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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 14
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΙΔΑΛΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή του διαμερίσματος επί
της οδού Μ. Σπηλαίου 14 και Μακρυνίτσας, ιδιοκτησίας του
Κληροδοτήματος Αικατερίνης Βιδάλη.
Τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την επιλογή εταιρείας με την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί
δυνατό, η υπηρεσία θα επιμεληθεί επί του θέματος της
ανακατασκευής.
Την έγκριση του ποσού, ύψους, από 15.000,00 ευρώ έως
18.000,00 ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία.
Το ποσό αυτό θα διατεθεί από τo Κληροδότημα Βιδάλη που
ανήκει το παρόν ακίνητο.
Να εγκριθεί το ποσό, ύψους 1.500 ευρώ, στον πολιτικό
μηχανικό κ. Ν. Παπαδόπουλο για τη μελέτη και για τις
υπηρεσίες που πιθανόν να προσφέρει όταν ανακαινιστεί το
ακίνητο.
Να ζητηθεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών
προκειμένου, η ΕΣΗΕΑ να τελέσει εκδήλωση μνήμης στον
Κώστα Βιδάλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ή στην ΕΣΗΕΑ
ή στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

ΘΕΜΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
Τη στελέχωση επιτροπής, η οποία θα ασχοληθεί με την
αξιολόγηση, τη μεταφορά ή μη, των αντικειμένων του
ακινήτου, επί της οδού 25 η ς Μαρτίου 6 και Διονυσίου
Σολωμού, Νέα Πεντέλη Αττικής, του Κληροδοτήματος
Κωνσταντίνου-Έκτορος Τριανταφυλλόπουλου. Η επιτροπή θα
απαρτίζεται από τους κ.κ.:
Α. Αγάτσα, Β’ Αντιπρόεδρος.
Σπ. Κουντούρη, μέλος του Δ.Σ.
Χρ. Σαλαβράκου, νομική σύμβουλος.
Χρ. Μπούση, Διευθυντή.
Να απασχοληθεί μία ή δύο καθαρίστριες, εάν χρειαστεί, με
τον καθαρισμό της οικίας. Το κόστος υπερεργασίας τους θα
καλυφθεί από το Κληροδότημα.
Ο κ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης Ιστορικός- Ομότιμος
Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θα ερωτηθεί εάν
μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του αρχείου της
βιβλιοθήκης που βρίσκεται εντός της οικείας.
Η Β’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Αγάτσα και η Νομική Σύμβουλος κ.
Χρ. Σαλαβράκου θα προετοιμάσουν εισηγητικό σημείωμα επί
της αξιοποίησης όλων των αντικειμένων του ακίνητου (π.χ.
ποια αντικείμενα προορίζονται για ανακύκλωση, δωρεά,
μεταφορά προς την ΕΣΗΕΑ κ.ο.κ.).
Για τον λόγο αυτόν, το συμβούλιο εγκρίνει το ποσό, ύψους
3.000,00 ευρώ, που θα δοθεί σε μεταφορική εταιρεία για
τη μετακίνηση/ανακύκλωση των αντικειμένων της οικείας
και
Το ποσό έως 1.000 ευρώ, για τον πολιτικό μηχανικό κ. Ν.
Παπαδόπουλο, για τις υπηρεσίες που πιθανόν να προσφέρει
κατά τη διάρκεια ανακατασκευής του κτηρίου.
Να πραγματοποιηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός
Διαγωνισμός, για την επιλογή της εταιρείας που θα

αναλάβει την ανακατασκευή με τη συμφερότερη οικονομική
προσφορά.
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη
Φεβρουαρίου.
Να διερευνηθεί εάν μπορεί να γίνει η απόσυρση του
αυτοκινήτου που βρίσκεται έξι χρόνια σε αχρησία λόγω
βλάβης.
Να εξοφληθούν τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλονται στην
εφορία.
Να εξοφληθεί η οφειλή σε παρκινγκ.
Να ελεγχθεί, ανάλογα με τα χρηματικά διαθέσιμα του
κληροδοτήματος, εάν υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστεί
καινούργιο αυτοκίνητο μικρού κυβισμού.
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου αναφέρει ότι θα εξετάσει το
ενδεχόμενο εάν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με το
Ίδρυμα Μπότση, ώστε κατά τη διάρκεια της ετήσιας
απονομής Δημοσιογραφικών Βραβείων και Τιμητικών
Διακρίσεων σε Δημοσιογράφους και ΜΜΕ, να δίνεται και το
βραβείο του Κωνσταντίνου Έκτορος Τριανταφυλλόπουλου, στη
μνήμη του διαθέτη.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να κληθούν σε συνάντηση οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων
στο Μεικτό Συμβούλιο, για να συζητηθεί και να
συναποφασιστεί εάν θα χρειαστεί η πρόσληψη ενός
εξειδικευμένου νομικού γραφείου που θα αναλάβει τις
αγωγές για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Το Δ.Σ., κατόπιν πρόσκλησης της ΔΟΔ/ΕΟΔ (αρ.πρ:2037/23-11-18,

αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΑ στο εργαστήριο
για την «Εκπαίδευση Συνδικαλιστών Στελεχών Ι», που θα
πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2019, στη
Βαρκελώνη, από τη Β’ Αντιπρόεδρο κ. Α. Αγάτσα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84»
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συμφιλιωτική σύσκεψη στο
Υπ. Εργασίας, εντός της εβδομάδας, προκειμένου να βρεθεί
από κοινού λύση των προβλημάτων των εργαζομένων του Ρ/Σ
Αθήνα 9,84.
Στη συνέχεια, η νομική υπηρεσία θα αναλάβει, για όσους
υπέγραψαν τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας στον Ρ/Σ
Αθήνα 9,84, να ασκήσει το ατομικό τους δικαίωμα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Τ/Σ «ΑΡΤ»
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί καταγγελία στο ΣΕΠΕ
συναδέλφους που απολύθηκαν από τον Τ/Σ «ΑΡΤ».
Να οριστεί εργασιακή συνέλευση στην ΕΣΗΕΑ.
Να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

για

τους

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Το Δ.Σ., όσον αφορά την έκδοση των νέων ταυτοτήτων των μελών
της ΕΣΗΕΑ, αποφασίζει ομόφωνα:
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας κ. Ανθή Κόλλια σε
συνεννόηση με την Ειδική Γραμματέα κ. Αγγ. Γυπάκη να
συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν αμέσως τα
προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί σε μέλη με ειδικές

ανάγκες, προκειμένου να εκδώσουν τη νέα τους ταυτότητα.
Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου θα υποβληθεί συνολική εισήγηση για να βρεθεί
λύση για όσα μέλη αδυνατούν να παραλάβουν τη νέα τους
ταυτότητα.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα την πρόσκληση σε συνάντηση με την
Ένωση Συντακτών Αυτοκινήτου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα
που τίθενται στην επιστολή τους(αρ.πρ:2023/22-11-18).

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΜΠΟΤΣΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου, να
εκπροσωπήσει την ΕΣΗΕΑ στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων
του Ιδρύματος Μπότση (αρ.πρ:2158/10-12-18).

