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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΟΔ ΣΤΟ ΓΚΝΤΑΝΣΚ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 15 & 16
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Το Δ.Σ., μετά την πρόσκληση της ΕΟΔ στην ΕΣΗΕΑ (Α.Π.
2776/27-12-2017) για τη συμμετοχή της Ενώσεως στην Διάσκεψη
«Ελεύθερα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ» στο Γκντάνσκ της Πολωνίας στις 15 &
16 Φεβρουαρίου 2018, αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπηθεί από
την Β΄ Αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του
εκπροσώπου του MEGA (Α.Π.2784/28-12-2017), για τη δύσκολη
οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι οικογένειες
8 μελών της ΕΣΗΕΑ που εργάζονται στο MEGA, αποφασίζει τη
διάθεση του ποσού των 1.000 ευρώ που έχει διαθέσει το μέλος
της Ένωσης Τ. Κοντογιαννίδης , σε ισόποσες επιταγές των 125€
από τα καταστήματα του S/M Σκλαβενίτης, σύμφωνα με τη βούληση
του διαθέτη κ. Τάσου Κοντογιαννίδη.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 7ου ΟΡΟΦΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποκατάσταση των τελευταίων
αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων που υπέδειξε το πόρισμα του
ΤΕΕ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να παραληφθεί και επισήμως ο

ανακαινισμένος

7ος όροφος

από την ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή ποσού,
ισόποσου του βοηθήματος Χριστουγέννων, ως κατ’ εξαίρεση
οικονομική ενίσχυση σε άνεργα μέλη της Ενώσεως, που
αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Το Δ.Σ., κατόπιν εξέτασης των κατατεθειμένων προτάσεων για την
οριστική επιλογή σχεδίου για τις νέες ταυτότητες των μελών
της ΕΣΗΕΑ, επέλεξε μία από τις τρεις προτάσεις, που πληροί τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που όρισε το Συμβούλιο και συγκέντρωσε
την προτίμηση των περισσότερων μελών του διοικητικού
Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει να καλέσει:
Σε συνέλευση τους εργαζόμενους συναδέλφους της
εφημερίδας, στην ΕΣΗΕΑ.
Σε συνάντηση την εργοδοσία της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»
στην ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να απαιτήσουν την εξόφληση των
δεδουλευμένων των εργαζομένων και την διατήρηση των
θέσεων εργασίας των εργαζομένων στην κυριακάτικη έκδοση
της εν λόγω εφημερίδας.

ΘΕΜΑ: ΕΦ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το Δ.Σ., μετά από ενημέρωση της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ, σχετικά με
την παράκληση συναδέλφων δημοσιογράφων στην εφ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
να επεκταθεί η παράταση για τις Διακηρύξεις – Δημοσιεύσεις,
που δόθηκε στις περιφερειακές Ενώσεις Τύπου, και στις
αθηναϊκές εφημερίδες, μετά την κατάργηση, με μνημονιακό νόμο,
των Διακηρύξεων – Δημοσιεύσεων στις αθηναϊκές εφημερίδες,
αποφασίζει να επιμείνει και να συνδράμει ολοκληρωτικά στην
επίτευξη της προσπάθειας αυτής.

