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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ., εγκρίνει κατά πλειοψηφία ποσό, ύψους, 386,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, για την αγορά συστήματος
καταγραφής πρακτικών. Επιπλέον, αποφασίζει να δοθεί παράταση
δύο ημερών για την αγορά του εν λόγω συστήματος, προκειμένου
όποιο μέλος του συμβουλίου το επιθυμεί να αναζητήσει νέες
προσφορές και να τις καταθέσει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλέγοντας τη συμφερότερη προσφορά
από την ήδη υπάρχουσα.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ
SITES
Το Δ.Σ., έπειτα από μυστική ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα την
εγγραφή 104 νέων μελών που εργάζονται σε ειδησεογραφικά sites,
ως τακτικά μέλη.

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Δ.Σ. σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρ. 46/27-3-18 και
47/3-4-18, ορίζει κατά πλειοψηφία, κατόπιν κληρώσεως, τον
αθλητικό συντάκτη – μέλος της κ. Κωνσταντίνο Στουρνάρα, ως
αναπληρωτή του τακτικού εκπροσώπου της ΕΣΗΕΑ κ. Στυλιανού

Κοπανίδη για την εποπτεία των κληρώσεων των παιχνιδιών της
ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την πραγματοποίηση συνεδρίασης αύριο, Τετάρτη, 25
Απριλίου, στις 15.00, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης:
«Το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ». Στη συνεδρίαση θα κληθούν να
μετέχουν και οι εκπρόσωποι της ΕΡΤ κ. Νίκος Κορόβηλας
και Μ. Γεωργίου.
Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα σταλεί επιστολή
προς το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ στην οποία θα
ζητείται συνάντηση προκειμένου να εκθέσουμε κατ’ άρθρο
τις παρατηρήσεις μας.
Μετά τη συνάντηση, θα συγκληθεί εργασιακή συνέλευση στην
ΕΡΤ για ενημέρωση.
Να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την
εκλογή δημοσιογράφου στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» / ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Την αποστολή επιστολής για συνάντηση με τον Διευθυντή
της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» κ. Αλέξη Παπαχελά.
Εφόσον πραγματοποιηθεί η παραπάνω συνάντηση, να ζητηθεί,
σε συνεργασία με τα αδελφά Σωματεία, ο ορισμός τριμερούς
συμφιλιωτικής σύσκεψης από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε
να υπάρξει μία ενδελεχής ενημέρωση.
Να εξετάσει το θέμα της μη απόδοσης συνδρομών από την εν
λόγω εφημερίδα, η οποία εμφανίζεται μη ταμειακώς εντάξει
την τελευταία τριετία.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΟΛ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να οριστεί εργασιακή συνέλευση των
συναδέλφων του πρώην ΔΟΛ εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του
Μαΐου.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή επιστολής σε
εκπροσώπους του Μεικτού Συμβουλίου, οι οποίοι απουσίαζαν σε
περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις υπενθυμίζοντάς τους την
καταστατική τους υποχρέωση.

ΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 3 ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
Το

Δ.Σ.,

κατόπιν

αίτησης

του

μέλους

κ.

Γ.

Αγγέλη

(αρ.πρωτ.782/6-4-18) αποφασίζει ομόφωνα τη παραχώρηση της
αίθουσας του 3ου ορόφου για ημερίδα του συνδικαλιστικού
σχήματος «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» σε συνεργασία με την
εφημερίδα «Νέα Προοπτική», που θα πραγματοποιηθεί στις 29/4,
με ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας 50 ευρώ και των
λειτουργικών εξόδων της αίθουσας (απ. υπ’αρ.:32/21-12-17).

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
COLOUR YOUTH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 17
ΜΑΙΟΥ
Το Δ.Σ., κατόπιν αίτησης της υπεύθυνης Θεσμικών Διεκδικήσεων

του μη κερδοσκοπικού Σωματείου “Colour Youth” κ. Α. Πετράκη
(αρ.πρωτ.750/5-4-18) αποφασίζει ομόφωνα τη παραχώρηση της
αίθουσας του 1ου ορόφου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης ενόψει της
διεθνούς ημέρας κατά της ομοφοβίας που θα πραγματοποιηθεί στις
17/5, με ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας και των
λειτουργικών εξόδων της αίθουσας (απ. υπ’αρ.:32/21-12-17).

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της Προέδρου του φοιτητικού
Συλλόγου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ κ. Σ. Κρητικού
(αρ.πρωτ:834/23-4-18), αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση
της αίθουσας του 1ου ορόφου για την πραγματοποίηση σεμιναρίουομιλίας διδακτικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου που θα
πραγματοποιηθεί στις 5/5, με ελάχιστη επιβάρυνση της
επιμέλειας και των λειτουργικών εξόδων της αίθουσας (απ.
υπ’αρ.:32/21-12-17).

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. της
ΕΜΙΑΝ (εταιρείας μελέτης της ιστορίας της αριστερής νεολαίας)
κ. Ζ. Συνοδινού (αρ.πρωτ:821/19-4-18), αποφασίζει ομόφωνα τη

παραχώρηση της αίθουσας του 3ου ορόφου για την πραγματοποίηση
Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 9/5, με ελάχιστη
επιβάρυνση της επιμέλειας ύψους, 30 ευρώ και των λειτουργικών
εξόδων της αίθουσας (απ. υπ’αρ.:32/21-12-17).

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ. σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 32/21-12-17,
αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με τις περιπτώσεις, που οι αίθουσες
έως τώρα παραχωρούνταν, να καταβάλλεται προκαταβολικά από τους
αιτούντες το ποσό που έχει αποφασιστεί για την επιμέλεια των
αιθουσών.

