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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την ενίσχυση της επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα των
πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ήδη έχει αποφασιστεί στη
συνεδρίαση υπ’ αρ. 70/2-10-18 ως ακολούθως:

Φωτεινή Γιαννούλη,
Κυριάκος Θεοδωρακάκος,
Άντα Τράκου.

Να υποβληθεί στην επιτροπή ότι σχετικό υπάρχει κατά το
παρελθόν (οποιαδήποτε έκθεση, έγγραφο κ.ο.κ.) στη
Γραμματεία ή στη Νομική υπηρεσία επί του θέματος των
πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να ενημερωθεί.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όποια παράταξη το επιθυμεί
μπορεί να προτείνει επιπλέον εκπρόσωπο.

Όλα τα μέλη της επιτροπής, το προσεχές διάστημα, θα
κληθούν να συνεδριάσουν εκ νέου.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 13ο και 14ο ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης επί του
ου

ου

θέματος διεκδίκησης του 13 και 14 μισθού των εργαζομένων του
Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να εκδοθεί ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ
σχετικά με τα αναδρομικά που προκύπτουν από τις περικοπές των
συντάξεων μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9,84
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη:
Την ενημέρωση από την εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της ΔΕΡΑ κ. Έλενα Χατζηιωάννου.
Την ενημέρωση της εκπροσώπου κ. Δ. Μπαρδάκου.
Τις τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου και
Τη συζήτηση που ακολούθησε.
Αποφασίζει ομόφωνα:
Κατά την αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ η
εκπρόσωπος των εργαζόμενων του ραδιοφωνικού σταθμού

Αθήνα 9,84 κ. Έλενα Χατζηιωάννου, να καταψηφίσει το
Business plan που θα προταθεί από τη Διοίκηση του
Σταθμού.
Την έκδοση ανακοίνωσης της ΕΣΗΕΑ, εάν κατά την αυριανή
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ προταθεί οποιαδήποτε
απόλυση. Στην περίπτωση αυτή, το συμβούλιο αποφασίζει
την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών
κινητοποιήσεων.
Την έκδοση ανακοίνωσης για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι
για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΑ.
Να συναντηθεί με το Δήμαρχο Αθηναίων, εάν χρειαστεί.

