Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίου 7/30-7-19
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 7
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το Δ.Σ.:
Α) Αποφασίζει:
Τους όρους Διεξαγωγής Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια Υλικών, Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Μηχανοργάνωσης.
Τη Διενέργεια Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
επιλογή της αναδόχου εταιρείας με τη συμφερότερη
οικονομική προσφορά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα
κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών την 30/8/19, στις
12 το μεσημέρι.
Η επιτροπή που θα αποσφραγίσει τις κλειστές προσφορές
των εταιρειών θα απαρτίζεται από τον Ταμία κο Μάκη
Διόγο, τη Νομική Σύμβουλο κα Χρ. Σαλαβράκου και τον
Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης κο Ζ. Μαυράκη.
Την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας (sepe.gr), ώστε να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και
να συντομευτεί η διαδικασία και

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕ
Το Δ.Σ., σχετικά με το πρόβλημα της εγγραφής μελών στην ΕΣΗΕΑ
που είναι και μέλη της ΕΦΕ, χωρίς να έχουν υποβάλει την αίτηση
της διαγραφής τους από την ΕΦΕ, παρότι έχει ζητηθεί από τη
Γραμματεία, αποφασίζει ομόφωνα:
Η προϊσταμένη της Γραμματείας κα Ανθή Κόλλια να
προετοιμάσει αναλυτική έκθεση στην οποία θα περιγράφει
πόσα μέλη μας διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της ΕΦΕ,
ποιοι εργάζονται με Δ.Π.Υ., ποιοι με μισθολόγιο κ.ο.κ.,
ενώ η Νομική Υπηρεσία να συντάξει σχετική γνωμοδότηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα εξετάσει
το παραπάνω θέμα θα προσκαλέσει να μετέχουν τα εν λόγω
μέλη, προκειμένου να δοθεί από κοινού λύση στο πρόβλημα
που έχει προκύψει.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΠΑΝΚΙΝΕΖΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ

Το Δ.Σ., αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να ανταποκριθεί η ΕΣΗΕΑ
στη πρόσκληση της Πανκινεζικής Ένωσης Δημοσιογράφων και να
συμμετέχει στο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί
στο Πεκίνο με θέμα: «Την
Προώθηση της δημοσιογραφικής
συνεργασίας στο πλαίσιο των Δρόμων του Μεταξιού»
(αρ.πρ:1611/29-7-19), από τις 27/9 έως και τις 2/10.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΘΝΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά την ανακοίνωση της εταιρείας “DIMERA” για την
αναστολή της κυκλοφορίας της έκδοσης του ημερήσιου φύλλου της
εφ. «ΕΘΝΟΣ», αποφασίζει:
Τη πραγματοποίηση συνέλευσης στις εγκαταστάσεις της
εφημερίδας «Έθνος».
Την ενημέρωση της Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να

προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη συνδικαλιστικού
εκπροσώπου στο Μεικτό Συμβούλιο.
Να επικοινωνήσει η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου με τον
Δ/ντη της εφ. «Έθνος» κ. Τραϊνό Χατζηδημητρίου, για να
του ζητηθεί: α) ο ακριβής αριθμός των απολυθέντων
δημοσιογράφων, β) να βρεθεί λύση σχετικά με το θέμα της
καταγγελίας των συμβάσεων, σε συνεννόηση και με τον
Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ κο Στ. Καπάκο, ώστε οι συνάδελφοι να
μπορέσουν να παραμείνουν ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ γ) να
αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και όσοι συνάδελφοι
βρίσκονται προ της σύνταξης
Η Νομική Υπηρεσία θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των
συναδέλφων για κάθε νομική συμβουλή.
Την έκδοση ανακοίνωσης για τα συνολικά προβλήματα που
υπάρχουν στον έντυπο Τύπο με αναφορά στους λόγους για
τους οποίους η ΕΣΗΕΑ πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση μέτρων
στήριξης.

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ρ/Σ
«REAL FM»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του εκπροσώπου του Ρ/Σ
«REAL FM» κ. Γιάννη Μύττη (αρ.πρ:1608/29-7-19) σχετικά με τη
μη καταβολή των επιδομάτων αδείας σε πέντε εργαζόμενους του
Σταθμού, αποφασίζει ομόφωνα να παρέμβει εκ νέου στην εργοδοσία
και αν χρειαστεί να αποστείλει εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία για
τη διεκδίκηση του οφειλόμενου επιδόματος.

