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     Θέμα  : Έναρξη  Λειτουργίας  Νέων Ιδιόκτητων Γραφείων  ΣΕΨ   

                                        Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013    
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι σε λίγες 

μέρες ολοκληρώνονται οι  απαραίτητες εργασίες  υποδομής για την 

εύρυθμη λειτουργία των νέων ιδιόκτητων γραφείων του ΣΕΨ.  Τα νέα 

γραφεία, δωρεά Σοφίας Βερβελίδου,  ανακαινίστηκαν πλήρως με 

αποκλειστική δαπάνη  των μελών του  ΣΕΨ ,  ευθύνη  και  επίβλεψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,   ώστε να είναι ένας  λειτουργικός 

επαγγελματικός χώρος  αντάξιος της ιστορίας και της εμβέλειας του 

έργου του  συλλόγου μας.  Αποτελούν ένα πραγματικό κόσμημα  σε μια 

από τις καλύτερες  περιοχές   των Αθηνών με υψίστη αρχαιολογική αξία. 

Από  τούδε  και  στο εξής  θα στεγάσουν τις δράσεις του ΣΕΨ ,  αλλά  και 

τις επόμενες γενιές των  ψυχολόγων. 

 

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013  παύει οριστικά η λειτουργία των γραφείων του 

ΣΕΨ  στην  οδό  Δασκαλάκη 35.  

 

 Τα νέα  γραφεία,  επειδή μεσολαβούν και οι διακοπές του καλοκαιριού,  

θα αρχίσουν να λειτουργούν  την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013.  

 

Η διεύθυνση των καινούργιων γραφείων, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι: 

 Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42, Αθήνα 10558  στον   2ο Όροφο.   

Τα τηλέφωνα και το Fax παραμένουν τα ίδια , τηλ: 210-6913500   

Fax : 210-6913053  και οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι  

Τρίτη πρωί 10:00-13:00, Τετάρτη και Πέμπτη 17:00-20:00 το απόγευμα.  



 

Τα νέα γραφεία  είναι απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο  των  

Στύλων  του  Ολυμπίου Διός και  απέχουν λίγα λεπτά από τις στάσεις του 

metro  Ακρόπολη η Σύνταγμα  καθώς και από τον σταθμό του τραμ στο 

Σύνταγμα.  Ακριβώς πίσω από τα γραφεία,  στην οδό  Δαιδάλου 23 , 

υπάρχει ιδιωτικός σταθμός αυτοκινήτων (Parking) με πληρωμή, καθώς 

επίσης και θέσεις στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων με κάρτα.   
 

                                             

 

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

         

  Η Πρόεδρος                        Ο  Γεν.  Γραµµατέας                                     

                            

Βασιλική  ∆. Μπουκουβαλα                        ΄Aγγελος  Γ. Καράµπελας  

 Κλινικός Ψυχολόγος                                        Κλινικός Ψυχολόγος  

 


