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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
·
Τη Διεξαγωγή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για τη Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του
κτηρίου της ΕΣΗΕΑ επί της Οδού Ακαδημίας 20. Ο Διαγωνισμός
πραγματοποιείται, προκειμένου να υπάρξει περιστολή των δαπανών
και να βρεθεί συμφερότερη προσφορά από την ήδη υπάρχουσα.
·
Την ανάρτηση της προκήρυξης του Διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα της Ενώσεως, την Τρίτη 6/3, δηλαδή, μετά τη λήξη
της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
·
Οι όροι και οι προϋποθέσεις να ισχύσουν σύμφωνα με την
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που κατέθεσε η Β’ Αντιπρόεδρος κ. Α.
Αγάτσα (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο).
·
Μετά την ανάρτηση του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στη Γραμματεία

της ΕΣΗΕΑ.
·
Η επιτροπή η οποία θα εξετάσει και θα αποσφραγίσει τις
προσφορές θα συσταθεί στο αμέσως επόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ/Σ «MEGA
CHANNEL»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό συνέλευσης για τον Τ/Σ
«MEGA CHANNEL», κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο κ. Π.
Τουμάση.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Τ/Σ «EPSILON TV»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
·
Να κληθεί σε συνάντηση η διοίκηση του «EPSILON»,
παρουσία και της εκπροσώπου κ. Γαϊτάνα Γεωργίας –Ελένης.
·
Να αναθέτει στη νομική υπηρεσία, σε περίπτωση που η
διοίκηση του Τ/Σ δεν προσέλθει στη συνεδρίαση, να υποβάλει
αίτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, για τον ορισμό τριμερούς
συμφιλιωτικής σύσκεψης για τον Τ/Σ «EPSILON TV».

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΡΑ
Το Δ.Σ., μετά από την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει
ομόφωνα την αποστολή επιστολής για συνάντηση με την Πρόεδρο
και την Γενική Διευθύντρια της ΔΕΡΑ, για το θέμα ανανέωσης των
συμβάσεων εργασίας.

ΘΕΜΑ:

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΚΕΨΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στη νομική υπηρεσία
να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, για τον ορισμό
τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης για την εφημερίδα «ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ», ώστε να υπάρξει μία ενδελεχής ενημέρωση και κυρίως
μία σοβαρή προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το μέλλον των
εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: «ΕΘΝΟΣ»
Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα:
–

Τον ορισμό κοινής συνέλευσης με τους πρώην

εργαζομένους του «ΠΗΓΑΣΟΥ» και τους εργαζόμενους του «ΕΘΝΟΥΣ»,
προκειμένου να ενημερωθούν για το επίδομα αφερεγγυότητας.
–
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τη διοίκηση
της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «NEWS 2,47»
Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα:
–

Να κληθεί σε συνάντηση: α) Η διοίκηση του Ρ/Σ «NEWS

2,47» και ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού.
–

Να οριστεί, μετά τη συνάντηση, εργασιακή συνέλευση.

