
Μιχάλης	  Παπαδάκης,	  γλύπτης	  
Εκπρόσωπος	  του	  ΕΕΤΕ	  στο	  	  
Δ.Σ.	  του	  ΕΜΣΤ	  

Αθήνα,	  9/3/2015	  
Προς:	  
τον	  Πρόεδρο	  του	  Δ.Σ.	  του	  ΕΜΣΤ,	  κ.	  Γ.	  
Παπαναστασίου	  
	  
Κοινοποίηση:	  
στα	  μέλη	  του	  Δ.Σ.	  του	  ΕΜΣΤ	  
στη	  Διευθύντρια	  του	  ΕΜΣΤ	  	  

	  
Για	  την	  ημερήσια	  διάταξη	  10/3/2015	  και	  ορισμένες	  εισηγήσεις	  
	  
Κύριε	  Πρόεδρε,	  	  
Θέμα	  2ο:	  Υποβολή	  προς	  έγκριση	  τροποποιημένου	  Εσωτερικού	  Κανονισμού	  
Λειτουργίας	  (Εισήγηση:	  Διευθύντρια	  του	  ΕΜΣΤ)	  
Εάν	  για	  αυτό	  το	  θέμα,	  που	  είναι	  προς	  συζήτηση,	  θεωρήσουμε	  ότι	  η	  εισήγηση	  της	  
Διευθύντριας	  είναι	  αυτή	  που	  παρουσιάστηκε	  στη	  συνεδρία	  της	  5/3/2015,	  θα	  σας	  
παρακαλούσα	  να	  αφαιρεθεί	  από	  το	  κείμενό	  της	  (το	  οποίο	  ακολουθεί	  και	  τις	  
αποφάσεις	  του	  Δ.Σ.)	  η	  αναφορά	  στη	  συνεργασία	  της	  με	  τον	  εξωθεσμικό	  «κ.	  …	  
(εθελοντικά)	  λόγω	  της	  σχετικής	  του	  εμπειρίας»,	  διότι	  δημιουργούνται	  σοβαρά	  
ζητήματα	  νομικής	  φύσης	  για	  το	  Δ.Σ.	  	  
(Με	  την	  ευκαιρία:	  Δεν	  έχει	  μπει	  στην	  ημερήσια	  διάταξη	  το	  θέμα	  της	  εθελόντριας	  
που	  διεκπεραιώνει	  καθήκοντα	  ιδιαιτέρας	  γραμματέως	  της	  Διευθύντριας,	  το	  οποίο	  
επίσης	  δημιουργεί,	  εκτός	  από	  αυτά	  που	  ανέφερα	  στο	  προηγούμενο	  σημείωμά	  μου,	  
σοβαρά	  νομικά	  ζητήματα.	  	  
Παρακαλώ	  το	  Δ.Σ.	  να	  πάρει	  απόφαση	  για	  την	  κ.	  εθελόντρια	  που	  εργάζεται	  στο	  
Μουσείο.)	  
	  
Θέμα	  4ο:	  Αποδοχή	  Δωρεάς	  των	  έργων	  τέχνης	  καλλιτεχνών	  (Εισήγηση:	  Διευθύντρια	  
του	  ΕΜΣΤ)	  
Εάν	  και	  αυτή	  η	  εισήγηση	  είναι	  ίδια	  με	  αυτήν	  που	  παρουσίασε	  η	  Διευθύντρια	  στις	  
5/3/2015,	  τότε	  δημιουργείται	  πρόβλημα	  επίσης	  σοβαρό.	  Όπως	  συζητήθηκε	  
σύντομα	  στο	  Δ.Σ.	  της	  5/3/2015	  χωρίς	  να	  παρθεί	  απόφαση,	  αυτά	  τα	  έργα	  βρίσκονται	  
στις	  Συλλογές	  του	  Μουσείου	  από	  την	  προηγούμενη	  Διευθύντρια	  χωρίς	  απόφαση	  
του	  Δ.Σ.	  	  
Ως	  εκ	  τούτου,	  δεν	  νομιμοποιείται	  η	  νυν	  Διευθύντρια	  να	  εισηγείται	  την	  αγορά	  ή	  την	  
αποδοχή	  δωρεάς	  τους.	  	  
Έχουμε	  αποφασίσει	  να	  γίνει	  συνολικός	  απολογισμός	  των	  έργων	  της	  Συλλογής	  που	  
παρουσιάζουν	  διάφορα	  προβλήματα	  (ελλείψεις)	  στο	  φάκελό	  τους.	  	  
Όπως	  είχε,	  το	  πρώην	  Δ.Σ.,	  μετρήσει	  πρόχειρα,	  αυτά	  τα	  έργα	  ανέρχονταν	  περίπου	  
στα	  100.	  	  
Παρακαλώ	  να	  παρουσιαστεί	  στο	  νυν	  Δ.Σ.	  αναλυτικός	  κατάλογος	  του	  συνόλου	  των	  
έργων	  που	  έχουν	  προβλήματα	  στο	  φάκελό	  τους.	  	  



	  
Θέμα	  7o	  :	  Οικονομικά	  (Εισήγηση:	  Λογιστήριο	  του	  ΕΜΣΤ)	  

- Προϋπολογισμός	  έτους	  2015	  (Εισήγηση:	  Λογιστήριο	  του	  ΕΜΣΤ)	  
- Αποτελέσματα	  Χρήσης	  2014	  (Εισήγηση:	  Λογιστήριο	  του	  ΕΜΣΤ)	  
- Απολογισμός	  Δραστηριοτήτων	  2014	  (Εισήγηση:	  Διευθύντρια	  του	  ΕΜΣΤ)	  

Ο	  προϋπολογισμός	  του	  Μουσείου	  είναι	  θέμα	  που	  εισηγείται	  στο	  Δ.Σ.	  ο	  Διευθυντής	  
κι	  όχι	  το	  λογιστήριο.	  	  
Παρακαλώ	  να	  έχουμε	  γραπτή	  εισήγηση	  από	  τη	  Διευθύντρια,	  γιατί	  αλλιώς	  δεν	  
μπορεί	  να	  ψηφιστεί,	  δεν	  είναι	  σύννομος.	  	  
Για	  το	  θέμα	  της	  χρήσης	  2014,	  απ’	  ό,τι	  ξέρω,	  δεν	  υπάρχει	  εισήγηση	  της	  πρώην	  
Διευθύντριας	  και	  θα	  πρέπει	  να	  το	  δούμε	  αυτό	  το	  ζήτημα.	  	  
Ερώτημα:	  Σε	  τι	  συνίσταται	  η	  εισήγηση	  της	  νυν	  Διευθύντριας	  για	  τον	  απολογισμό	  
των	  δραστηριοτήτων	  2014	  που	  αφορά	  την	  προηγούμενη;	  	  
	  
Θέμα	  10:	  Διάφορα	  θέματα	  :	  Ανακοινώσεις-‐Αιτήσεις-‐Προτάσεις-‐Εξουσιοδοτήσεις	  

- Επαναδραστηριοποίηση	  ή	  επανενεργοποίηση	  των	  Φίλων	  του	  Μουσείου.	  (Εισήγηση:	  
Διευθύντρια	  του	  ΕΜΣΤ).	  
Αυτό	  το	  θέμα	  έχει	  στο	  παρελθόν	  ταλαιπωρήσει	  για	  ένα	  διάστημα	  το	  Μουσείο	  και	  
χρειάζεται	  κανονική	  εισήγηση	  της	  Διευθύντριας,	  προκειμένου	  να	  γίνει	  συζήτηση.	  	  
	  
Αυτά	  προς	  το	  παρόν.	  	  
	  
Με	  τιμή	  	  
Μιχάλης	  Παπαδάκης	  
	  


