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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΣΗΕΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα οι συνεδριάσεις
του να είναι ανοιχτές στα μέλη του Μεικτού Συμβουλίου, τα
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται σε αυτές, ως
παρατηρητές.

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης υπ’
αρίθμ.7/6-7-17, εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της κ. Άριας
Αγάτσα στο συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η ΔΟΔ, στις 24-25/7,
στη Ντόχα του Κατάρ, καθώς η Πρόεδρος αδυνατεί να ταξιδέψει
λόγω της τριμερούς συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας, με θέμα
τη χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ, που ορίστηκε τη Δευτέρα 24/7/17.

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ- ΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πραγματοποίηση
συναντήσεων με το Δ.Σ του ΕΣΡ, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τους
Προέδρους των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ενόψει της
αδειοδότησής τους. Επίσης, εγκρίνεται η αποστολή των προτάσεων
της ΕΣΗΕΑ για το θέμα στον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών κ. Π.

Σκουρλέτη.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση
απεργιακού βοηθήματος, ύψους 200 ευρώ, σε δέκα από τους
σαράντα εργαζόμενους του Ομίλου «Πήγασος», οι οποίοι το
αιτήθηκαν στο Διασωματειακό και δεν καλύπτονται από οικείες
Ενώσεις (Α.Π.1569/17-7-17). Οι υπόλοιποι τριάντα εργαζόμενοι,
θα λάβουν το βοήθημα από τις Ενώσεις του Διασωματειακού ΕΠΗΕΑ,
ΕΣΠΗΤ και ΕΤΗΠΤΑ. Το βοήθημα θα δοθεί με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που χορηγήθηκε στα μέλη της ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με την
απόφαση υπ’ αρίθμ.4/23-6-17.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΒΗΜΑ FM», ΤΟΥ ΔΟΛ
Το

Διοικητικό

Συμβούλιο

εγκρίνει

ομόφωνα

τη

χορήγηση

οικονομικού βοηθήματος, ύψους 250 ευρώ, στους εργαζόμενους του
Ρ/Σ «ΒΗΜΑ FM», οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν έλαβαν τις
πληρωμές που έλαβαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ΔΟΛ, καθώς ο
ραδιοφωνικός σταθμός ανήκει σε θυγατρική εταιρεία και δεν
προβλέπεται τέτοιου είδους διαδικασία στο καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης υπό το οποίο τελεί ο Όμιλος (Α.Π. 1545/13-7-17).

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την πρόταση της Προέδρου κ. Μ.
Αντωνιάδου, εγκρίνει ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τον
υπ. Δικαιοσύνης κ. Δ. Παπαγγελόπουλο, με την οποία θα
ζητούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα μέλη, που θα
υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» έως

τις 31/7/17 (αντί για τις 30/6/17 καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δηλώσεων) να μην υποχρεωθούν στην καταβολή
διοικητικού προστίμου.

