Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 65/4-9-18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 65
4 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΜ-Θ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στη
συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8
Σεπτεμβρίου 2018, στην ΕΣΗΕΜ-Θ (αρ. πρ.:1479/28-8-18), από την
Πρόεδρο κ. Μ. Αντωνιάδου και την Ειδική Γραμματέα κ. Αγγ.
Γυπάκη. Όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμούν μπορούν
να παραστούν στη εν λόγω συνάντηση. Τέλος, αποφασίζεται η
ΕΣΗΕΑ να προσκαλέσει σε δείπνο τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ
στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΗΣ 8 Η Σ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1822

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επετείου της Ιστορικής
Ναυμαχίας των Σπετσών της 8ης Σεπτεμβρίου 1822, που διοργανώνει
ο Δήμος Σπετσών, (αρ. πρ.:1466/22-8-18), από την Β’
Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ ΣΚΑΪ
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης δημοσιογράφων της τηλεόρασης του
ΣΚΑΪ για την αιφνιδιαστική απόλυση του συναδέλφου κ. Αργύρη
Καλογερόπουλου (αρ.πρ.1497/3-9-18), αποφασίζει ομόφωνα:
Την έκδοση ανακοίνωσης/καταγγελίας για την παράνομη
απόλυση του μέλους κ. Αργύρη Καλογερόπουλου από τον Τ/Σ
ΣΚΑΪ.
Στην ανακοίνωση θα επισημαίνεται η σύγκληση σήμερα
εργασιακής συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Τ/Σ Σταθμού.
Να προτείνει στους εργαζόμενους του σταθμού την κήρυξη
στάσης εργασίας σε περίπτωση μη ανάκλησης της απόλυσης.
Η νομική υπηρεσία θα υποβάλει αίτηση προς το Υπουργείο
Εργασίας,
σύσκεψης.
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ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Αi) Να κληθεί σε συνάντηση ο ειδικός εκκαθαριστής του Υπ.
Οικονομικών κ. Χριστ. Σεφέρης.
Β) Στη συνάντηση να κληθούν και οι εκπρόσωποι της ΕΡΤ (κ.κ.
Μαρία Γεωργίου και Νίκος Κορόβηλας).
Γ) Η Πρόεδρος
Αναπληρωτή Υπ.
ενημέρωση για
προκειμένου να
δημοσιευτεί στο

θα επιδιώξει εκ νέου επικοινωνία με τον
Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, ώστε να λάβει
την ΚΥΑ (πότε θα εκδοθεί καινούργια),
υπογραφεί από το Υπ. Οικονομικών και να
ΦΕΚ.

Δ) Έκδοση σχετικής ανακοίνωσης καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων,
ως απαράδεκτη τη διαιώνιση του ζητήματος των δεδουλευμένων που
οφείλει ο εκκαθαριστής για τα έτη 2012-2013 στους συναδέλφους
μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»
Το Δ.Σ., σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου της εφ.
«ΕΘΝΟΣ» κ. Αντώνη Γκιόκα (αρ.πρ.:1502/4-9-18), σχετικά με την
απόφαση της Δ/νσης για την απόλυση της συντάκτριας ύλης κ.
Έλενας Παλόγλου από την εφημερίδα, αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί σε συνάντηση η διοίκηση της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
Τον ορισμό συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις νέες
εγκαταστάσεις της εφημερίδας.
Να προταθεί απεργιακή κινητοποίηση, η οποία θα
ενεργοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο.

