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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μετά την πρόσκληση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Ν. Παππά προς τις Ενώσεις
Συντακτών σε συνάντηση με στόχο την έναρξη διαλόγου για το
μέλλον
των
έντυπων
εφημερίδων
και
περιοδικών
(Α.Π.2347/16-11-17), το Δ.Σ. αποφασίζει τους άξονες βάσει των
οποίων θα εκπροσωπηθεί η ΕΣΗΕΑ στη συνάντηση, με στόχο την
ενίσχυση του έντυπου Τύπου.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΣΗΕΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συζήτηση σχετικά με την
αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της ΕΣΗΕΑ, ενέκρινε
ομόφωνα τη σχετική εισήγηση του Ταμία. Επίσης, αποφασίστηκε
κατόπιν εισηγήσεως μέλους του Δ.Σ., η Ένωση να απευθυνθεί σε
χρηματοοικονομικό σύμβουλο προκειμένου να έχει την
τεκμηριωμένη γνώμη ενός ειδικού για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των αποθεματικών της Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΗΕΑ
Ο Ταμίας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την
επικοινωνία που υπήρξε από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ

με τρεις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για μείωση των εξόδων της ΕΣΗΕΑ, και τα
συμπεράσματα των προσφορών που αυτές υπέβαλαν.
Μετά τη συζήτηση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα οι ανάγκες της
ΕΣΗΕΑ να εξυπηρετούνται πλέον από την εταιρεία Protergia, η
οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα των οικονομικών υπηρεσιών
της ΕΣΗΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι:
Πρώτα θα διερευνηθεί εάν η ΔΕΗ, αφού ενημερωθεί σχετικά με την
απόφαση του συμβουλίου να αλλάξει πάροχο, υποβάλει νέα πιο
συμφέρουσα προσφορά προς την ΕΣΗΕΑ (με την όποια μορφή,
μείωσης στις χρεώσεις, χορηγία κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση,
οι ανάγκες της ΕΣΗΕΑ θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τη
ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΤΗΣΕΕ
Το Δ.Σ., μετά την εισήγηση της Προέδρου, εγκρίνει ομόφωνα να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες με στόχο την υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας με τα Δημόσια ΜΜΕ (στενότερο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα) και την ΕΙΤΗΣΕΕ. Το ζήτημα θα τεθεί στη
σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Ν. Παππά και την αυριανή με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ κ. Β. Κωστόπουλο και θα
αποσταλεί επιστολή προς την ΕΙΤΗΣΕ για την έναρξη
διαπραγματεύσεων.

