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ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Το Δ.Σ., κατόπιν αιτήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αρ.πρ:498/26-2-19 για την παραχώρηση
της αίθουσας του 1 ο υ ορόφου, στις 26/6, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση,
αποφασίζει ομόφωνα καταρχήν να παρευρεθεί στη συνέλευση η Β’
Αντιπρόεδρος κ. Α. Αγάτσα εκ μέρους του Δ.Σ. ως παρατηρητής
και μέλος του Συνεταιρισμού, ώστε να ενημερώσει το Συμβούλιο
για τυχόν οικονομικά προβλήματα.

ΘΕΜΑ: ΞΕΝΙΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου
(πρώην εκπροσώπου του ρ/σ «ΞΕΝΙΟΣ 94,3 fm» αρ. πρ:
472/21-2-19) για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 529/Β΄/21-02-2019 της
μεταφοράς των δημοσιογράφων του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού
«ΞΕΝΙΟΣ 94,3» στον Δήμο Φυλής, αποφασίζει ομόφωνα:
Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης στην οποία το συμβούλιο
θα χαιρετίζει την έκδοση του ΦΕΚ 529/Β΄/21-02-2019 και
θα καλεί τον Δήμο Φυλής να αποκαταστήσει τους
συναδέλφους σε δημοσιογραφικές θέσεις.
Η Πρόεδρος εκ μέρους του Συμβουλίου θα ευχαριστήσει και

τον εκπρόσωπο του Ρ/Σ «ΞΕΝΙΟΣ» κ. Κωνσταντίνο
Γεωργακόπουλο για την άξια εκπροσώπηση και αγωνιστική
του δράση σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας
του.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «ESPRESSO»
Το Δ.Σ., με αφορμή την επιστολή του Προέδρου του Ομίλου «ΕΣΤΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΜΕ Α.Ε.» κ. Ιωάννη Φιλιππάκη 500/26-2-19,
καταγγέλλοντας την προσπάθεια εκδόσεως «μαϊμού» εφημερίδας
«fake ESPRESSO», αποφασίζει ομόφωνα:
Να κληθεί η εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Έλενα Σολωμού,
προκειμένου να ενημερώσει το συμβούλιο επί του θέματος.
Η
Νομική
Σύμβουλος
κυρία
Χρύσα
Σαλαβράκου
εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με αρμόδιους του
Τμήματος Σημάτων, του Υπουργείου Εμπορίου, προκειμένου
να πληροφορηθεί σε ποιον ανήκει ο τίτλος της εφημερίδας,
ώστε το Συμβούλιο να λάβει γνώση.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΕΡΖΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να προσκληθεί σε συνάντηση
ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» κ.
Δημήτρης Τερζής, για να ενημερώσει για τους όρους των
συμβάσεων εργασίας καθώς και για εργασιακά ζητήματα.

ΘΕΜΑ: ΔΟΛ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί από τη νομική υπηρεσία εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερωτικό σημείωμα στους
συναδέλφους του ΔΟΛ, για τις εξελίξεις της ειδικής

εκκαθάρισης, καθώς και για το γεγονός ότι έχει οριστεί
συνάντηση στις 5/3, με τον ειδικό εκκαθαριστή του ΔΟΛ και του
MEGA για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων των Μέσων
αυτών.

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης κοινή με
ΕΔΟΕΑΠ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΠΗΕΑ-ΕΠΗΕΘ (τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις του
Οργανισμού) ως απάντηση στην υπ’ αρ.366/8-2-19 επιστολή της
ΠΟΣΠΕΡΤ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
Το Δ.Σ., με αφορμή την επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών
Επαρχιακού Τύπου (αρ. πρ:461/20-2-19), η οποία ζητεί από την
ΕΣΗΕΑ να εγκρίνει και να συνυπογράψει το επισυναπτόμενο σχέδιο
επιστολής προς τον ΕΦΚΑ, σχετικά με τη διανομή εισπραχθέντων
ποσών Αγγελιοσήμου, αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή επιστολής
προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τη
συμμετοχή κι άλλων συνδικαλιστικών Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ
που συμπεριλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα, στα οποία
κατανέμεται η πρόσοδος του κατηργημένου πλέον Αγγελιοσήμου,
προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη ενημέρωση ως προς την πορεία
των περαιτέρω εισπράξεων μετά την ημερομηνία καταβολής της
τελευταίας δόσης κ.ο.κ.

