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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. 41/27-2-18:(*Η
επιτροπή η οποία θα εξετάσει και θα αποσφραγίσει τις προσφορές
θα συσταθεί στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο),
αποφασίζει κατά πλειοψηφία η επιτροπή η οποία θα αποσφραγίσει
τις προσφορές για τη συντήρηση του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ να
απαρτίζεται από την Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα, τον Α’
Αντιπρόεδρο κ. Μ. Διόγο, τον Ταμία κ. Χρ. Μαζανίτη, την Νομική
Σύμβουλο κ. Χρ. Σαλαβράκου, την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κ.
Ρ. Πέτρου και όποιο άλλο μέλος του συμβουλίου το επιθυμεί.

ΘΕΜΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 21/11-10-17 και
33/4-1-18, εγκρίνει κατά πλειοψηφία:
1. Η νέα ταυτότητα των μελών να είναι τυπωμένη σε μπλε
χρώμα και θα φέρει την υπογραφή της Προέδρου, του
Γενικού Γραμματέα και του Αρχηγού της Αστυνομίας σε
λευκό χρώμα.
2. Η Νομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γραμματεία και το
Λογιστήριο θα υποβάλουν ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο
θα θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις παραλαβής των
νέων ταυτοτήτων.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ποσό των 270,00 ευρώ, για την
αγορά αυτόματου καταμετρητή χαρτονομισμάτων για το λογιστήριο
της Ενώσεως.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «MEGA»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον μέτοχο της εταιρείας
«ΤΥΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» κ. Β. Μαρινάκη,
Β) Να απευθυνθεί προς την Κυβέρνηση και να ζητήσει όλες τις
λεπτομέρειες επί του νέου Νόμου που αφορά τις θεματικές άδειες
(π.χ. πότε θα κοινοποιηθεί ο διαγωνισμός, ποιοι θα είναι οι
όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο κ.ο.κ.).
Γ) Να προταθεί στη σημερινή συνέλευση των εργαζομένων του
«MEGA», η υποβολή προσωπικών μηνύσεων κατά των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού για το θέμα της μη
καταβολής των δεδουλευμένων.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «NEWS 2,47» & ΕΦ. «ΕΘΝΟΣ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Ενόψει της συνάντησης με τον κ. κ. Ν. Πεφάνη, ο οποίος
εκπροσωπεί τον Πρόεδρο του Ομίλου «24MEDIA» και εκδότη
της εφ. «ΕΘΝΟΣ» κ. Δημήτρη Μάρη, για τις απολύσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί στον Ρ/Σ «NEWS47» και εφ. «ΕΘΝΟΣ»,
να παρίστανται στη εν λόγω συνάντηση: α) Ο εκπρόσωπος
του ραδιοφωνικού σταθμού Ρ/Σ «NEWS 2,47» κ. Δημήτριος
Σούλτας καθώς και ο εκπρόσωπος της εφ. «ΕΘΝΟΣ» κ.
Αντώνιος –Ευάγγελος Γκιόκας.

Μετά τη συνάντηση να οριστεί συνέλευση για ενημέρωση των
συναδέλφων.
Να προτείνει στους εργαζόμενους κήρυξη απεργιακών
κινητοποιήσεων σε περίπτωση μη ανάκλησης των απολύσεων.
Καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
Η νομική υπηρεσία να υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο
Εργασίας, για τον ορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής
σύσκεψης.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
τριμερούς συνάντησης, που έχει προγραμματιστεί στις 7/3, να
οριστεί συνέλευση των εργαζομένων στην οποία θα προτείνει την
πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων, λόγω των οξυμένων
εργασιακών προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην εφημερίδα και
δεν έχουν επιλυθεί ακόμη.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «EPSILON»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Μετά την τριμερή συμφιλιωτική σύσκεψη που έχει ζητηθεί
από το Υπουργείο Εργασίας για τον Τ/Σ “EPSILON”, να
οριστεί συνέλευση για ενημέρωση των συναδέλφων.
Να προτείνει στους εργαζόμενους του σταθμού την κήρυξη
24ωρης απεργιακής κινητοποίησης.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συζήτηση σχετικά με τις
οφειλές προσωπικών δανείων και σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’
αρ. 32/21-12-17, αποφασίζει ομόφωνα:

Καταρχάς, να αποσταλεί εκ νέου επιστολή από τη Νομική
Υπηρεσία σε όσους οφειλέτες δεν έχουν ανταποκριθεί στην
από 5/2/18 επιστολή του Συμβουλίου και συγκεκριμένα στην
υποχρέωσή τους να εξοφλήσουν τα προσωπικά δάνεια που
έχουν λάβει κατά το παρελθόν από την Ένωση. Στην
επιστολή θα τονίζεται η αναγκαιότητα εξόφλησης του
δανείου.
Να συμφωνηθεί ο τελικός διακανονισμός οφειλής για τα
μέλη που το πρότειναν.

