
Τα Νέα της ΣΕΒΕ 

Τα νέα της ΣΕΒΕ #11

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κατά τις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου του 2018 για την ανάδειξη νέου ΔΣ 
εξελέγησαν (κατά σειρά αριθμού ψήφων) οι:
Κέλλη Πατρίκου, Βιργινία Ιωαννίδου, Ανδρέας Τσονίδης, Γεωργία Ασλανίδου, Χαρά Γουρνάρη, 
Ντίνα Τσελεπή, Σταύρος Καρπουχτσής.
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτρης  Θεοδωρίδης, Δέσποινα Δριβάκου
Ελεγκτική Επιτροπή: Έφη Aγαθαγγελίδου, Δημήτρης Μουζάς, Φρόσω Μουρελή, 
Στη Συντακτική επιτροπή του Μεταλόγου εκ μέρους του ΔΣ αποφασίστηκε να συμμετέχουν η 
Κέλλη Πατρίκου και ο Σταύρος Καρπουχτσής. 

Στις 5 Μαρτίου του 2018 το νέο ΔΣ έκανε την πρώτη του συνάντηση και συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την εξής διάρθρωση, η οποία αποφασίστηκε παμψηφεί:

Πρόεδρος: Κέλλη Πατρίκου
Αντιπρόεδρος: Βιργινία Ιωαννίδου
Γ. Γραμματέας: Χαρά Γουρνάρη
Ταμίας: Ντίνα Τσελεπή
Μέλος: Γεωργία Ασλανίδου (υποστήριξη ταμία)
Μέλος: Σταύρος Καρπουχτσής (υποστήριξη γραμματείας)
Μέλος: Ανδρέας Τσονίδης (υποστήριξη προεδρείου)

Η επόμενη συνάντηση του ΔΣ της ΣΕΒΕ είναι στις 26/3/2018 στα γραφεία της ΣΕΒΕ. 
Επιθυμία όλων των μελών του ΔΣ είναι οι συνεδριάσεις του ΔΣ να είναι ανοιχτές σε 
παρακολούθηση από όλο το σώμα της ΣΕΒΕ. Προσκαλούμε λοιπόν όλα τα μέλη της εταιρείας 
στην επόμενη συνάντησή μας.  

Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση γνωριμίας του ΔΣ, επιβεβαιώθηκε η επιθυμία των μελών 
του για συνέχιση του έργου της εταιρείας, σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικής αισιοδοξίας και 
συνεργασίας, σε σχέση με το μέλλον της εταιρείας μας. Ένα θέμα που μας απασχόλησε 
ήταν η ολοκλήρωση του οικονομικού ισολογισμού της εταιρείας, κάτι που ελπίζουμε να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενή μας συνάντηση.
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Διημερίδα ΣΕΒΕ

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ αποφασίστηκε να πραγματοποιείται η διημερίδα της 
ΣΕΒΕ σε σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο και συγκεκριμένα το τελευταίο Σαββατοκύριακο 
του Νοεμβρίου, ώστε να συμβάλουμε όλοι στην εδραίωση του θεσμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ. 

Με αφορμή την απόφαση αυτή, προσκαλείστε να συμμετέχετε στην οργανωτική επιτροπή της 
φετινής διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της διημερίδας μέχρι 
26/3/18 στο systemic.association.n.gr@gmail.com

Μετάλογος

Το τεύχος 32 του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ καθώς και το blog του Μεταλόγου σας περιμένουν με την 
εξαιρετική τους θεματολογία να τα ανακαλύψετε στο: 
http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/gr 

Παράλληλα, το τεύχος 33 ετοιμάζεται πυρετωδώς.

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ (26/3/18)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της  επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ είναι:
1. Ενημέρωση για το ταμείο της ΣΕΒΕ
2. Ενημέρωση για τη συμμέτοχη μας στην ΕΘΟΣ
3. Διημερίδα ΣΕΒΕ 2018
4. Μετάλογος

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, καθώς η τάση που επικράτησε στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση ήταν αυτή της επιβίωσης, της συνέχισης του έργου αλλά και της εξέλιξης της 
εταιρείας μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ


