Πρακτικό 28 / 30.12.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 27/12/2019
ώρα 23:00 έως Σάββατο 28/12/2019 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Ορισμός της ημερομηνίας 1/1/2020 κατόπιν της οποίας υιοθετείται άμεσα η
γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών της 21/12/2019 που εστάλη
στον Ευθύμιο Παπασταυρίδη ως απάντηση σε δύο ερωτήματα γλωσσικής φύσεως, τα
οποία απηύθυνε ο ίδιος στις 19/12/2019 στο εν λόγω Ίδρυμα.
ΘΕΜΑ 2: Αξιολόγηση πρότασης του Γιώργου Μουζεβίρη προς το Δ.Σ. με την οποία
ζητά να αποσταλεί εισήγηση προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων για τροποποίηση
των όρων αποδοχής λέξεων με θέσπιση του κάτωθι εδαφίου: "Δεν είναι δεκτή η χρήση
του ευφωνικού τελικού ν στα επίθετα, παρά μόνον εάν δίδεται ρητώς στα αποδεκτά
λεξικά".
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος έλαβε το
λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ως άνω θέματα. Τα θέματα συζητήθηκαν και
τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις.
Ακολούθησε ψηφοφορία από Σάββατο 28/12/2019 ώρα 23:00 έως Δευτέρα 30/12/2019
ώρα 23:00. Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Να αναρτηθεί άμεσα η γνωμοδότηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. (μενού Όροι
αποδοχής λέξεων / Γνωμοδοτήσεις ιδρυμάτων). Να σταλούν ενημερωτικά ιμέιλ στους
Ομίλους καθώς και σε όλα τα μέλη της Π.Ε.Σ., με τα οποία θα γνωστοποιείται ότι η
ετυμηγορία του Ι.Ν.Σ. θα ισχύει από 1/1/2020.
ΘΕΜΑ 2: Αξιολογείται θετικά η πρόταση. Θα συμπεριληφθεί στις υπόλοιπες εισηγήσεις
που έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά και (σύμφωνα με το άρθρο 21.25 του καταστατικού)
θα αποσταλούν στους Ομίλους το αργότερο μέχρι 31/12/2019, ούτως ώστε (σύμφωνα
πάντα με το ίδιο άρθρο του καταστατικού) να συγκληθούν το αργότερο μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου και οι Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων, οπότε και θα τοποθετηθούν όλοι
υπέρ ή κατά των εν λόγω εισηγήσεων.
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