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ΘΕΜΑ:
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Ταμίας κ. Μάκης Διόγος εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/39 και του
Ν. 4182/2013, τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του
Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη, χρήσεως 2020.
Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την
εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού- Ισολογισμού του
Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη, χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
Ο Ταμίας κ. Μάκης Διόγος εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/39 και του
Ν. 4182/2013 τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του
Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου, χρήσεως 2020.
Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την
εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού-Ισολογισμού του
Κληροδοτήματος Ασημάκη Δρακόπουλου, χρήσεως 2020.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΛΥΧΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Ο Ταμίας κ. Μάκης Διόγος εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/39 και του
Ν. 4182/2013, τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του
Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου, χρήσεως 2020.
Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την
εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού-Ισολογισμού του
Κληροδοτήματος Γεράσιμου Λύχνου, χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
Ο Ταμίας κ. Μάκης Διόγος εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/39 και του
Ν. 4182/2013, τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του
Κληροδοτήματος
χρήσεως 2020.

Κωνσταντίνου-

Έκτορος

Τριανταφυλλόπουλου,

Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την
εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού-Ισολογισμού του
Κληροδοτήματος
χρήσεως 2020.

Κωνσταντίνου-Έκτορος

Τριανταφυλλόπουλου,

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Το Δ.Σ. σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 74/18-5-21:
Συζήτησε εκ νέου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας- Σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»-Κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας
και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης
187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης
της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της

επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».
Αφού έλαβε υπόψη:
Τη γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου κ. Απ. Τσαλαπάτη
(επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο το οποίο
κατατέθηκε στη συνεδρίαση υπ’ αρ.74/18-5-21)
Τις προτάσεις των μελών του Δ.Σ. όπως διατυπώθηκαν κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης:
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ακόλουθο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας:
Λέμε ΟΧΙ στο νομοσχέδιο-οδοστρωτήρα, για τις εργασιακές
σχέσεις λάστιχο, που προωθεί η κυβέρνηση κατά παραγγελία
των εργοδοτών.
Με την κυβερνητική πρόταση υποβαθμίζεται η συλλογική
διαπραγμάτευση ενώ πριμοδοτούνται οι ατομικές συμβάσεις
κατά συνέπεια ενισχύεται η ισχυρότερη εργοδοτική πλευρά
έναντι των εργαζομένων. Με την διευθέτηση του χρόνου
εργασίας ενισχύεται η αντίληψη των εργασιακών σχέσεων
λάστιχο, συνθλίβοντας τους εργαζόμενους ενώ μπορεί να
επιφέρει και μείωση των αποδοχών.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνονται οι
απολύσεις εργαζομένων (και συνδικαλιστών) ενώ ανοίγει ο
δρόμος και για ετεροχρονισμένη καταβολή της αποζημίωσης,
ανοίγοντας παράθυρο ακόμη και για την μη καταβολή της.
Ακόμη και οι ρυθμίσεις της διαιτησίας είναι κομμένες και
ραμμένες στα μέτρα της εργοδοσίας. Όπως άλλωστε και η
ειδική προστασία των απεργοσπαστών
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο-οδοστρωτήρας απορρίπτεται από
τους εργαζόμενους γιατί καταπατά τα ακόμη και ελάχιστα
δικαιώματά μας, που απέμειναν μετά την μνημονιακή
περίοδο.
Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ καλεί τους δημοσιογράφους σε αγωνιστική
ετοιμότητα και συντονίζει την δράση του με όλον τον
κλάδο της ενημέρωσης ενώ καλεί τους εργαζόμενους όλης
της χώρας σε συντονισμό των αγωνιστικών απεργιακών

κινητοποιήσεων για να μην περάσουν οι νέες ρυθμίσεις που
τροφοδοτούν την αντίληψη της εργασιακής ζούγκλας.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕΡΒΙΑΣ (UNS) ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΤΙΣ 29/5
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόσκληση της Ένωσης
Δημοσιογράφων της Σερβίας (UNS) προς την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου (αρ.πρωτ:626/7-5-21), εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή
της στην εκλογική συνέλευση της UNS, που θα πραγματοποιηθεί
στο Βελιγράδι, στις 29/5.

