Συνεδρίαση
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Συμβουλίου 49/6-10-20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 49
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΑΡ. 14 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.6/15-9-20,
εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις ακόλουθες δαπάνες για την
ενοικίαση του διαμερίσματος επί της οδού Μ. Σπηλαίου 14:
Πόρτα ασφαλείας 545,60 ευρώ.
Απορροφητήρας 84,90 ευρώ.
Την εξόφληση κοινοχρήστων από τα έσοδα των ενοικίων.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Το Δ.Σ., ενόψει της προσεχούς
Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία:

σύγκλησης

του

Μεικτού

Εγκρίνει την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Στ.
Καπάκου για συνεδρίαση Μεικτού Συμβουλίου μέσω
τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την
προστασία από την εξάπλωση του covid-19
Η συνεδρίαση θα γίνει στις 8/10, στις 11.30.
Αποφασίζει επίσης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι:
Α) Προσφυγές.
Β) Εργασιακά.
Γ) Ασφαλιστικό.
Να σταλεί sms στα μέλη του Μεικτού Συμβουλίου, καθώς και
ενημερωτικό υλικό για τη χρήση του zoom, για την
καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.48/1-10-20.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με
τους εργαζόμενους των εφημερίδων «ESPRESSO» και
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», τη Δευτέρα 5/10, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τη συσσώρευση οφειλόμενων δεδουλευμένων από πλευράς
εργοδοσίας.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
1. Να σταλεί επιστολή στον κ. Γ. Φιλιππάκη, εκδότη της
εταιρείας «ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.», στην οποία θα
ζητείται:
Α) Να υπάρξει ρητή δέσμευση και πλάνο αποπληρωμής των
οφειλόμενων αποδοχών στους εργαζόμενους, έως και τις 12/10.
Β) Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού να πραγματοποιείται κάθε
μήνα και η δόση να είναι σταθερή και οριζόντια για όλους τους
συναδέλφους.
Γ) Να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους έγγραφη ενημέρωση με
το υπόλοιπο των οφειλόμενων.
Δ) Η εξόφληση του συνόλου των οφειλόμενων συνδρομών προς την
ΕΣΗΕΑ, που έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία των

συναδέλφων.
1. Η παραπάνω επιστολή θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Γιάννη Βρούτση
και στη Γενική Γραμματέα Εργασίας κυρία Άννα Στρατινάκη
με συνοδευτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας.
Οι παραπάνω επιστολές θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα
της Ενώσεως.
1. Απεργιακή κινητοποίηση, μετά από νέα συνέλευση των
εργαζομένων στις 12/10, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην εν
λόγω, θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι των εφημερίδων
«ESPRESSO», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΕΣΤΙΑ».

