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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ
Το Δ.Σ., αποδέχεται κατά πλειοψηφία τα αιτήματα διαγραφής, των
κάτωθι μελών, από το Μητρώο της Ενώσεως, λόγω αλλαγής
επαγγελματικού προσανατολισμού:
Παναγιώτας
(Ιους)
Χριστοδουλοπούλου
1527/6-9-2018).
Δημητρίου Μπούκα (Α.Π. 1806/22-10-18).
Ελένης Χατζηδημητρίου (Α.Π. 1839/25-10-18).
Μάνιας Στάικου (Α.Π. 1901/5-11-2018).
Χρυσάνθης Βασιλείου (Α.Π. 2656/18-10-12).

(Α.Π.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ (1ΟΥ & 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ)
Α) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΗΠΤΑ)
Το Δ.Σ., κατόπιν αίτησης της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και
Περιοδικού Τύπου (ΕΤΗΠΤΑ) (αρ.πρ:1931/8-11-18), αποφασίζει
ομόφωνα την παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου για την
πραγματοποίηση Συνέλευσης-Ενημέρωσης των μελών της στις
18/11/18, με την ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας 50 ευρώ
και
των
λειτουργικών
εξόδων
της
αίθουσας
(απ.
υπ’αρ.:32/21-12-17).

Β) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας
του 3ου ορόφου για τη συνάντηση που διοργανώνει το
συνδικαλιστικό σχήμα «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή», που θα
πραγματοποιηθεί στις 19/11.

Γ) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΤΟΥ

1ΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ

ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ

Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της ΔΗΜΑΡ (αρ.πρ:1853/29-10-18),
απορρίπτει κατά πλειοψηφία το αίτημα της Δημοκρατικής
Αριστεράς για την παραχώρηση της αίθουσας του 1 ου ορόφου με
έκπτωση ενοικίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση του
Πολιτικού Εργαστηρίου για τη Σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία, στις
22/11/18.

Δ) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «Η ΦΛΥΑ»
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος της Προέδρου του Συλλόγου «Η ΦΛΥΑ»
κ.
Βασιλικής
Νικολούλια
(αρ.πρ:1761/15-10-18
και
1855/29-10-18), αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση της
αίθουσας του 1ου ορόφου στον Σύλλογο ΦΛΥΑ για την
πραγματοποίηση ενημερωτικής συγκέντρωσης στις 24/11/18, με την
ελάχιστη επιβάρυνση της επιμέλειας 50 ευρώ και των
λειτουργικών εξόδων της αίθουσας (απ. υπ’αρ.:32/21-12-17).

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (27-9-18)

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα, δαπάνη, ύψους 81,50 ευρώ, που
πραγματοποιήθηκε για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής
(παραγγελία πρόχειρου φαγητού κ.α.) κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπων του Μεικτού
Συμβουλίου, στις 27/9/18.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ENIKOS.GR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή των εργαζομένων στην
ειδησεογραφική ιστοσελίδα enikos.gr στην οποία ζητούν να
κινηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή εκπροσώπου στο Μεικτό
Συμβούλιο (αρ. πρ:1786/18-10-18), εγκρίνει ομόφωνα τη σχετική
κατάσταση που απέστειλαν οι εργαζόμενοι-μέλη της ΕΣΗΕΑ στο
enikos.gr, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών, στις 15/11.
Μετά την εκλογή του εκπροσώπου, οι υπηρεσίες θα προβούν σε
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να παρακρατείται η
συνδρομή του κάθε μέλους που εργάζεται στην εν λόγω
ιστοσελίδα.

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«REAL NEWS», «REAL FM» & «ENIKOS.GR»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές των εκπροσώπων της
εφημερίδας “REAL NEWS” και “REAL FM” (αρ.πρ:1871/31-10-18 και
1865/30-10-18, οι οποίοι ζητούν την κήρυξη προειδοποιητικής
24ωρης απεργίας στις 16/11), αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη
24ωρης προειδοποιητικής απεργίας στην εφημερίδα “REAL NEWS”,
στο ραδιόφωνο “REAL FM” και στην ιστοσελίδα “enikos.gr”, την
Παρασκευή, 16/11, η οποία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που η
εργοδοσία δεν προχωρήσει στην καταβολή της μισθοδοσίας προς
όλους τους εργαζόμενους την Πέμπτη, 15/11.

