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ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Δ.Σ., έπειτα από την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Στ.
Καπάκου αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί
των εγγραφών, προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία. Δια ζώσης
ψήφισαν οι κ.κ. Μ. Αντωνιάδου, Αγγελική Γυπάκη, Γιώργος
Μηλιώνης, Μάχη Νικολάρα και Μ. Παπαχριστούδη, οι οποίοι
παρευρίσκονταν στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ. Εξ αποστάσεως ψήφισαν οι
κ.κ. Γιώργος Βότσκαρης, Μάκης Διόγος, Σταύρος Καπάκος και
Δημήτρης Τσαλαπάτης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, για τη διασφάλιση της
μυστικότητας της ψηφοφορίας.
Οι ψηφολέκτες, που είχαν οριστεί στη συνεδρίαση 78/23-6-21,
κυρία Ματίνα Παπαχριστούδη και ο κ. Γιώργος Μηλιώνης, με τη
συνδρομή της Νομικού Συμβούλου κυρίας Χρύσας Σαλαβράκου
συγκέντρωσαν τους κλειστούς φακέλους προέβησαν στην
καταμέτρηση των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και
συνέταξαν το πρακτικό της ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της καταμέτρησης, ψήφισαν εννέα μέλη (9) του
Διοικητικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν εννέα φάκελοι (9) στην κάλπη
και μετά την καταμέτρηση των σταυρών εγγράφονται εξήντα εννέα
(69) τακτικά μέλη. Δεν εγγράφεται μόνο μία υποψήφια, η οποία
δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Την ανάληψη ποσού 50.000€ από την προθεσμιακή κατάθεση που
τηρεί το Κληροδότημα Λύχνου στην Optima Bank.
Β) Την ανάληψη ποσού 600.000€ από τις προθεσμιακές καταθέσεις
που τηρεί η ΕΣΗΕΑ:
Στην τράπεζα Optima (προθεσμιακή 2,2 εκατ. Ευρώ-ανάληψη
300.000€) και
Στην τράπεζα Αττικής (προθεσμιακή 2,35 εκατομμύρια ευρώανάληψη 300.000€).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 73/11-5-21,
74/18-5-21, 75/25-5-21, 76/2-6-21, 77/15-6-21 και 78/23-6-21
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
20/5/21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η/7/21
Το Δ.Σ., επικυρώνει κατά πλειοψηφία τις αποφάσεις των
συνεδριάσεων υπ’ αρ. 73/11-5-21, 74/18-5-21, 75/25-5-21,
76/2-6-21, 77/15-6-21 και 78/23-6-21, καθώς και τις δια
περιφοράς αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις 20/5/21 έως και
τις 1η/7/21.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΥΓΗ»
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του εκπροσώπου της
εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ», αποφασίζει ομόφωνα:
Την κήρυξη στάσης εργασίας, την Τετάρτη 7/7, σύμφωνα με
την απόφαση της συνέλευσης των εργαζομένων
Τα αιτήματα των εργαζομένων που αναφέρονται στην

επιστολή υπ’ αρ. πρωτ:846 & 847/6-4-21, να
συμπεριληφθούν στη σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί
μετά τη λήξη του Συμβουλίου
Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον επικεφαλής της
Διοίκησης της εφημερίδας κ. Λ. Αρβανίτη στην οποία θα
ζητηθεί η εξόφληση του οφειλόμενου ενάμιση μισθού. Στη
συνάντηση θα κληθεί να συμμετέχει και ο εκπρόσωπος των
εργαζόμενων
Στην περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ανταποκριθεί στο
αίτημα των εργαζομένων, το συμβούλιο θα εξετάσει στην
επόμενη συνεδρίασή του, την κήρυξη 24ωρης απεργίας

