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ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
Η Πρόεδρος θέτει σε συζήτηση την επιστολή του υπουργείου
Εργασίας με Α.Π. 2356/17-11-17, με την οποία ζητείται από τις
ιδρυτικές Ενώσεις του ΕΔΟΕΑΠ να υποδείξουν άμεσα έναν
εκπρόσωπο για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. του Οργανισμού, κατ’
εφαρμογή του αρ.5 του α.ν.248/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το αρ.23 του ν.4498/2017.
Μετά από συζήτηση και τη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει ως
εκπρόσωπο της ΕΣΗΕΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τον κ.
Χριστόδουλο (Χρήστο) Αξελό, του Θεοδώρου.

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ο Ταμίας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση
που πραγματοποιήθηκε προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να
υποβάλουν νέα προσφορά προκειμένου να αναλάβουν το σύνολο των
τηλεπικοινωνιών της ΕΣΗΕΑ (σταθερή – κινητή τηλεφωνία και
ίντερνετ), σε μια προσπάθεια μείωσης των τηλεπικοινωνιακών
εξόδων της Ενώσεως.
Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα (με τις επιμέρους
επιφυλάξεις που εκφράστηκαν) οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της

ΕΣΗΕΑ να εξυπηρετούνται από την εταιρεία WIND, η οποία υπέβαλε
την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα και με το
επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα.
Η σύμβαση θα έχει διετή ισχύ και θα εγκριθεί από το νομικό
τμήμα της ΕΣΗΕΑ πριν την υπογραφή της. Σε περίπτωση που μέσα
στη διετία διαπιστωθεί πρόβλημα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
η σύμβαση θα καταγγελθεί πάραυτα.

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΣΑΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του ΠΣΑΤ
(Α.Π.2049/17-10-17), εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή
χορηγίας στον ΠΣΑΤ, ύψους 700 ευρώ, για την πραγματοποίηση της
ετήσιας εκδήλωσης απονομής δημοσιογραφικών βραβείων, που
πραγματοποιήθηκε στις 13/11/17, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΕΣΥΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι για τη διεξαγωγή του
8 ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ, θα πρέπει να
εξοφληθούν οι οφειλόμενες συνδρομές μέχρι και τις 30 Ιουνίου
2017, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Από το 2016 έως 6/2017 να εξοφληθεί το σύνολο των
συνδρομών, όπως είναι καταγεγραμμένο από το λογιστήριο
της ΕΣΗΕΑ.
Από τον 7/2017 έως σήμερα οι συνδρομές να υπολογίζονται
χωρίς να προσμετρώνται τα άνεργα και εν επισχέσει μέλη
(κατά το πρότυπο της συμφωνίας με τη ΔΟΔ).
Να ζητηθεί από την Ομοσπονδία η καταβολή μηνιαίου
μισθώματος, αναδρομικά από 1ης/1/2017.
Να σταλεί επιστολή προς την ΠΟΕΣΥ, με την οποία θα

ζητείται ενημέρωση για την οικονομική κατάστασή της.
Βάσει της αρχής ότι όλες οι Ενώσεις καταβάλουν την ίδια
συνδρομή ανά μέλος στην Ομοσπονδία, ό,τι ποσό καταβληθεί
από την ΕΣΗΕΑ, θα αντισταθμιστεί στο μέλλον σε περίπτωση
που υπάρξει διαφορετική συμφωνία της Ομοσπονδίας με τις
άλλες Ενώσεις.

