Τα Νέα της ΣΕΒΕ
φεβρουάριος 2020
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τις εκλογές της 2ης Φεβρουαρίου του 2020 το νέο ΔΣ έκανε την πρώτη του συνάντηση
(10/2/20) και συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής διάρθρωση, η οποία αποφασίστηκε
παμψηφεί:
Πρόεδρος: Βιργινία Ιωαννίδου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Θεοδωρίδης
Γραμματέας: Έλενα Ουζούνη
Ταμίας: Ντίνα Τσελεπή
Μέλος: Χαρά Γουρνάρη
Μέλος: Αντώνης Ραφτόπουλος
Μέλος: Δήμητρα Συμεωνίδου
Σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του νέου ΔΣ να γνωριστούν, να
ανταλλάξουν απόψεις γύρω από αρκετά ζητήματα, να διευθετήσουν εκκρεμότητες και να
λάβουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Η επόμενη συνάντηση του ΔΣ της ΣΕΒΕ είναι στις
09/03/2020 στις 21:15 στο γραφείο της Έλενας Ουζούνη (Ερμού 31).

Μετάλογος
Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2/2/20) συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την
ανάθεση της ανακατασκευής του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ στον διαχειριστή του περιοδικού κ. Νίκο
Ανέστη. Αναμένεται από τον κ. Ανέστη να ολοκληρώσει την ανακατασκευή ως τέλη Μαΐου
2020. Ως αμοιβή θα λάβει από τη ΣΕΒΕ 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για τη
διαχείριση του περιοδικού και το uploading των τευχών 37, 38, 39 και 40 θα λάβει ο κ. Ανέστης
όλα τα καθαρά έσοδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ από 1/1/20 έως 31/12/21.
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Συντακτική επιτροπή Μεταλόγου
Η Συντακτική Επιτροπή του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ θα αποτελείται από τα εξής πέντε μέλη: Ιωάννα
Καρανικολάου, Δημήτρης Μουζάς, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης
Φιλοκώστας.

Ημερίδα Μεταλόγου
Στη ΓΣ αποφασίστηκε η ημερίδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ να πραγματοποιείται το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Φέτος η ημερίδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 23/5/2020. Αν θέλετε, μπορείτε
να συμμετάσχετε στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας επικοινωνώντας άμεσα με τη
Συντακτική Επιτροπή στο mail: metalogos.gr@gmail.com

Συνδρομή Μεταλόγου
Υλοποιώντας απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, αποφασίστηκε να γίνει η συνδρομή του
ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ ετήσια.
Αυτό σημαίνει ότι οι συνδρομητές του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή 30€
για το 2020, θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του
2020. Μετά θα χρειάζεται ανανέωση της ετήσιας συνδρομής, για να διατηρηθεί η πρόσβαση σε
όλο το υλικό του περιοδικού. Αυτά θα ισχύουν ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της
συνδρομής του περιοδικού.
Επομένως, τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της ΣΕΒΕ για το 2020 (συνδρομή ΣΕΒΕ 50 €) θα
έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό του περιοδικού ως τα τέλη της χρονιάς και στη συνέχεια, με
την ανανέωση της συνδρομής τους προς τη ΣΕΒΕ θα παρέχεται αυτόματα η πρόσβαση στο
περιοδικό.
Ως μεταβατική περίοδος ορίζεται το διάστημα που διανύουμε έως και τις 31/12/2020, κατά το
οποίο:
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Παραμένει ως 31/12/20 η δυνατότητα απόκτησης μεμονωμένων τευχών (προς 10 ευρώ

ανά τεύχος) για όσους αναγνώστες δεν είναι μέλη της ΣΕΒΕ.


Οι συνδρομητές παλιότερων τευχών (μέλη & μη-μέλη ΣΕΒΕ) θα διατηρήσουν την

πρόσβαση σε αυτά ως τις 31/12/2020 και στη συνέχεια, η πρόσβαση σε όλο το περιοδικό θα
παρέχεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 30 ευρώ.


Η συνδρομή των Ινστιτούτων παραμένει στα 100 ευρώ ετησίως, ενώ από 01/01/2021,θα

ανέρχεται στα 130 € ετησίως.


Για Οργανισμούς, όπως το ΑΠΘ, τον ΟΚΑΝΑ κοκ. θα ισχύουν οι υπάρχουσες συμφωνίες.

Διημερίδα ΣΕΒΕ και οργανωτική επιτροπή
Σημαντική υπενθύμιση: η ΓΣ έχει αποφασίσει ότι η διημερίδα θα πραγματοποιείται το
προτελευταίο ή τελευταίο ΣΚ του Νοεμβρίου και αυτή την απόφαση θα τη λαμβάνει η ετήσια
Γενική Συνέλευση.
Σε συμφωνία με αυτήν την απόφαση, ορίστηκε η πραγματοποίηση της Διημερίδας της ΣΕΒΕ
στις 21-22 Νοεμβρίου 2020 σε συνεργασία με την ΕΘΟΣ, καθώς είναι η σειρά της ΣΕΒΕ να
διοργανώσει την ημερίδα της ΕΘΟΣ. Η απόφαση αυτή θα συζητηθεί με την ΕΘΟΣ και θα
υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Το θέμα της διημερίδας θα έχει σχέση με τη φύση. Για την
οργανωτική επιτροπή της διημερίδας δήλωσαν διαθεσιμότητα στη ΓΣ οι: Δέσποινα Δριβάκου,
Ιωάννα Καρανικολάου, Δημήτρης Μουζάς, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη και Φρόσω Μουρελή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται (πέρα από όσους έχουν ήδη δηλώσει) να συμμετέχουν
στην οργανωτική επιτροπή, να το δηλώσουν μέχρι 31/03/20 στο
systemic.association.n.gr@gmail.com.

ΕΘΟΣ
Κλήθηκαν τα μέλη της ΣΕΒΕ, να δηλώσουν διαθεσιμότητα ως αντιπρόσωποι της ΣΕΒΕ στην
ΕΘΟΣ. Τους πέντε αντιπροσώπους που θα εκλέξει το ΔΣ θα κληθεί να τους αποδεχθεί η
επόμενη Γενική Συνέλευση, καθώς στις 2/2/20 δεν εκλέχτηκαν αντιπρόσωποι.
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Νέα ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα της ΣΕΒΕ άλλαξε!
Επισκεφτείτε τη ΣΕΒΕ στο systems-ng.gr
σύντομα με ακόμη περισσότερες πληροφορίες και νέα!

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, παρακαλούμε μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες και τις επιθυμίες
σας σχετικά με το δικό μας ρόλο και πιθανές δράσεις της ΣΕΒΕ. Είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες
αλλά και απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου μας και για την εξέλιξη της εταιρείας

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ της ΣΕΒΕ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.systems-ng.gr
systemic.association.n.gr@gmail.com
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