε κάνετε δεκτό / δεκτή ως δόκιµο / τακτικό µέλος της
Εταιρείας σας. Σας δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχοµαι το Καταστατικό.
Σας επισυνάπτω όλα τα προβλεπόµενα από το Καταστατικό δικαιολογητικά.

Με τιµή

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνιστώ και προτείνω τον / την …………………………………………………..
ως δόκιµο / τακτικό µέλος της Εταιρείας.

1.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

2.

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

(Ονοµατεπώνυµο)

(Υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Προς τα µέλη της ΕΕΣΣΚΕΨΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουµε τα κριτήρια ανάδειξης τακτικών µελών της Εταιρείας τα οποία
διαµορφώθηκαν τελικά και ψηφίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της 24/9/1999.
Κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού για την εγγραφή τακτικού µέλους απαιτούνται:
Γραπτή άιτηση του ενδιαφερόµενου µε δήλωση αποδοχής του καταστατικού και
ταυτόχρονη γραπτή σύσταση και πρόταση δύο τακτικών µελών, καθώς και
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα και πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία
οικογένειας. Ισχύουν επίσης τα εξής συµπληρωµατικά κριτήρια:
1. Προκειµένου για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, είναι απαραίτητο οι
επιστήµονες αυτοί να έχουν ασκήσει το επάγγελµά τους σε κλινικό-θεραπευτικόσυµβουλευτικό πλαίσιο επί µια, τουλάχιστον, τριετία µετά τη λήψη του πτυχίου
τους.
2. Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία οικογένειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
τριετής, για όλους τους υποψηφίους και να περιλαµβάνει 400, κατ’ ελάχιστον,
εκπαιδευτικές ώρες (κατανεµηµένες σε θεωρητική κατάρτιση, θεραπευτικές
συνεδρίες και εποπτεία του θεραπευτικού έργου). Κατά τη διάρκεια της τριετούς
εκπαίδευσης ο (η) εκπαιδευόµενος (η) θα πρέπει να έχει αναλάβει τουλάχιστον
πέντε οικογένειες/ζεύγη ως θεραπευτής (τρια) ή συνθεραπευτής (τρια).
3. Το υποψήφιο τακτικό µέλος θα πρέπει να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον ένα
έτος από την ολοκλήρωση της τριετούς εκπαίδευσης και να έχει ασκήσει επί ένα
τουλάχιστον έτος την ψυχοθεραπεία οικογένειας µετά την ολοκλήρωση αυτή.
Πέρα από το απαραίτητο, κατά το άρθρο 5, πιστοποιητικό εκπαίδευσης,
απαιτείται η πιστοποίηση της άσκησης επί ένα τουλάχιστον έτος από
επιβλέποντα ή επόπτη.
4. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα αναφερόµενα κριτήρια
εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία οικογένειας, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές
υποψηφιότητες συναδέλφων οι οποίοι (ες) µέχρι και το 1999 έχουν συστηµατικά
ασκήσει την ψυχοθεραπεία οικογένειας επί πενταετία τουλάχιστον. Η άσκηση
αυτή πιστοποιείται όπως και προηγουµένως. Σχετικά µε τα δόκιµα µέλη της
Εταιρείας ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού.
Απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση της διετούς κατ’ ελάχιστον εκπαίδευσής τους
στην ψυχοθεραπεία οικογένειας.
Σας επισυνάπτουµε έντυπη αίτηση υποψηφίων τακτικών και δόκιµων µελών.
Υπενθυµίζουµε ότι το δικαίωµα εγγραφής στην Εταιρεία έχει οριστεί στο ποσό των 40
€ και η ετήσια συνδροµή 30 € για τα τακτικά και 15 € για τα δόκιµα µέλη.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Β. Ποµίνι

Κ. Μπατσαλιάς

ΕΕΣΣΚΕΨΟ: Παπαδιαµαντοπούλου 3, Αθήνα 115 28-Τηλ. 210 72 95 532
E-mail: hestafta@otenet.gr

