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ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Δ.Σ., μετά την εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου κ. Α. Αγάτσα,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Η Βιβλιοθήκη στην αρχή θα λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή, 9.00-16.00. Για να την επισκεφθεί κάποιος
θα πρέπει πρώτα να επικοινωνεί με μια ηλεκτρονική
επιστολή την οποία θα αποστέλλει στην ειδική εφαρμογή
«library», θα αναφέρει το λόγο της επίσκεψης, την ημέρα
και την ώρα.
Τις ημέρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, θα εργάζονται
στον 2ο όροφο η Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος κ.
Ισιδώρα Γκούφα και ένας κλητήρας.
Θα χρειαστεί να προσληφθεί Βιβλιοθηκονόμος, προκειμένου
να γίνει καταγραφή των Βιβλίων και συστηματικότερη
τοποθέτησή τους.
Η πρόσληψη Βιβλιοθηκονόμου είναι απαραίτητη, προκειμένου
να μπορούν να ασχολούνται αργότερα Βιβλιοθηκονόμοι που
κάνουν την πρακτική τους.
Να τιμήσει, στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, την οικογένεια
Πουρνάρα με αργυρό Ξενοφώντα για τις εξαιρετικές
υπηρεσίες τους στην ΕΣΗΕΑ.
Τη σύνθεση επιτροπής απαρτιζόμενη από διαπρεπή μελή που
θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο στη Βιβλιοθήκη και θα
προτείνουν την πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
Η επιτροπή έχει ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δήμητρα Γκουντούνα.
Ηλίας Γεωργακόπουλος-Γκρης.
Δημήτρης Ζαννίδης.
Γιώργος Λεονταρίτης.
Νίκος Μπακουνάκης.
Λευτέρης Σκιαδάς.

Την

πραγματοποίηση

εγκαινίων

αμέσως

μόλις

οριστικοποιηθεί η παράδοση του έργου. Τα εγκαίνια θα
προσκληθεί να τα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Επιπλέον, θα
κληθούν και οι Πρόεδροι των κομμάτων του δημοκρατικού
τόξου.
Η Βιβλιοθήκη και η λειτουργία της θα είναι αντικείμενο
της Β’ Αντιπροέδρου (η οποία θα έχει και την εποπτεία),
όπως ορίζεται από το Καταστατικό ως καθ’ ύλην αρμόδια,
σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ.
του Μορφωτικού
Ιδρύματος Δημήτρη Γκιώνη Α’ Αντιπρόεδρο και Φανή
Πετραλιά Γενική Γραμματέα.

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθούν, στην προσεχή συνεδρίαση του συμβουλίου, ο
Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος,
προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά οι προβληματισμοί
και οι προτάσεις, ώστε να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις
προς όφελος του Μορφωτικού Ιδρύματος.

Ο Ταμίας κ. Χρ. Μαζανίτης να προετοιμάσει και να
υποβάλει αρχές Νοεμβρίου, την εισηγητική έκθεση επί του
προϋπολογισμού της ΕΣΗΕΑ χρήσεως 2019, ο οποίος θα
αποτυπώνει και τον εξορθολογισμό των εξόδων.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προσφορές κι
επιλέγοντας τη συμφερότερη, εγκρίνει ομόφωνα ποσό, ύψους, 500
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για την αποκατάσταση του ρολού της
κεντρικής εισόδου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, από την εταιρεία
«Ρολλά Φάνης».

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία η επιτροπή η οποία θα
αποσφραγίσει τις προσφορές για τη συντήρηση του κτηρίου της
ΕΣΗΕΑ να απαρτίζεται από την Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα, τον
Α’ Αντιπρόεδρο κ. Μ. Διόγο, τον Ταμία κ. Χρ. Μαζανίτη, την
Νομική Σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου και την Προϊσταμένη του
Λογιστηρίου κ. Ρ. Πέτρου.

ΘΕΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ALTER

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1

Ης

ΚΑΙ 8

ΗΣ

EGO

MEDIA/ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Τις απολύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον
Δημοσιογραφικό Οργανισμό Μαρινάκη τον τελευταίο χρόνο,
Τη συζήτηση που ακολούθησε.

Αποφασίζει ομόφωνα:

Τον ορισμό συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας «ALTER

EGO», κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώπους. Στη
συνέλευση το συμβούλιο θα προτείνει στους εργαζόμενους
κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης σε περίπτωση μη
ανάκλησης των απολύσεων.
Την έκδοση ανακοίνωσης/καταγγελίας σχετικά με την
ανάρτηση συναδέλφου στην ιστοσελίδα «tovima.gr».

