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Associate Member of E.F.T.A. TIC  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 
 

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ  Σμάρω Μάρκου, κοινωνική λειτουργός, οικογ. θεραπεύτρια 
   Ελεάνα Κουμπή, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια 
 

ΕΝΑΡΞΗ    Σεπτέμβριος 2021 
 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην Εποπτεία Ανθρώπινων 
Συστημάτων» οργανώνεται για 3η φορά.  
 

Έχει στόχο την εμπειρική και θεωρητική καλλιέργεια της εποπτικής στάσης και 
θέσης. 
Απευθύνεται σε θεραπευτές και συμβούλους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά την εξειδίκευσή τους (training).  
 
 

 
Αριστοτέλους 24, Χολαργός, 15562     Τηλ. 210  6394416, e mail: thesys@otenet.gr 

https://www.thesyscenter.com/ 
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Στην εκπαίδευση αυτή θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία για τη λειτουργία των 
συστημάτων θεραπευτής – πελάτης (άτομο, ομάδα, ζευγάρι, οικογένεια) και 
θεραπευτής – επόπτης, τα σημεία τομής αυτών των συστημάτων, και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
βοηθούμενων, καθώς και την εξέλιξη των θεραπευτών στον ρόλο τους.  
 

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με θεωρητικές γνώσεις και βιωματικά 
ερεθίσματα βασισμένα στη συστημική θεωρία όπως έχει εξελιχθεί ως κοινωνικός 
κονστρουξιονισμός, στην καταξιωτική προσέγγιση στη θεραπεία ατόμων και 
ομάδων, στην αξιοποίηση αφηγηματικών μεθόδων, στον αναστοχασμό και στις 
αρχές της διαλογικότητας.  
 

Κεντρικός τρόπος δουλειάς είναι η μετακίνηση της εστίασης από το μέρος στο όλον 
και αμφίδρομα, για την πληρέστερη κατανόηση των συστημικών φαινομένων και 
την ανάλογη αξιοποίηση τους στον θεραπευτικό διάλογο. Αφηγηματικές τεχνικές 
που επιτρέπουν την μετακίνηση του θεραπευτή στη θέση του "μη γνωρίζειν" με τις 
ηθικές διαστάσεις μιας τέτοιας μετακίνησης, συζητούνται επιμελώς καθώς και 
θέματα δεοντολογίας και πρωτοκόλλου. 
 

Η εποπτεία πλαισίου (υπηρεσίες, σχολεία, οργανισμοί) με τις ίδιες θεωρητικές 
αναφορές θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενης εκπαίδευσης.  

 
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος στο email thesys@otenet.gr και στο τηλέφωνο 
2106394416. Θα ακολουθήσει ατομική συνάντηση των υποψηφίων με τους 
εκπαιδευτές για γνωριμία και αποσαφήνιση του προγράμματος. 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ       Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021  - 7 συναντήσεις,  56 ώρες  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021  
   Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 
   Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου  
 

ΩΡΕΣ   Σάββατο 11.00 – 19.00 
Κυριακή  10.00 – 18.00 

 
ΚΟΣΤΟΣ  700 € το σύνολο της εκπαίδευσης (συμπερ. ΦΠΑ 24%) 
   

 
ΤΟΠΟΣ  Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Συστημικό Κέντρο, 

Περικλέους 3 Χολαργός, 6ος όροφος (μετρό Χολαργού). 
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Σύντομα Βιογραφικά σημειώματα  
 

Σμάρω Μάρκου  
 
Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Θεραπεύτρια από το 1986, Συστημική Σύμβουλος, 

Επόπτρια και Εκπαιδεύτρια.  

Το 1994 ίδρυσε το «Κέντρο Συστημικής Θεραπείας» το οποίο παρείχε Συμβουλευτικές και 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες.   

