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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου ενημερώνει το Δ.Σ. ότι, μετά από
τηλεφωνικές συνομιλίες με τους Προέδρους των αδελφών Ενώσεων
κ.κ. Κ. Κορτέση (ΕΣΗΕΠΗΝ) και Μ. Γκανά (ΕΠΗΕΑ), έλαβε γνώση
ότι:
Κατά την απόδοση του αγγελιοσήμου, που εισπράχθηκε από
1/11/2012 έως 31/12/2012, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρακράτησε το
ποσό των 320.000,00 ευρώ για την κάλυψη διοικητικών
εξόδων, όπως αποδεικνύεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με
Α.Π.257/31-1-13, που παγίως αποστέλλεται από το Ταμείο
προς την κάθε Ένωση και αναγράφει αναλυτικά τα
δικαιώματά της.
Μετά από αναλυτική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει:

Την αποστολή επιστολής προς τη διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με
την οποία θα ζητείται α) να αποσαφηνίσει σε τι
συνίστανται τα διοικητικά έξοδα και τι αφορούν οι
συγκεκριμένες διοικητικές δαπάνες, ύψους 320.000 ευρώ
και β) θα ζητούνται τα πρακτικά της συνεδρίασης που
ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις.
Τη διεκδίκηση των 70.000 ευρώ και πλέον, που αναλογούν
στην ΕΣΗΕΑ, με όλα τα νόμιμα μέσα.
Τη συζήτηση του θέματος της εκπροσώπησης της ΕΣΗΕΑ στο
Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην επόμενη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 22/12-11-13
για το αγγελιόσημο, αποφασίζει:
Να προετοιμαστεί πλήρης νομικός φάκελος.
Να ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία η προετοιμασία
φακέλου με όλα τα οικονομοτεχνκά στοιχεία που θα
καταρρίπτουν στην ουσία τους τα επιχειρήματα που
χρησιμοποιεί η πολιτική ηγεσία ορμώμενη από τα στοιχεία
που περιλαμβάνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για τους κοινωνικούς
πόρους και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.
Την εκ νέου πραγματοποίηση συναντήσεων με την πολιτική
ηγεσία και συγκεκριμένα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
κ. Β. Βενιζέλο και τον αναπληρωτή οικονομικών κ. Χρ.
Σταϊκούρα, αλλά και με εκπροσώπους όλων των κομμάτων της
αντιπολίτευσης που ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο.
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους διευθυντές των
ΜΜΕ.
Οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ να ενημερώσουν το
Διοικητικό Συμβούλιο μόλις λάβουν γνώση της νέας έκθεσης
ΟΟΣΑ.

