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ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέτασε τους ονομαστικούς καταλόγους
των υποψήφιων προς εγγραφή μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις
αποφάσεις των συνεδριάσεων υπ’αρ.39/16-6-20 και 76/2-6-21:
Α) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία
επί της προτάσεως: «Να μην ισχύει στο εξής ηλικιακό κριτήριο
εγγραφής των υποψήφιων μελών», η οποία δεν συγκέντρωσε την
απαιτούμενη πλειοψηφία. Κατά συνέπεια ισχύει το ηλικιακό όριο
που αναφέρεται στις διατάξεις του Καταστατικού και άρα, οι
υποψήφιοι του ονομαστικού καταλόγου της Γραμματείας «Υποψήφιοι
πέραν ορίου ηλικίας (40 ετών)» δεν θα κληθούν σε γραπτές
εξετάσεις.
1. B) Αποφασίζει:
– Κατά πλειοψηφία, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί
εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 και εφέτος να μην
πραγματοποιηθούν οι προφορικές εξετάσεις των υποψήφιων μελών
παρά μόνο οι γραπτές.
– Να καλέσει εβδομήντα (70) υποψήφια μέλη, σε γραπτές
εξετάσεις, την Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021 στις 10 π.μ., σύμφωνα
με τον ονομαστικό κατάλογο της Γραμματείας (επισυνάπτεται το
σχετικό έγγραφο. Οι ψηφοφορίες ανά υποψήφιο μέλος

καταγράφονται στα πλήρη πρακτικά).
– Προκειμένου να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εγγραφή νέων
μελών στην ΕΣΗΕΑ, λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας του
covid-19, αποφασίζει ομόφωνα:
Αi) Μετά τις γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθεί ψηφοφορία με
κάλπη στην ΕΣΗΕΑ, την Τρίτη 6/7, με τη δυνατότητα μεταφοράς
του ψηφοδελτίου σε κλειστό φάκελο σε όσα μέλη του Δ.Σ.
αδυνατούν να προσέλθουν στην ΕΣΗΕΑ. Τη μεταφορά των
ψηφοδελτίων θα την αναλάβει ένας-δύο υπάλληλος/-οι της ΕΣΗΕΑ.
1. ii) Ψηφολέκτες ορίζονται οι κ.κ. Γ. Μηλιώνης και Μ.
Παπαχριστούδη.
–
Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων
προτάθηκαν:
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:
Στ. Καπάκος Γενικός Γραμματέας, Αγγ. Γυπάκη Β’ Αντιπρόεδρος,
Γ. Βότσκαρης μέλος του Δ.Σ. και όποιο μέλος του Δ.Σ. το
επιθυμεί.
Από τους συνταξιούχους οι κ.κ.:
Δημήτρης Καλαντζής, Τζώρτζια Κοντράρου Γιώργος Γαννήλος, οι
πρώην εν ζωή Πρόεδροι της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο Τίτος
Αθανασιάδης.
Η επιλογή των μελών της ΕΣΗΕΑ θα γίνει κατόπιν διαδικτυακής
κλήρωσης παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης
της Γραμματείας.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΑΥΓΗ»
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 4ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του εκπροσώπου της
εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ» με την οποία κοινοποιεί την απόφαση της

συνέλευσης των εργαζομένων που αφορά στην κήρυξη 4ωρης
προειδοποιητικής στάσης εργασίας την Παρασκευή 25/06 από τις
8π.μ. έως τις 12μ., διεκδικώντας την εξόφληση δεδουλευμένων
που αντιστοιχούν σε ενάμιση μισθό αρ.πρωτ:819/23-6-21,
εγκρίνει ομόφωνα το αίτημα των εργαζομένων.

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΕΤΙΜΕΖΑ ΣΤΙΣ 10/7
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα η ΕΣΗΕΑ να εκπροσωπηθεί στο
μνημόσυνο του Ηρακλή Πετιμεζά που θα πραγματοποιηθεί στα
Καλάβρυτα, το Σάββατο, 10 Ιουλίου, από την Πρόεδρο κ. Μ.
Αντωνιάδου. Όσα μέλη του Συμβουλίου επιθυμούν να μεταβούν στα
Καλάβρυτα, μπορούν δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Θα απονεμηθούν
βραβεία της δωρεάς του Αργύρη Αργυριάδη σε αριστούχους μαθητές
στη μνήμη της κόρης του διαθέτη Λίας Αργυριάδη. Για τον σκοπό
αυτό, θα εκταμιευτεί το ποσό των 3.500,00 ευρώ από τον
Προθεσμιακό Λογαριασμό του Αργύρη Αργυριάδη στην τράπεζα
«OPTIMA».

