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Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 36/23-1-18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 36
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την απόφαση που ελήφθη
δια περιφοράς και εγκρίνει κατά πλειοψηφία ποσό, ύψους 5.000
ευρώ, για την αποκατάσταση ζημιάς της κεντρικής θέρμανσης του
κτηρίου.

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ.
32/21-12-17, αποφασίζει ομόφωνα οι αίθουσες να διατίθενται
δωρεάν στα μέλη της ΕΣΗΕΑ, με την ελάχιστη επιβάρυνση της
επιμέλειας (Αίθουσα 1ου ορόφου: λειτουργικά έξοδα 30 ευρώ και
επιμέλεια 30 ευρώ, σύνολο 60 ευρώ / Αίθουσα 3 ο υ ορόφου:
λειτουργικά έξοδα 20 ευρώ και επιμέλεια 30 ευρώ, σύνολο 50
ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 32/21-12-17 και το
επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα του λογιστηρίου).

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΛΥΧΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 10
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα: α) την αποκατάσταση ζημίας που
έχει προκληθεί από τη διαρροή του καλοριφέρ στο διαμέρισμα επί
της οδού Σταδίου 10, α’ όροφος, αριθμός γραφείου 111, του
Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου και β) το κόστος αυτής να
καλυφθεί από το Κληροδότημα.

ΘΕΜΑ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Τη δημιουργία ενός αρχείου ακινήτων. Τη σύνταξη ενός
φακέλου για κάθε ακίνητο κυριότητος ΕΣΗΕΑ και των
Κληροδοτημάτων Λύχνου, Βιδάλη και Δρακόπουλου, που θα
περιέχει: i) Πολεοδομική άδεια, ii) Αρχιτεκτονικά σχέδια, iii)
Τοπογραφικό διάγραμμα αδείας, iv.) Διάγραμμα καλύψεως, v.)
Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, vi) Αυτοψία για κάθε
ακίνητο, όσα απαιτούνται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,
προκειμένου το ακίνητο να είναι κατάλληλο προς
ενοικίαση/πώληση.
Β) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα εκδίδεται μόνο
στην περίπτωση που το ακίνητο είναι πλέον κατάλληλο προς
αξιοποίηση (μίσθωση/πώληση).

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ MEGA CHANNEL
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τριμερή συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας για τον Τ/Σ
«MEGA CHANNEL», αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση
συνάντησης: α) με τους μετόχους της εταιρείας ΤΥΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.,
β) με τους επικεφαλής των τραπεζών και γ) με τον Γεν.

Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Ανδρέα Νεφελούδη, προκειμένου να βρεθεί λύση για τους
εργαζόμενους του σταθμού και να λάβουν τα νόμιμα δεδουλευμένα
τους.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την κάλυψη των εξόδων: α) από την
παραγγελία πρόχειρου φαγητού για τους εργαζόμενους στον Τ/Σ
MEGA CHANNEL κατά τη συγκέντρωσή τους στις 10/1/18 που έλαβε
χώρα στις εγκαταστάσεις του σταθμού και β) από την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Μεικτού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αποσταλεί
επιστολή προς τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, με την οποία θα ζητείται
να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων που πληρώνουν οι συνάδελφοι
για τις αναδρομικές εισφορές στον ΕΔΟΕΑΠ, δεδομένου ότι οι
εργαζόμενοι έχουν υποστεί μείωση στο μισθό τους και δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την πραγματοποίηση:
Συνέλευσης των εργαζομένων του Ομίλου «ΠΗΓΑΣΟΣ».
Όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να
διεκδικηθεί το επίδομα αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ για
τους εργαζόμενους του Ομίλου.

ΘΕΜΑ: ΓΓΕ-ΓΓΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τη
ΓΓΕ-ΓΓΕ, σχετικά με το θέμα της υπογραφής ΣΣΕ.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΚΟΚΚΙΝΟ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
Την κήρυξη στάσης εργασίας την Τρίτη, 23/1/18 και την
Τετάρτη, 24/1/18 στον Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ», για όλους όπως
δημοσιογράφους που εργάζονται στον ραδιοφωνικό σταθμό
«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και στην ιστοσελίδα «stokokkino.gr», σε
συνεννόηση με την ΕΠΗΕΑ και την ΕΤΕΡ (ομόφωνο).
Την αποστολή επιστολής στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ρ/Σ “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ”, επισημαίνοντας ότι έναρξη διαλόγου
προϋποθέτει την ανάκληση των απολύσεων. Στην επιστολή θα
τονίζονται οι θέσεις των εργαζομένων όπως αυτές
κοινοποιήθηκαν από την εκπρόσωπο (Α.Π./124/22-1-2018) –
(κατά πλειοψηφία).