Το 2000, σε συνεργασία με το Kensington Consultation Center Foundation και το ‘European 

Network of Systemic Practitioners’, η Σμάρω Μάρκου εισήγαγε στην Ελλάδα τη μέθοδο της 

Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης “Systemic Appreciative Approach” στην 

Οικογενειακή Θεραπεία, στη Συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών και στην 

Εκπαίδευση. Η μέθοδος αυτή εστιάζει στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις εμπειρίες 

επιτυχίας των ανθρώπων. Έχει οργανώσει πολυάριθμες εκπαιδεύσεις για ψυχολόγους, 

θεραπευτές, στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και μάνατζερ.  

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε 

συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος των εταιρειών ΕΛΕΣΥΘ,  ΕΕΨΕ και EAP 

και κάτοχος του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας. (ECP)  

Το 2018 το «Κέντρο Συστημικής Θεραπείας» έγινε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 

επωνυμία «THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας» και σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή 

της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης στη Θεραπεία, τη Συμβουλευτική και την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου ψυχικής 

υγείας. 

Στο Κέντρο υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής προγράμματα: 

Α) «Θεραπεία Ζευγαριών: Δεσμοί, δεσμά και αγάπη» για 12η χρονιά, σε συνεργασία με την 

Άννα Δουρδούμα, Msc, Phd Ψυχολόγο, Συστημική θεραπεύτρια. 

Β) «Εκπαίδευση στην Εποπτεία Ανθρώπινων Συστημάτων», για τρίτη χρονιά, σε συνεργασία 

με την Ελεάνα Κουμπή, ψυχολόγο, συστημική θεραπεύτρια.  

Γ) «Το Καταξιωτικό Κύμα. Η Συστημική ματιά και η Καταξιωτική στάση στη δουλειά με 

ανθρώπους», για τρίτη χρονιά, σε συνεργασία με την Ιουλία Μπαλάσκα από το κέντρο 

«ΓΕΝΑΘΛΟΝ» και την Άννα Σολωμού από το κέντρο «Επίκοινες Διαδρομές» στην Πάτρα. 

Δ) «Η Γραφή στη Θεραπεία», για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με την Ιουλία Μπαλάσκα 

από το κέντρο «ΓΕΝΑΘΛΟΝ». 

 

Η Σμάρω Μάρκου από το 2018 προσφέρει τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς για την 

προώθηση των σκοπών της ΑΜΚΕ της οποίας έχει την επιστημονική εποπτεία και έτσι 

συνεχίζει να ασχολείται με την ανθρώπινη επικοινωνία όπως εκφράζεται στη γλώσσα που 
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χρησιμοποιούμε και στις ιστορίες που λέμε για τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή. 

Επίσης ασχολείται με τις αλλαγές που οι άνθρωποι επιθυμούν να κάνουν και το μέλλον που 

θέλουν να δημιουργήσουν στη ζωή και στη δουλειά τους.  

 
 

 
Κουμπή Ελεάνα, M.A., ECP – Ψυχολόγος/ Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια 

 

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ως αδειούχος ψυχολόγος και δουλεύει ως ψυχοθεραπεύτρια με 

άτομα, ομάδες και οικογένειες και ως επόπτρια. Εργάστηκε επί 10 χρόνια ως εκπαιδεύτρια 

συστημικών θεραπευτών στο ΣΚΕΨΥ, ενώ επί 8 χρόνια εργάστηκε στο ΕΠΙΨΥ ως 

ερευνήτρια, εκπαιδεύτρια και επόπτρια επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα της 

πρόληψης. Σπούδασε ψυχολογία στο University of Maryland, ΗΠΑ και έκανε μεταπτυχιακά 

στο The American University, Washington, D.C., ΗΠΑ. Ειδικεύτηκε στη συστημική 

ψυχοθεραπεία και στη συστημική διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων 

Σχέσεων. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), της Ελληνικής Εταιρίας 

Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) και της European Family Therapy Association (EFTA). 

Κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP). 

 

 


