ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες, 17 Μαίου, αμέσως
μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Κιάος, ο
οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα εκκρεμή θέματα του κλάδου.
Παραβρέθηκε επίσης το πρώην μέλος του Δ.Σ. Χρήστος Κυρίτσης.
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόντα όλα τα μέλη
του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου:
α. Εγινε ανταλλαγή απόψεων για τις ΣΣΕ, που εκκρεμούν.
Ειδικότερα συγκροτήθηκε η Επιτροπή του Δ.Σ. που θα συνεχίσει
τις διαπραγματεύσεις με την ΕΙΗΕΑ. Μέλη της Επιτροπής
ορίσθηκαν ο Πρόεδρος Αριστείδης Μανωλάκος, η Γενική Γραμματέας
Νανά Νταουντάκη, ο Ταμίας Δημήτρης Τσαλαπάτης και τα μέλη
Βαγγέλης Δεληπέτρος και Γιώργος Στεφανής.
β. Αποφασίσθηκε συνάντηση με τη ΓΣΕΕ και τις Ενώσεις των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ για το συντονισμό της δράσης στην
αντιμετώπιση του ασφαλιστικού. Η συνάντηση με την ηγεσία της
ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στα γραφεία της
Γενικής Συνομοσπονδίας.
γ. Εξελέγη Ειδικός Γραμματέας, σύμφωνα με το Καταστατικό, το
μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλης Δεληπέτρος προκειμένου να ενισχύσει το
έργο της Γραμματείας στην οργάνωση της επαφής με τα μέλη της
Ενωσης και την προώθηση των διαδικασιών της αγωνιστικής
προετοιμασίας του κλάδου. Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσθηκε η
σύγκληση του Μικτού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα.
δ. Αποφασίστηκε ο πρώτος καταμερισμός εργασίας μεταξύ των
μελών του Δ.Σ., που αφορά το Μορφωτικό Ιδρυμα, τις Διεθνείς
Σχέσεις, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κ.λπ. Σε
επόμενη συνεδρίαση θα συγκροτηθούν και οι βοηθητικές Επιτροπές

του Συμβουλίου.
ε. Αντιμετωπίστηκαν επείγοντα οικονομικά ζητήματα.
Το νέο Δ.Σ. συμμετείχε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην
συγκέντρωση και πορεία, που οργάνωσαν χθες η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ
εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα σχέδια κατά των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Κατά την επιστροφή από την πορεία
στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ των εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ, της ΠΟΕΣΥ, της
ΕΠΗΕΑ και της ΕΣΠΤ καθώς και αρκετών συναδέλφων αστυνομική
δύναμη προσπάθησε να τους παρεμποδίσει βιαίως, χωρίς να το
επιτύχει.

