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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ
26/11/14
Το Δ.Σ., αποφασίζει:
Την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 26/11/14 από τις
06.00 π.μ. έως την Πέμπτη 27/11/14 στις 06.00 π.μ., σε
όλα τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει
κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 27/11/14.
Τη

λήψη

κοινής

απόφασης

με

τη

Γραμματεία

της

Συντονιστικής Επιτροπής για τη συνδιοργάνωση και
πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη
26/11/14, έξω από το κτήριο της ΕΣΗΕΑ.
Την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι
κήρυξης της απεργίας και στην οποία θα περιγράφεται το
πλαίσιο δράσης. Επιπλέον, θα καλούμε όλα τα μέλη να
συμμετέχουν στην απεργία.
Την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη, 27
Νοεμβρίου 2014, ώστε οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στις
απεργιακές εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της στάσης
εργασίας θα δοθεί εξαίρεση στους εργατικούς ρεπόρτερ για
τη μετάδοση από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και το
internet, των γεγονότων που αφορούν τη συγκέντρωση των
απεργών και τα αιτήματά τους.

Δέσμευση για γενική απεργιακή κινητοποίηση με το
Διασωματειακό στη ζώνη του Σαββατοκύριακου η οποία και
θα οριστεί μετά την προκηρυχθείσα απεργία της 26ης/11/14
και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις λ.χ. επισκέψεις σε
όλους τους χώρους εργασίας των ΜΜΕ, ώστε να πειστούν οι
συνάδελφοι για την αναγκαιότητα της απεργίας ή τον
ορισμό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εάν καταστεί αυτό
δυνατό, έχοντας την ισχυρή γνώμη και δέσμευση των
συναδέλφων για την πραγματοποίηση της εν λόγω απεργίας.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ
Το Δ.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής για τη
χορήγηση των υποτροφιών του Α/Κ Γεράσιμου Λύχνου.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

«ΚΩΣΤΑ

ΒΙΔΑΛΗ»

ΤΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το Δ.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής για τη
χορήγηση των υποτροφιών «Κώστα Βιδάλη» του κληροδοτήματος Α/Κ
Αικατερίνης Βιδάλη.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Το
Δ.Σ.
εγκρίνει
την
προσφορά
της
εταιρείας
«AIRLEXHELLASA.E.T.B.E» (Α.Π. 2689/10-11-14), που αφορά τη
συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ
Το
Δ.Σ.
εγκρίνει
τη
προσφορά
της
εταιρείας
«AIRLEXHELLASA.E.T.B.E» (Α.Π. 2689/10-11-14), για την
προμήθεια και την αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων

διανομής ισχύος και κλιματισμού.

ΘΕΜΑ: ΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του εκπροσώπου της εφ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κ. Ορέστη Σχινά (Α.Π. 2750/12-11-14),
αποφασίζει σε περίπτωση που η εταιρεία «ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ» δεν
καταβάλει έναν μισθό έως τις 14.00 την Παρασκευή 14/11/14, την
κήρυξη 24ωρης απεργίας στην εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» από τις 17.00 της Παρασκευή, 14
Νοεμβρίου 2014 έως τις 17.00 της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου 2014.

ΘΕΜΑ: Ρ/Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα του εκπροσώπου του Ρ/Σ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FM» (Α.Π. 2974/13-11-14), αποφασίζει:
Τον ορισμό συνάντησης με τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη
Λαμπρινό και τη διοίκηση του Ρ/Σ το συντομότερο δυνατό,
την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στον Ρ/Σ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FM», από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι της
Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2014, για την πραγματοποίηση
συνέλευσης των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΕΦ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
Το Δ.Σ., μετά από αίτημα των εργαζομένων της εφ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
κ.κ. Κώστα Πλιάκου, Μάκη Βουδούρη και Σοφίας Βιδάλη (Α.Π.
2773/13-11-2014), αποφασίζει την έναρξη απεργιακών
κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα
των εργαζομένων βάσει του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης
που εξεδόθη.

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 18/22-10-13
και 24/19-11-13 και 72/29-10-14, αποφασίζει:
όπως συμπεριληφθούν στα προσφερόμενα δέματα τροφίμων των
ανέργων μελών της ΕΣΗΕΑ είδη καθαρισμού σπιτιού όπως
υγρό πλυντηρίου ρούχων (3lt, 3.60 ευρώ), μαλακτικό
ρούχων (1lt, 1.20 ευρώ) και υγρό σαπούνι πιάτων (λεμόνι
– 0,5lt, 1.30 ευρώ), έως του ποσού των 6.10 ευρώ (του
κάθε δέματος) τα οποία και θα παρέχονται, στους
δικαιούχους, σε τριμηνιαία βάση.
Τα παραπάνω προϊόντα θα αγοραστούν από την
συνεταιριστική εταιρεία Βιομηχανική Μεταλλευτική
(ΒΙΟ.ΜΕ) – (όπως προαποφασίστηκε στη συνεδρίαση υπ’
αρίθμ. 72/29-10-14) και το κόστος αυτών θα βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο την ΕΣΗΕΑ.
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα αναλάβει την
επιπλέον συγκέντρωση και το πακετάρισμα των προϊόντων. Η
συνολική πρωτοβουλία θα εξακολουθήσει να γίνεται πράξη
με την ευγενική χορηγία των ΕΛ.ΤΑ., τα οποία θα
αναλάβουν και τη δωρεάν αποστολή των δεμάτων.
Η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου, εξουσιοδοτείται

να

συμφωνήσει από κοινού με τον Γεν. Δ/ντη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»
κ. Κωστή Δίμτσα, ώστε να διενεργηθεί έρευνα για το εάν
υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των δεμάτων με είδη πρώτης
ανάγκης.
Το ετήσιο κόστος για την αγορά των προαναφερόμενων προϊόντων
δεν θα υπερβεί τις 12.000 ευρώ, ετησίως.

