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ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας τον ονομαστικό κατάλογο
των υποψήφιων προς εγγραφή μελών και σε συνέχεια της
συνεδρίασης υπ’ αρ. 38/12-6-20:
Α) Εγκρίνει ομόφωνα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. i) Όσον αφορά το ηλικιακό όριο ορίζεται το 50 ο αντί το
45ο που είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση υπ’
αρ. 38/12-6-20 και να μην τεθεί ηλικιακό όριο για τους
υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις και εργάζονται
σε δημόσια ΜΜΕ.
2. ii) Οι παραπάνω προϋποθέσεις ψηφίστηκαν με τη δέσμευση
ότι στις επόμενες εγγραφές θα ισχύσει ό,τι αναφέρεται
στις διατάξεις του Καταστατικού.
B) Αποφασίζει
πρακτικά):

(οι

ψηφοφορίες

καταγράφονται

στα

πλήρη

Να καλέσει ογδόντα τρία (83) υποψήφια μέλη, σε γραπτές
εξετάσεις, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 στις 10 π.μ.,
σύμφωνα με τον ονομαστικό κατάλογο της Γραμματείας.
Η επιτροπή που θα προτείνει στο συμβούλιο το θέμα των
εξετάσεων θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Στ. Καπάκο Γενικό
Γραμματέα, Α. Αγάτσα Α’ Αντιπρόεδρο, Αγγ. Γυπάκη Β’
Αντιπρόεδρο, Γ. Βότσκαρη μέλος του Δ.Σ. και ακόμη δύο
μέλη του Δ.Σ. όποιοι το επιθυμούν. Πέντε μέλη του

Συμβουλίου θα πρέπει να επιλέξουν το θέμα. Στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. το
σχετικό θέμα θα αποφασιστεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΧΚ «ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ» ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν
την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» μετά την ενέργεια των
Τραπεζών “Alpha Bank” και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» να ανακόψουν τη
διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους τμήματος του
πλειστηριάσματος από την πώληση του κτηρίου της
εφημερίδας.
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και από τον εκπρόσωπο των
εργαζομένων στην επιτροπή των πιστωτών.
Αποφασίζει ομόφωνα:
Να επικοινωνήσει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ALPHA
BANK» κ. Βασίλη Ψάλτη προκειμένου να ασκηθεί πίεση,
καθώς και προς την κυβέρνηση (τους αρμόδιους Υπουργούς,
το γραφείο Πρωθυπουργού κ.ο.κ.), για να λυθεί το
πρόβλημα που έχει προκύψει με τις εν λόγω τράπεζες.
Να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη όλων των εμπλεκόμενων
Σωματείων (ΕΣΗΕΜΘ-ΕΠΗΕΘ-ΕΠΗΕΑ-ΕΤΗΠΤΑ-ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝΕΣΠΗΤ κ.λπ.) για την έκδοση κοινής ανακοίνωσης. Θα
κληθεί να μετέχει και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιτροπή των πιστωτών.
Να προωθηθεί στους πρώην εργαζόμενους ενημερωτικό e-mail
με όλες τις ανακοινώσεις της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου τεθούν
σε αγωνιστική κινητοποίηση.
Να γίνουν δημοσιεύσεις στον έντυπο Τύπο για το θέμα,
ανεξάρτητα από τα δελτία τύπου, διότι το θέμα της
Ελευθεροτυπίας ήταν η πρώτη μεγάλη κατάρρευση στο χώρο

των Μέσων Ενημέρωσης.

