Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 84/5-2-19
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 84
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ.:
Α) Αποδέχεται ομόφωνα τα αιτήματα διαγραφής μελών, από το
Μητρώο
της
Ενώσεως,
λόγω
αλλαγής
επαγγελματικού
προσανατολισμού:
Εμμανουήλ Γρατσιάς (αρ.πρ:130/22-1-19).
Μαρία Μπέτζελου (αρ.πρ:101/18-1-19).
Σωτήρης Μάμμος (αρ.πρ:63/14-1-19).
Μαρία Λαζάρου (αρ.πρ:261/31-1-19).

Β) Αποφασίζει ομόφωνα για τα μέλη που επιθυμούν τη διαγραφή
τους από το Μητρώο, λόγω αλλαγής επαγγέλματος, να τους
ζητείται στο εξής από τη Γραμματεία και για στατικούς κυρίως
λόγους, να προσδιορίζουν τον τόπο και τον χρόνο έναρξης της
νέας τους εργασίας.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΕΑΣ
ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ/ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΓΕ-Ε
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την αποδοχή της νέας δωρεάς της οικογένειας Πουρνάρα που
αφορά την εκτέλεση του έργου εκτίμησης, οργάνωσης του
Αρχείου της ΕΣΗΕΑ που βρίσκεται στον 7ο όροφο του κτηρίου
καθώς και της βιβλιοθηκονομικής τεκμηρίωσης των βιβλίων
που βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου και φυλάσσονται
σε τρεις χώρους, ήτοι στο κεντρικό αναγνωστήριο, τις δύο
αίθουσες του Μουσείου-Βιβλιοθήκη και στο δωμάτιο όπου
τοποθετήθηκαν τα προσωπικά βιβλία της συλλογής του
Δημητρίου Ι. Πουρνάρα. Τις εργασίες εκτίμησης, οργάνωσης
καθώς και του συντονισμού θα αναλάβουν οι κ.κ.
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης Ιστορικός-Ομότιμος Διευθυντής
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Κ. Σπ. Στάικος
Αρχιτέκτονας και ιστορικός βιβλίου. Οι ανωτέρω θα
επιλέξουν τα κατάλληλα άτομα για την εκτέλεση του έργου.
Τα συστήματα ταξινόμησης του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης
θα επιλεγούν με κριτήριο, ώστε το υλικό τους να είναι
προσβάσιμο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα
διεθνή βιβλιοθηκονομικά συστήματα. Τα συστήματα που θα
επιλεγούν θα προσδιοριστούν από τους κ.κ. Στάικο και
Σκλαβενίτη.
Την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του έργου
ανάπλασης της βιβλιοθήκης που δώρισε η οικογένεια
Πουρνάρα στην ΕΣΗΕΑ.
Την αποστολή επιστολής στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας στην οποία θα ζητείται ενημέρωση και
παραχώρηση του ψηφιακού αρχείου που τηρούσε η ΓΓΕ-Ε από
την καταγραφή, ψηφιοποίηση, καταλογράφηση του
περιεχομένου των βιβλιοθηκών της ΓΓΕ-ΙΟΜ και των φορέων
της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜ-Θ, ΙΟΜ). Πρόκειται για ένα
χρηματοδοτούμενο έργο από τους πόρους του ΕΣΠΑ
2007-2013, στο οποίο είχε λάβει μέρος και η ΕΣΗΕΑ
σύμφωνα με την απόφαση υπ’αρ:90/6-9-06, 92/19-9-2006,
51/15-9-2008.

Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς την οικογένεια
Πουρνάρα για την ευγενική δωρεά της προς την ΕΣΗΕΑ,
προκειμένου να ανακατασκευαστεί η Βιβλιοθήκη-Μουσείο του
2ου ορόφου.

ΘΕΜΑ: ΣΣΕ- ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα την πρόσκληση για την
πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και
Ενημέρωσης
κ.
Λ.
(αρ.πρ:175/25-19), προκειμένου να συνεχιστούν

Κρέτσο
και να

ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή ΣΣΕ.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
(Ο.Α.Σ.Α.)
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης για τις
κάρτες απεριορίστων διαδρομών έχοντας προχωρήσει η ΕΣΗΕΑ και
εφέτος σε συμφωνία με τον Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών) και διαθέτει από την 1 η Μαρτίου 2019
ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών (Κ.Α.Δ.) για τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς με έκπτωση 15%.
Οι ετήσιες κάρτες θα
ισχύουν για 12 μήνες από τον μήνα αγοράς.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία
θα επισημαίνεται ότι εάν και δεν πρόκειται για πλήρη
κατάργηση, καθώς η διαδικασία του αυτοφώρου εξακολουθεί να
προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το συμβούλιο θεωρεί

ότι πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία θα μειώσει δραστικά τα
περιστατικά κίνησης της αυτόφωρης διαδικασίας. Επιπλέον, θα
τονίζεται ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να οδηγήσει σε εφησυχασμό τους συναδέλφους, οι
οποίοι έχουν πρώτιστο καθήκον να τηρούν απαρέγκλιτα τους
κανόνες δεοντολογίας προς όφελος της ενημέρωσης των πολιτών
και της Δημοκρατίας.

